สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ข้อมูลสถิติวันที่ 4 ของการรณรงค์ (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
โดยศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
รัฐบาลได้ดาเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีนาใจ
รักษาวินัยจราจร” โดยรัฐบาลจะดาเนิน การต่อ เนื่อ งทั้ง ปีเ พื่อ สร้า งเป็นวัฒ นธรรม
ความปลอดภัยตามวาระประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
สรุปผลการดาเนินการวันที่ 4 ของการรณรงค์ ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. อุบัติเหตุเกิดขึน
678 ครั้ง
ผู้เสียชีวิต
65 ราย
ผู้บาดเจ็บ (Admit)
714 คน
โดยมี จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย (24 ครั้ง)
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี (4 ราย)
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ จังหวัดเชียงราย (25 คน)
2. อุบัติเหตุที่เกิดขึนมาจากสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ดังนี
2.1 จานวนครังที่เกิดเหตุ จานวน 678 ครัง มีสาเหตุ สูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ดื่มแล้วขับ จานวน 330 ครัง รองลงมา ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด จานวน
179 ครั้ง และทัศนวิสัยไม่ดี จานวน 100 ครั้ง
2.2 ประเภทรถที่เ กิด เหตุ สูง สุด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ รถจัก รยานยนต์
(ส่วนบุคคล) จานวน 565 คัน รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ (รถโดยสารสาธารณะ
จานวน 49 คัน) และรถปิคอัพ จานวน 45 คัน
2.3 พฤติก รรมเสี ่ย งที ่ท าให้เ สีย ชีวิต และบาดเจ็บ 5 อัน ดับ แรก คือ
1) ขับรถเร็วเกินกว่า กฎหมายกาหนด 2)ขับ ขี่จัก รยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย
3) ดื่มแล้วขับ 4) ตัดหน้ากระชั้นชิด และ 5) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
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3. การเสียชีวิต จานวน 65 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี
3.1 เสี ยชี วิ ต ณ ที่ เกิ ดเหตุ 29 ราย เสี ยชี วิตที่ โรงพยาบาล 31 ราย และ
เสียชีวิตระหว่างนาส่งโรงพยาบาล 5 ราย
3.2 ผู้เสียชีวิตเกิดจากสาเหตุ 3 อันดับแรก คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด จานวน 27 ราย รองลงมา ดื่มแล้วขับ จานวน 23 ราย และตัดหน้ากระชั้นชิด
จานวน 13 ราย
3.3 ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
จานวน 29 ราย และขับขี่จักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย จานวน 25 ราย
3.4 สถานะของผู้เสียชีวิต พบว่า เป็นผู้ขับขี่ จานวน 51 ราย เป็นผู้โดยสาร
จานวน 9 ราย และคนเดินถนน 5 ราย
3.5 ประเภทรถที่ทาให้เสียชีวิต สูงสุดอันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์
มีผู้เสียชีวิต จานวน 49 ราย
รองลงมา คือ รถปิคอัพ มีผู้เสียชีวิตจานวน 6 ราย และรถเก๋ง มีผู้เสียชีวิต
จานวน 5 ราย
4. การบังคับใช้กฎหมาย
4.1 ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
779,130 คัน สะสม 4 วัน (ระหว่า งวัน ที่ 28 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560)
จานวน 2,766,834 คัน เพิ่ม ขึ นเมื่อ เทีย บกับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จานวน
314,145 คัน
4.2 จานวนผู้ถูกดาเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม
2560 จานวน 138,176 ราย สะสม 4 วัน (ระหว่างวันที่ 28 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560) จานวน 470,762 ราย เพิ่มขึนเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จานวน
71,304 ราย
------------------------ข้อมูลโดย ศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น.

