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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

  ในการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวกปลอดภัยในชวงเทศกาลสงกรานตป  2558    

ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2558 – วันพุธท่ี 15 เมษายน 2558  รวม  7  วัน  กรมทางหลวงไดรณรงค

ประชาชนผูใชทาง  “ เดินทางอุนใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ”   และกําหนดเปาหมาย คือ ใหจํานวนครั้ง

การเกิดอุบัติเหตุ  จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากเทศกาลสงกรานต 2557          

ใหมากท่ีสุด นั้น 

  ผลการดําเนินงานของกรมทางหลวง   พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

  1.  

      จากการสํารวจปริมาณจราจร   พบวา  ในชวงเทศกาลสงกรานตป  2558   มีปริมาณจราจร

เพ่ิมข้ึน 10%  จากชวงเวลาปกติ  และเพ่ิมข้ึน 6% จากชวงเทศกาลสงกรานตป 2557  โดยความหนาแนนของ

ปริมาณจราจรอยูในวันท่ี 10  11 และ 15 เมษายน 2558 

สภาพการจราจร 

 

  2.  

                         บริเวณท่ีมีปญหาจราจรติดขัดบนเสนทางสายหลักและสายรอง ไดจัดการจราจรเปดชองทาง 

การอํานวยความสะดวกโดยการจัดการจราจรเปดชองทางพิเศษ 

พิเศษ  คือ 

1. ถนนพหลโยธิน (1)   

ชวงตางระดับคลองหลวง – ประตูน้ําพระอินทร – หนองแค –  หินกอง – สระบุรี – 

ชัยนาท – นครสวรรค  

2. ถนนมิตรภาพ (2)   

ชวงสระบุรี – มวกเหล็ก - ปากชอง – สีค้ิว – พล – บานไผ   

3. ทางหลวงหมายเลข 21  

ชวงสะพานพุแค – แยกมะนาวหวาน 

4. ทางหลวงหมายเลข 32  

ชวงสิงหเหนือ – โพนางดําออก 

5. ทางหลวงหมายเลข 201  

ชวงบานลี่ – สี่แยกโรงตม 

6. ทางหลวงหมายเลข 204  

ชวงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา  

7. ทางหลวงหมายเลข 304  

ชวงกบินทรบุรี – วังน้ําเขียว – ปกธงชัย – เขาหินซอน – ลาดตะเคียน    

8. ทางหลวงหมายเลข 3551  

ชวงหนองปลาตะเพียน – หัวสําโรง   
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  3.  

       อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทางหลวงในชวงเทศกาลสงกรานตป  2558    รวม 1,214 ครั้ง  เพ่ิมข้ึน 

13.14%   มีผูเสียชีวิต 232 คน   เพ่ิมข้ึน  9.95%   และมีผูบาดเจ็บ 1,319 คน   ลดลง 13.39%    มูลคาความ

เสียหาย 35,866,723 บาท  เพ่ิมข้ึน 35.92%  จากเทศกาลสงกรานตป 2557 และมีมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

3,836.422 ลานบาท (อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ประกอบดวย ผูเสียชีวิต 0.42 คน ผูพิการ 0.03 คน บาดเจ็บสาหัส 

การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง 

0.79 คน บาดเจ็บเล็กนอย 2.76 คน โดยผูเสียชีวิตคิดเปนมูลคา 6.389 ลานบาท/คน   ผูพิการ 7.412 ลานบาท/คน   

ผูบาดเจ็บสาหัส 0.176 ลานบาท/คน   ผูบาดเจ็บเล็กนอย 0.0418 ลานบาท/คน) 
 

         ในขณะท่ีอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด   จากการรวบรวมขอมูลของกรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  เทศกาลสงกรานตป 2558  เกิดข้ึน 3,373 ครั้ง  เพ่ิมข้ึนจากป 2557  12.73%   มีผูเสียชีวิต 364 คน  

เพ่ิมข้ึนจากป 2557  11.66%   และมีผูบาดเจ็บ 3,559 คน  เพ่ิมข้ึนจากป 2557  10.36% 
 

          จากสถิติขอมูลอุบัติเหตุ  พบวา  ประเภททางหลวงท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงและมีผูเสียชีวิตมาก 

เปนทาง 3 หลัก  และ 4 หลัก      ซ่ึงเปนทางหลวงท่ีมีโครงขายเชื่อมตอทางทองถ่ิน และชุมชนสองขางทาง      

มักเกิดอุบัติเหตุในบริเวณทางตรง  ทางโคง  และทางแยก     ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูง  ไดแก  รถจักรยานยนต  

รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ

 สําหรับอุบัติเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึน พบวา เปนอุบัติเหตุเกิดจากฝาฝนสัญญาณไฟจราจรและ  

      โดยมีมูลเหตุจากการขับรถเร็ว  การตัดหนาระยะกระชั้นชิด เมาสุรา และหลับใน 

ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด  

 

  4.  

          สรุปผลการจับกุมและดําเนินคดีผูกระทําความผิดเก่ียวกับการจราจรตามมาตรการ          

10  มาตรการหลัก  โดยกองบังคับการตํารวจทางหลวง รวมท้ังสิ้น  16,895  ราย    แยกเปนขอหา 

การบังคับใชกฎหมาย 

-   ไมสวมหมวกนิรภัย        591   ราย 

-   ขับรถขณะเมาสุรา          257  ราย 

-   ไมคาดเข็มขัดนิรภัย        682  ราย 

-   ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด      13,737  ราย 

-   ไมมีใบอนุญาตขับข่ี        599  ราย 

-   อุปกรณไมครบถวนถูกตอง       370  ราย 

-   ขับรถยอนศร           180  ราย 

-   แซงในท่ีคับขัน       290  ราย 

-   ฝาฝนสัญญาณไฟ        98  ราย 

-   โทรศัพทขณะขับรถ           91  ราย 
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  สําหรับปญหาและอุปสรรคการอํานวยความสะดวกปลอดภัยของกรมทางหลวง ท่ีควรไดรับการ

ปรับปรุงแกไขเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ คือ  

 การขอความรวมมือผูรับจางใหหยุดงานกอสรางเพ่ือคืนพ้ืนผิวจราจรในชวงเทศกาลไมไดรับความ 

  รวมมือ มีผูรับจางบางรายไมหยุดงานกอสรางและนํามาเปนขออางในการขอขยายตออายุสัญญา  

 การติดตั้งปาย ไฟฟาแสงสวาง ในจุดกอสราง มองเห็นไมชัดเจนในเวลากลางคืน และติดตั้งในระยะ

  กระชั้นชิดเกินไป 

 การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีไมชัดเจน ผูท่ี 

  ไดรับมอบหมายไมสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันที 

 มีประชาชนผูใชทางอีกสวนหนึ่งเลือกท่ีจะใชเสนทางสายหลักมากกวาเสนทางเลี่ยงในชวงเทศกาล 

  เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท้ังมีสถานท่ีใหบริการอ่ืน ๆ เชน ปมน้ํามัน รานอาหาร ฯลฯ

  เห็นควรใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่อง 

 การรายงานสภาพการจราจรระบบ Online แบบ Real-Time ในพ้ืนท่ีดีข้ึนในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้

ยังคงตองใหความสําคัญมากยิ่งข้ึนและทําการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง รวดเร็วทันทีและใหเกิด

ความสมบูรณมากท่ีสุด มิเชนนั้นจะทําใหขอมูลขาดความนาเชื่อถือ อาจทําใหองคกรเกิดความ

เสียหายได 

 ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การขับรถเร็ว  แซงทางโคงหรือในท่ีหามแซง 

 การขยายชองการจราจรในเสนทางสายหลักและบริเวณทางแยก ทางรวม ยังไมเพียงพอตอปริมาณ

รถท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 ใหจัดสรรงบประมาณคาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน ใหเพียงพอ เพราะงบประมาณท่ีไดรับในแตละ

เทศกาลไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

 การสรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในชวงเทศกาลในการเสนอความดีความชอบ 

ในการขอข้ันประจําป 

 


















































































































 









 




















ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่น
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เทศกาลปีใหม ่2558

เทศกาลสงกรานต์ 2558

 หมายเลขทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 4 หลกั
ทางหลวงหมายเลข 3 หลกั
ทางหลวงหมายเลข 2 หลกั
ทางหลวงหมายเลข 1 หลกั

จํานวนอุบตัเิหตุชว่งเทศกาลปีใหม ่2558 และเทศกาลสงกรานต์ 2558  ตัง้แต่ 5 ครัง้ขึน้ไป สรปุไดด้งันี้
1. อุบตัเิหตุชว่งเทศกาลปีใหม ่2558 จํานวน 28 สายทาง
2. อุบตัเิหตุชว่งเทศกาลสงกรานต์ 2558 จํานวน 32 สายทาง
3. บรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุทัง้สองชว่งเทศกาล จํานวน 12 สายทาง

เทศกาลปีใหม ่2558
และเทศกาลสงกรานต์ 2558

ลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบัลําดบั



 

 สรุปผลการดําเนินงาน 

กรมทางหลวง  ไดเตรียมแผนการอํานวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานตป  2558  

ดานอํานวยความสะดวกปลอดภัยชวงเทศกาลสงกรานตป 2558 

ระหวางวันท่ี  9 เมษายน 2558   ถึงวันท่ี  15 เมษายน 2558  รวม  7  วัน  โดยใชชื่อโครงการ “ เดินทางอุนใจ 

ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ”  เพ่ืออํานวยความสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง   ตลอดจนการประสานงานรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 ผลการดําเนินงานพอสรุปไดดังนี้  คือ 

1. 
กรมทางหลวงไดดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ    โดยการแถลงขาวการอํานวยความ

สะดวกปลอดภัยในชวงเทศกาลสงกรานต  2558  มีพิธีปลอยขบวนรถจักรยานยนต  รถวิทยุตรวจการณของ       

กองบังคับการตํารวจทางหลวง  และรถยนตบริการประชาชนของกรมทางหลวง  ณ  ศูนยควบคุมดานเก็บเงิน

คาธรรมเนียมผานทางถาวรบนทางดวนพิเศษหมายเลข 7  โดยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก

ประจิน จั่นตอง)    อธิบดีกรมทางหลวง   รองอธิบดีกรมทางหลวง   ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจทางหลวง   

และคณะผูบริหาร   เม่ือวันท่ี  9  เมษายน  2558    

การประชาสัมพันธ 

 

2. 
• จุดใหบริการท่ัวไทย 200 แหง  แบงเปน 

การอํานวยความสะดวกปลอดภัยและบริการขอมูลขาวสารผูใชทาง 

-  จุดพักรถโดยสารสาธารณะ 14 แหง   

-  จุดใหบริการท่ัวไทย 186 แหง 

รณรงคใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหผูขับข่ีมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย 

และมีวินัยจราจร มีทีมอาสา “มิตรภาพ ชาวทาง” หนวยกูภัย หนวยบริการเคลื่อนท่ีเร็ว หนวยบริการซอมฉุกเฉิน

แนะนําเสนทางเลี่ยง บริการปฐมพยาบาล เครื่องดื่ม ตรวจวัดแอลกอฮอล ตรวจจับความเร็ว สุขาเคลื่อนท่ี มี

ประชาชนผูใชบริการไมนอยกวา 302,487 ราย 

• ศูนยประสานงาน 125 แหง แบงเปน 

-  ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง สํานักบริหารบํารุงทาง  1   แหง 

-  ศูนยอํานวยการสํานักงานทางหลวง                     18  แหง 

-  ศูนยปฏิบัติงานแขวงทางหลวง     106  แหง 

• รายงานสภาพการจราจร Online แบบ Real-Time ผาน Web Site  

-   http://bmm2.doh.go.th/ems  ไมนอยกวา 37,337 ครั้ง 

-   http://bmm2.doh.go.th/mobile/ems   ไมนอยกวา 336,056 ครั้ง 

•  ใหบริการผาน Application 

-   doh ems  ไมนอยกวา 351 ครั้ง 

-   doh itim   ไมนอยกวา 7,935 ครั้ง 

http://bmm2.doh.go.th/ems�
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• ใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท 1586  ไมนอยกวา 9,511 ครั้ง 

• ใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท 1193  ไมนอยกวา  17,335  ครั้ง 
 

3. 
กรมทางหลวงไดดําเนินการสํารวจปริมาณจราจรโดยเครื่องสํารวจชนิดติดตั้งถาวร    ระหวาง 

วันท่ี  9  – 15 เมษายน 2558  บนทางหลวงสายสําคัญในการเดินทางสูทุกภูมิภาค  พบวา  ปริมาณจราจร เพ่ิมข้ึน

จากชวงเวลาปกติ  10%   และเพ่ิมข้ึน  6%  จากชวงเทศกาลสงกรานต 2557     โดยความหนาแนนของปริมาณ

จราจรอยูในวันท่ี 10  11  และ  15 เมษายน 2558 

สภาพการจราจรเทศกาลสงกรานตป  2558 

 
 

รายละเอียดผลการสํารวจ   ดงัแผนภาพแสดงการเดินทางชวงเทศกาลจากกรุงเทพ & ปริมณฑลและ 

ภาคกลางสูภาคอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 



2557 2558 % เพิ่ม/ลด 2557 % เพิ่ม/ลด 2558 % เพิ่ม/ลด

1 125,265 137,529 9.79 111,713 12.13 115,482 19.09

9 128,930 129,527 0.46 103,191 24.94 111,329 16.35

32 104,741 114,500 9.32 176,124 -40.53 118,234 -3.16

ภาคเหนือ 119,646 127,185 6.52 130,343 -1.15 115,015 10.76

ทางหลวง

หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)

เปรียบเทียบชวงเทศกาลสงกรานต เปรียบเทียบชวงเวลาปกติ

2557 2558 % เพิ่ม/ลด 2557 % เพิ่ม/ลด 2558 % เพิ่ม/ลด

1 125,265 137,529 9.79 111,713 12.13 115,482 19.09

9 128,930 129,527 0.46 103,191 24.94 111,329 16.35

305 32,448 38,812 19.61 25,908 25.24 26,081 48.81

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
28.0899,414 101,956 9.95 80,271

เปรียบเทียบชวงเทศกาลสงกรานต เปรียบเทียบชวงเวลาปกติ

20.77 84,298

ทางหลวง

หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)

 

แผนภาพแสดงการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานตป  2558  จากกรุงเทพ & ปริมณฑลและภาคกลางสูภาคอ่ืน  ๆ  เปรียบเทยีบกับชวงเวลาปกต ิ    

ภาคตะวันออก (สาย 7,9,34,304,305) เพ่ิมข้ึน 9.10% 

(โดยเฉลี่ยประมาณ  106,503 คัน/วัน) 

ภาคตะวันตก (สาย 4,9,35,338,340) เพ่ิมข้ึน 5.57% 

(โดยเฉลี่ยประมาณ  79,337 คัน/วัน) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาย 1,9,305) เพ่ิมข้ึน 28.08% 

(โดยเฉลี่ยประมาณ  101,956 คัน/วัน) 

ภาคใต (สาย 4,35,338) ลดลง 2.07% 

(โดยเฉลี่ยประมาณ  93,034 คัน/วัน) 

ภาคเหนือ (สาย 1,9,32) เพ่ิมข้ึน 10.76% 

(โดยเฉลี่ยประมาณ  127,185 คัน/วัน) 

3 

2557 2558 % เพิ่ม/ลด 2557 % เพิ่ม/ลด 2558 % เพิ่ม/ลด

4 105,597 100,363 -4.96 150,723 -29.94 126,473 -20.64

9 46,457 48,134 3.61 45,351 2.44 43,762 9.99

35 122,832 108,649 -11.55 83,270 47.51 89,193 21.81

338 58,897 70,090 19.00 85,903 -31.44 75,682 -7.39

340 68,341 69,449 1.62 44,774 52.64 55,971 24.08

ภาคตะวันตก 80,425 79,337 1.54 82,005 8.24 78,216 5.57

ทางหลวง

หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)

เปรียบเทียบชวงเทศกาลสงกรานต เปรียบเทียบชวงเวลาปกติ

2557 2558 % เพิ่ม/ลด 2557 % เพิ่ม/ลด 2558 % เพิ่ม/ลด

4 105,597 100,363 -4.96 150,723 -29.94 126,473 -20.64

35 122,832 108,649 -11.55 83,270 47.51 89,193 21.81

338 58,897 70,090 19.00 85,903 -31.44 75,682 -7.39

ภาคใต 95,776 93,034 0.83 106,632 -4.62 97,116 -2.07

ทางหลวง

หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)

เปรียบเทียบชวงเทศกาลสงกรานต เปรียบเทียบชวงเวลาปกติ

2557 2558 % เพิ่ม/ลด 2557 % เพิ่ม/ลด 2558 % เพิ่ม/ลด

7 98,751 108,839 10.22 86,961 13.56 124,478 -12.56

9 144,557 158,305 9.51 139,065 3.95 127,121 24.53

34 185,300 187,728 1.31 197,180 -6.02 209,532 -10.41

304 34,681 38,831 11.97 30,898 12.24 40,819 -4.87

305 32,448 38,812 19.61 25,908 25.24 26,081 48.81

ภาคตะวันออก 99,147 106,503 10.52 96,003 9.79 105,606 9.10

เปรียบเทียบชวงเทศกาลสงกรานต เปรียบเทียบชวงเวลาปกติ
ทางหลวง

หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)
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4. 
      สภาพการจราจรบนเสนทางสายหลักของการเดินทางสูภูมิภาคเพ่ิมข้ึนจากเวลาปกติ  10% 

สรุปปญหาการจราจรติดขัด 

 บริเวณทางหลวงสายหลักท่ีมีสภาพการจราจรติดขัดในชวงเทศกาลสงกรานตป  2558    

ตั้งแตวันท่ี  9 – 15  เมษายน  2558  ไดแก 

1. ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตางระดับคลองหลวง - ประตูน้ําพระอินทร – หนองแค – 

สระบุรี/ชัยนาท – นครสวรรค 

2. ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน  สระบุรี – มวกเหล็ก - ปากชอง – สีค้ิว – นครราชสีมา –  

  พล – บานไผ 

 3.  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ออมนอย – นครปฐม - หวยยาง – บางสะพาน – น้ํารอด 

 4.  ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสาย 7 สาย 9  และวงแหวนตะวันตก ดานธัญบุรี –         

  ตางระดับบางปะอิน   คลองบางหลวง – ตางระดับเชียงรากนอย 

 5.  ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน พุแค – แยกพัฒนานิคม – แยกมะนาวหวาน 

 6.  ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นางรอง – โคกตะแบก – สี่แยกปกธงชัย 

7.  ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน – อยุธยา - อางทอง – ไชโย 

8.  ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง – แสมดํา – สะพานขามแมน้ําทาจีนฝงตะวันตก 

 – นาโคก 

9.  ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา – ปราณบุรี 

10.  ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค – คลองพลังใต 

11.  ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บานลี่ – ดานขุนทด 

12.  ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา 

13.  ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน กบินทรบุรี – วังน้ําเขียว – เขาหินซอน – ลาดตะเคียน –     

 ชองตะโก 

14.  ทางหลวงหมายเข 340 ตอน บางบังทอง – ลาดบังหลวง 

15.  ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แกวเพชรพลอย – ชองตะโก – นอยสะแก 

16.  ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ – เขามะกา – คลองยาง   
 

  

• อุบัติเหตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง     ชวงเทศกาลสงกรานต 

5.  สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงชวงเทศกาลสงกรานตป 2558 

ป 2558   ระหวาง    วันพฤหัสบดท่ีี 9 เมษายน 2558  -  วันพุธท่ี 15 เมษายน 2558     เกิดข้ึนรวม 1,214  ครั้ง    

คนตาย  232  คน    คนบาดเจ็บ 1,319 คน     มูลคาความเสียหาย  35.867   ลานบาท     และมีมูลคาอุบัติเหตุ 

3,836.422  ลานบาท  (อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ประกอบดวย ผูเสียชีวิต 0.42 คน ผูพิการ 0.03 คน บาดเจ็บสาหัส  0.79 

คน  บาดเจ็บเล็กนอย 2.76 คน    โดยผูเสียชีวิตคิดเปนมูลคา 6.389 ลานบาท/คน   ผูพิการ 7.412 ลานบาท/คน    

ผูบาดเจ็บสาหัส 0.176 ลานบาท/คน     ผูบาดเจ็บเล็กนอย 0.0418 ลานบาท/คน) 
 

(ขอมูลสรุปเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2558  เวลา  16.30 น.) 
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• เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   

ป 2558    เกิดข้ึนรวม 3,373  ครั้ง   มีคนตาย  364  คน    คนบาดเจ็บ  3,559  คน  (จํานวนคนตายบนทาง

ของกรมทางหลวงคิดเปน  64%  ของท้ังประเทศ  จํานวนคนบาดเจ็บบนทางของกรมทางหลวงคิดเปน  37%  

ของท้ังประเทศ)  
 

• เม่ือเปรียบเทียบกับป 2557  (วันศุกรท่ี 11 เมษายน – วันพฤหัสบดีท่ี 17 เมษายน 

2557)     ซ่ึงมีอุบัติเหตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเกิดข้ึน  1,073  ครั้ง   คนตาย 211 คน    

คนบาดเจ็บ  1,523  คน    มูลคาความเสียหาย  26.388   ลานบาท    พบวา    จํานวนอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน  13%    

จํานวนคนตายเพ่ิมข้ึน  10%    จํานวนคนบาดเจ็บลดลง  13%    มูลคาความเสียหายเพ่ิมข้ึน  34%   และ 

มูลคาอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 15%     
 

     

• เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณของผูใชทางในชวงเทศกาลสงกรานตป 2557  และ

สงกรานตป 2558    พบวามีการเดินทางเพ่ิมข้ึน   10%    (ป 2557 : 3,971,434,813  คัน-กม.      

ป 2558  :  4,379,788,375 คัน-กม.)   จากการเปรียบเทียบระหวางเทศกาลสงกรานตป 2557 และ 2558    

รวม  7  วัน   ประชาชนไดรับอันตรายจากการเดินทางบนทางหลวงแผนดินในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง     

จากป 2557     โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน  3.22  ครั้ง     อัตราการตายเพ่ิมข้ึน  0.48  คน     และ

อัตราการบาดเจ็บลดลง  4.66  คน   ตอการเดินทาง 100 ลานคัน – กิโลเมตร     
 

 รายละเอียดดังแสดงตามตารางและแผนภาพแสดงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินท่ัวประเทศ  



 

จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนคนตาย จํานวนคนบาดเจ็บ ระยะทาง การเดินทาง

(ครั้ง) (คน) (คน) (กิโลเมตร) (คัน - กิโลเมตร) จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนคนตาย จํานวนคนบาดเจ็บ

สงกรานตป 2557 312 61 462 15,709.046 699,854,686 40.73 7.96 60.32

เหนือ สงกรานตป 2558 328 67 334 15,730.175 765,930,848 42.82 8.75 43.61

 % การเพิ่ม / ลด 5.13 9.84 -27.71 0.13 9.44 5.13 9.84 -27.71

สงกรานตป 2557 227 52 286 15,455.885 908,514,989 22.44 5.14 28.27

ตะวันออกเฉียงเหนือ สงกรานตป 2558 252 59 326 15,457.938 1,011,552,913 24.91 5.83 32.23

 % การเพิ่ม / ลด 11.01 13.46 13.99 0.01 11.34 11.01 13.46 13.99

สงกรานตป 2557 70 8 116 3,048.411 356,792,971 18.24 2.08 30.23

กลาง สงกรานตป 2558 91 15 110 3,027.505 383,744,714 23.71 3.91 28.66

 % การเพิ่ม / ลด 30.00 87.50 -5.17 -0.69 7.55 30.00 87.50 -5.17

สงกรานตป 2557 187 30 282 8,060.624 518,077,615 33.89 5.44 51.10

ใต สงกรานตป 2558 279 35 323 8,058.221 551,841,296 50.56 6.34 58.53

 % การเพิ่ม / ลด 49.20 16.67 14.54 -0.03 6.52 49.20 16.67 14.54

สงกรานตป 2557 94 25 136 4,079.037 478,152,102 17.09 4.54 24.72

ตะวันออก สงกรานตป 2558 82 23 96 4,094.583 550,188,562 14.90 4.18 17.45

 % การเพิ่ม / ลด -12.77 -8.00 -29.41 0.38 15.07 -12.77 -8.00 -29.41

สงกรานตป 2557 114 17 195 3,672.680 305,242,012 32.43 4.84 55.47

ตะวันตก สงกรานตป 2558 127 22 98 3,700.773 351,532,844 36.13 6.26 27.88

 % การเพิ่ม / ลด 11.40 29.41 -49.74 0.76 15.17 11.40 29.41 -49.74

สงกรานตป 2557 69 18 46 1,653.487 704,800,438 9.02 2.35 6.01

กรุงเทพ & ปริมณฑล สงกรานตป 2558 55 11 32 1,623.815 764,997,197 7.19 1.44 4.18

 % การเพิ่ม / ลด -20.29 -38.89 -30.43 -1.79 8.54 -20.29 -38.89 -30.43

สงกรานตป 2557 1,073 211 1,523 51,679.170 3,971,434,813 24.50 4.82 34.77

สงกรานตป 2558 1,214 232 1,319 51,693.010 4,379,788,375 27.72 5.30 30.12

 % การเพิ่ม / ลด 13.14 9.95 -13.39 0.03 10.28 13.14 9.95 -13.39

อัตราอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานตเปรียบเทียบป 2557 และ 2558

ภาค ชวงเทศกาล
อัตราอุบัติเหตุ ตอ 100 ลานคัน - กิโลเมตร

รวม

 



 อบุตัิเหตบุนทางหลวงแผ่นดิน

ไมม่อีุบตัเิหตุ
เกดิอุบตัเิหตุ 1 - 2 คร ั �ง
เกดิอุบตัเิหตุ 3 - 4 คร ั �ง
เกดิอุบตัเิหตุ 5 คร ั �งขึ�นไป
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พิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตร
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ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์

จนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรี
ระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยองระยอง
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ชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรี
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ลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรี
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จํานวน

กราฟแสดงอุบติัเหตุบนทางหลวงของกรมทางหลวง

เทศกาลสงกรานตปี 2557  (11 - 17 เมษายน 2557)

จาํแนกตามเวลา

จํานวนอุบัต ิเหตุ (ครั้ง) จํานวนคนตาย (คน) จํานวนคนบาดเจ็บ (คน)

เวลา

กลางวนั กลางคืน
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จํานวน

กราฟแสดงอุบติัเหตุบนทางหลวงของกรมทางหลวง

เทศกาลสงกรานตปี 2558  (9 - 15 เมษายน 2558)

จาํแนกตามเวลา

จํานวนอุบัต ิเหตุ (ครั้ง) จํานวนคนตาย (คน) จํานวนคนบาดเจ็บ (คน)

เวลา

กลางวนั กลางคืน

• กราฟแสดงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตป  2557 และ 2558 
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29%

2%2%2%3%

ประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตปี 2557 และ 2558

รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนตนั่ง
รถตู รถปิคอัพโดยสาร รถโดยสาร > 4 ลอ
รถปิคอัพบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ 6 ลอ < รถบรรทุก <= 10 ลอ
รถบรรทุก > 10 ลอ (รถพวง) อื่นๆ

ปี 2558

62%
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7% 3%

60%

1%

16%

2%

8%

7%
6%

มูลเหตุท่ีสนันิษฐานในชวงเทศกาลสงกรานตปี 2557 และ 2558

ขับรถเร็ว แซงในที่คับขัน

คนหรือรถตัดหนาระยะกระชัน้ชิด อุปกรณรถบกพรอง

เมาสุรา/ยาบา หลับใน

อื่นๆ

ปี 2558

ปี 2557

• แผนภาพแสดงประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตป 2557 และ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• แผนภาพแสดงมูลเหตุท่ีสันนิษฐานชวงเทศกาลสงกรานตป 2557 และ 2558 
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ป 2557 
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ลกัษณะบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตปี 2557 และ 2558

ทางตรง ทางโคง ทางแยก สะพาน จุดกลับรถ อื่น ๆ 

ปี 2558

• แผนภาพแสดงลักษณะบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตป 2557 และ 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แผนภาพแสดงภาคท่ีเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตป 2557 และ 2558 
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ภาคท่ีเกิดอุบติัเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตปี 2557 และ 2558

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต ตะวันออก ตะวันตก กรุงเทพและปรมิณฑล

ปี 2558

ปี 2557

 
 

 

ป 2557 
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

อุบัติเหตุ คนตาย คนบาดเจ็บ อุบัติเหตุ คนตาย คนบาดเจ็บ 

(ครั้ง) (คน) (คน) (ครั้ง) (คน) (คน)

1 เชียงใหม 44 8 110 สุราษฎรธานี 62 9 60

2 พัทลุง 38 4 43 พัทลุง 52 2 73

3 นครสวรรค 36 5 60 ตาก 44 4 34

4 อุตรดิตถ 36 5 38 สงขลา 39 8 48

5 สุพรรณบุรี 31 4 27 เชียงใหม 37 7 46

6 ปราจีนบุรี 28 5 43 ประจวบคีรีขันธ 36 6 28

7 พิจิตร 28 2 47 สุพรรณบุรี 35 8 31

8 สุราษฎรธานี 27 4 34 อุตรดิตถ 33 5 29

9 นครศรีธรรมราช 26 3 25 แพร 29 1 29

10 กรุงเทพมหานคร 25 1 11 นครสวรรค 28 8 34

ลําดับ

ป 2557 ป 2558

จังหวัด จังหวัด

•    จังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 10 อันดับ  เปรียบเทียบในชวงเทศกาลสงกรานต 

 ป 2557  และ ป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

• 
1. ทางหลวงหมายเลข  41 ตอนควบคุม 0202  ปาเว – ทาโรงชาง  (กม.128+652 – กม.171+657) 

บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุสูง 

ซ่ึงเปนทาง  4  ชองจราจร   ผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต และมีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยประมาณ  

 27,800  คันตอวัน  อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎรธานีท่ี 1 (พุนพิน)   พบวา  

 เกิดอุบัติเหตุ 13  ครั้ง  มีคนตาย  1  คน   ไดรับบาดเจ็บสาหัส  5  คน  บาดเจ็บเล็กนอย 5 คน 

มียานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 22 คัน     

บริเวณท่ีเกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนทางตรง  

ยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ  สวนใหญเปนรถปคอัพ  รองลงมาคือ รถยนตนั่ง 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ   โดยสวนมากเกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด 

แนวทางแกไข  กรมทางหลวง  จะดําเนินการตรวจสอบบริเวณ หากพบขอบกพรองทางวิศวกรรม 

จะดําเนินการแกไข  และกองบังคับการตํารวจทางหลวงจะเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย  
 

2. ทางหลวงหมายเลข  4  ตอนควบคุม 0602  วังยาว – หนองหมู  (กม.235+813 – กม.276+813) 

ซ่ึงเปนทาง  4 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต และมีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยประมาณ     

 35,800  คันตอวัน   อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)  พบวา  
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 เกิดอุบัติเหตุ  10  ครั้ง   มีคนตาย 1 คน  ไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 คน  และบาดเจ็บเล็กนอย 8 คน          

 มียานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 19 คัน 

บริเวณท่ีเกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนทางตรง 

ยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ  สวนใหญเปนรถปคอัพบรรทุก 4 ลอ  รถจักรยานยนต และรถยนตนั่ง 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหต ุ เกิดจากการตัดหนากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด   

แนวทางแกไข  กรมทางหลวง  จะดําเนินการตรวจสอบบริเวณ หากพบเหตุอันควรทางวิศวกรรม 

จะดําเนินการปรับปรุง พรอมใหกองบังคับการตํารวจทางหลวงเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 

เนื่องจากเปนเสนทางสูแหลงทองเท่ียว  
  

3. ทางหลวงหมายเลข  12  ตอนควบคุม 0100 กลางสะพานมิตรภาพท่ีแมสอด(เขตแดนไทย/พมา) – 

แมละเมา (กม.0+000 – กม.36+405) 

ซ่ึงเปนทาง  4 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต และมีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยประมาณ     

 10,600  คันตอวัน   อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตากท่ี 2 (แมสอด)  พบวา  เกิด

 อุบัติเหตุ  10  ครั้ง   ไมมีคนตาย   ไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 คน  และบาดเจ็บเล็กนอย 2 คน          

 มียานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 22 คัน 

บริเวณท่ีเกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนทางลาดชัน และทางตรง 

ยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ  สวนใหญเปนรถปคอัพบรรทุก 4 ลอ  รองลงมาคือ รถยนตนั่ง 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหต ุ เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด   

แนวทางแกไข  กรมทางหลวง  จะดําเนินการตรวจสอบบริเวณ หากพบเหตุอันควรในการดําเนินการ 

เพ่ิมอุปกรณอํานวยความปลอดภัยจะเรงปรับปรุง เนื่องจากเปนเสนทางสําคัญของภูมิภาคอาเซียน 
 

4. ทางหลวงหมายเลข  4  ตอนควบคุม 1302 พัทลุง – นาโหนด  (กม.1163+790 – กม.1179+043) 

ซ่ึงเปนทาง  4 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต และมีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยประมาณ     

 29,000  คันตอวัน  อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพัทลุง  พบวา  เกิดอุบัติเหตุ  10  ครั้ง   

 ไมมีคนตาย  ไดรับบาดเจ็บสาหัส 2 คน  และบาดเจ็บเล็กนอย 7 คน   มียานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ

 ท้ังหมด 14 คัน 

บริเวณท่ีเกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนทางโคง รองลงมาคือ ทางแยก 

ยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ  สวนใหญเปนรถปคอัพบรรทุก 4 ลอ  รองลงมาคือ รถยนตนั่ง 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด   

แนวทางแกไข  กรมทางหลวง  จะดําเนินการตรวจสอบบริเวณ เพ่ือเพ่ิมมาตรการความปลอดภัย 

ทางดานวิศวกรรม และกองบังคับการตํารวจทางหลวงจะเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย  

 

รายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ   
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• 
 

บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

1. ทางหลวงหมายเลข  224 ตอนควบคุม  0400   ตาเมียง – หินโคน 

อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุรินทร 

เกิดอุบัติเหตุวันท่ี  14  เมษายน  2558  เวลา  15.10  น. บริเวณกิโลเมตรท่ี  220+000  

เปนทางตรง  2  ชองจราจร  ผิวลาดยาง  มีปริมาณจราจรรวมสองทิศทางประมาณ  3,070 คัน/วัน   

รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ วิ่งมาจากหินโคนมุงหนาไปตาเมียง เม่ือถึงจุดเกิดเหตุไดเสียหลักพลิกคว่ําลง

ดานซายทาง เนื่องจากขับรถเร็วเกิดอัตราท่ีกําหนด  เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต  4 คน   ไดรับบาดเจ็บ

สาหัส 10 คน  บาดเจ็บเล็กนอย 3 คน       

แนวทางแกไข  ควรมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการขับรถดวยความเร็วเกินกําหนด  
 

2. ทางหลวงหมายเลข  1   ตอนควบคุม 0801  หางน้ําหนองแขม – บานหวา 

อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี 1 

เกิดอุบัติเหตุวันท่ี  12 เมษายน  2558  เวลา 03.45 น.  บริเวณกิโลเมตรท่ี  306+050 

เปนทางแยก 4 ชองจราจร  (สามแยกหลวงพอโอ ทางหลวงหมายเลข 1-0801 ตัดกับทางหลวง

หมายเลข 32–0500   มีไฟฟาแสงสวาง และสัญญาณไฟจราจรเขียง เหลือง แดง)  ผิวลาดยาง       

มีปริมาณจราจรรวมสองทิศทางประมาณ 37,570 คัน/วัน  รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ เฉ่ียวชนกับรถ

โดยสารขนาดใหญ  เนื่องจากฝาฝนสัญญาณไฟจราจร ทําใหมีผูเสียชีวิต 4  คน  และไดรับบาดเจ็บ

สาหัส 1 คน     

แนวทางแกไข  ควรมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการฝาฝนกฎจราจรและรณรงคเพ่ิมจิตสํานึกใน

 การปฏิบัติตามกฎจราจร 
 

3. ทางหลวงหมายเลข  21  ตอนควบคุม 0501  วังชมภู – บุงน้ําเตา 

อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบูรณท่ี 1 

เกิดอุบัติเหตุวันท่ี  15 เมษายน  2558  เวลา  00.32  น. บริเวณกิโลเมตรท่ี  221+666 

เปนทางทางแยก  8 ชองจราจร  (สี่แยกเพชรรัตน ทางหลวงหมายเลข 21-0501 ตัดกับทางหลวง

ชนบท มีไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร) ผิวลาดยาง  มีปริมาณจราจรรวมสองทิศทาง

ประมาณ 12,645  คัน/วัน  รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ ขับฝาสัญญาณไฟแดงพุงชนรถยนตนั่ง ซ่ึงออกมา

จากโรงพยาบาลเพชรรัตน  เปนเหตุทําใหมีผูเสียชีวิต 4 คน  ไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 คน      

แนวทางแกไข  ควรมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการฝาฝนกฎจราจรและรณรงคเพ่ิมจิตสํานึกใน

 การปฏิบัติตามกฎจราจร 
 

4. ทางหลวงหมายเลข  2046  ตอนควบคุม 0101  เสลภูมิ – บานง้ิว 

อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงรอยเอ็ด 

เกิดอุบัติเหตุวันท่ี  11 เมษายน  2558  เวลา  14.30  น. บริเวณกิโลเมตรท่ี  1+725 
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เปนทางตรง  4 ชองจราจร  ผิวลาดยาง  มีปริมาณจราจรรวมสองทิศทางประมาณ 3,740  คัน/วัน  

รถบรรทุก 6 ลอ เดินทางจากโพนทองมุงหนายโสธร เกิดเสียหลักขามเลนชนเสาไฟฟา คาดวาคนขับ

หลับใน เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต  4 คน ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 3 คน    

แนวทางแกไข  ควรมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการขับรถดวยความเร็วเกินกําหนด  และ 

ควรพักผอนใหเพียงพอกอนเดินทาง 

 

รายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ   
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• 
 

อุบัติเหตุจากสาเหตุผูขับข่ีหลับใน 

1. ทางหลวงหมายเลข 1  (พหลโยธิน)   

ชวง   จังหวัดกําแพงเพชร และ ตาก   อุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนทางตรง  

โดยพบวา  เกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน  รวม 5 ครั้ง   ไมมีคนตาย   ไดรับบาดเจ็บ 

สาหัส 4 คน   บาดเจ็บเล็กนอย  8  คน 

   (รถยนตนั่ง 2 คัน   รถปคอัพบรรทุก 3 คัน) 
 

 2.   ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 

ชวง  จังหวัดนครราชสีมา และ ขอนแกน   อุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนทางตรง    

โดยพบวา  เกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน   รวม 4 ครั้ง  ไมมีคนตาย   ไดรับบาดเจ็บ 

เล็กนอย 3 คน   

(รถจักรยานยนต 1 คัน  รถยนตนั่ง 1 คัน รถปคอัพโดยสาร 1 คัน  รถปคอัพบรรทุก 2 คัน) 
 

 3.   ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

ชวง  จังหวัดระยอง จันทบุรี และ ตราด   อุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนทางตรง    

โดยพบวา  เกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน   รวม 4 ครั้ง  ไมมีคนตาย  ไดรับบาดเจ็บ 

สาหัส 2 คน  บาดเจ็บเล็กนอย 2 คน   

(รถยนตนั่ง 2 คัน รถปคอัพโดยสาร 1 คัน รถปคอัพบรรทุก 2 คัน) 
 

       

รายละเอียดดังแสดงตามแผนท่ีแสดงอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากการหลับใน ชวงเทศกาลสงกรานต 

ป 2558 
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6. 

เม่ือเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกรมทางหลวง 

การเปรียบเทียบขอมูลกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จําแนกตามภาค  พอสรุปไดดังนี้ 

           

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง 

ภาค 
คนตาย            

(คน) 

คนบาดเจ็บ     

(คน) 
รวม                  ระยะทาง 

จํานวน 

อุบัติเหตุ

(ครั้ง) 

คนตาย

(คน) 
(%) 

คน 

บาดเจ็บ

(คน) 

(%) 
รวม 

 

เหนือ 95 (100%) 1,126 (100%) 1,221 15,730.175 328 67 (71) 334 (30) 401 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 109 (100%) 908 (100%) 1,017 15,457.938 252 59 (54) 326 (36) 385 

ใต 46 (100%) 690 (100%) 736 8,058.221 279 35 (76) 323 (47) 358 

กลาง 23 (100%) 160 (100%) 183 3,027.505 91 15 (65) 110 (69) 125 

ตะวันออก 36 (100%) 168 (100%) 204 4,094.583 82 23 (64) 96 (57) 119 

ตะวันตก 28 (100%) 352 (100%) 380 3,700.773 127 22 (79) 98 (28) 120 

กรุงเทพปริมณฑล 27 (100%) 155 (100%) 182 1,623.815 55 11 (41) 32 (21) 43 

รวม 364 (100%) 3,559 (100%) 3,923 51,693.010 1,214 232 (64) 1,319 (37) 1,551 

 

จากตารางจะเห็นไดวา   จํานวนคนตายและคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจร    ระหวางวันท่ี    

9 เมษายน 2558  –  15 เมษายน 2558    รวม   3,923   คน   เกิดบนทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  

1,551 คน     คิดเปน  40%  ของจํานวนคนตายและบาดเจ็บท้ังหมด      โดย   จํานวนคนตายคิดเปน 64%   

ของคนตายท้ังหมด   และ จํานวนคนบาดเจ็บ คิดเปน 37%  ของจํานวนคนบาดเจ็บท้ังหมด 
 

ภาคท่ีเกิดอุบัติเหตุสูง  คือ  ภาคเหนือ  ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้เนื่องจากเปน 

วันหยุดตอเนื่องติดกันหลายวัน  ประชาชนนิยมเดินทางไปเท่ียวงานประเพณีสงกรานตในภาคเหนือ  สําหรับ 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตสวนใหญเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร  เม่ือถึง

เทศกาลจะกลับไปเยี่ยมบานเปนจํานวนมาก   จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุสูง 
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สถิติเปรียบเทียบอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต  2558 

 

     

  

ภาคเหนือ 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหต ุ 

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

คิดเปน 

(%) ของ 

ปภ. 

เชียงใหม 13 118 1,908.526 37 7 54 46 39 

เชียงราย 11 82 1,460.983 16 9 82 10 12 

กําแพงเพชร 4 48 789.710 14 4 100 17 35 

ลําปาง 5 83 941.215 21 3 60 15 18 

ลําพูน 3 65 488.497 5 2 67 2 3 

แมฮองสอน - 28 622.927 9 - - 16 57 

นาน 3 53 1,041.977 14 1 33 17 32 

นครสวรรค 9 94 1,097.155 28 8 89 34 36 

แพร 4 75 587.544 29 1 25 29 39 

เพชรบูรณ 8 31 1,306.816 20 8 100 25 81 

พะเยา 5 65 690.474 6 5 100 3 5 

พิจิตร 1 53 550.190 7 1 100 6 11 

พิษณุโลก 11 149 891.578 27 5 45 39 26 

สุโขทัย 3 12 914.743 11 3 100 6 50 

ตาก 5 53 1,048.405 44 4 80 34 64 

อุทัยธานี 3 49 439.573 7 1 33 6 12 

อุตรดิตถ 7 68 949.862 33 5 71 29 43 

รวมภาคเหนือ 95 1,126 15,730.175 328 67 71 334 30 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

บุรีรัมย 8 46 900.383 13 2 25 11 24 

ชัยภูม ิ 1 8 855.813 - - - - - 

กาฬสินธุ 5 19 730.187 8 2 40 12 63 

ขอนแกน 4 27 950.483 4 1 25 1 4 

เลย 1 68 1,136.323 24 1 100 24 35 

มหาสารคาม 8 89 684.150 9 2 25 12 13 

มุกดาหาร 2 43 404.912 15 2 100 13 30 

นครพนม 4 20 595.627 16 3 75 20 100 

นครราชสมีา 13 115 1,632.960 28 4 31 44 38 

หนองคาย 2 2 390.149 10 1 50 5 250 

รอยเอ็ด 14 79 807.321 18 8 57 32 41 

สกลนคร 6 37 941.447 21 8 133 26 70 

ศรีสะเกษ 7 56 915.731 25 3 43 40 71 

สุรินทร 16 152 888.492 17 8 50 51 34 

อุบลราชธานี 4 10 1,404.454 12 7 175 11 110 

อุดรธานี 4 98 1,110.958 17 2 50 13 13 

ยโสธร 2 2 300.098 10 2 100 9 450 

อํานาจเจรญิ 1 3 224.567 - - - - - 

หนองบัวลําภ ู 5 27 254.297 5 3 60 2 7 

บึงกาฬ 2 7 329.586 - - - - - 

รวมภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
109 908 15,457.938 252 59 54 326 36 

 

หมายเหตุ                  ไดมีการตรวจสอบขอมูลทางโทรศัพท (IP PHONE)  จากหนวยงานภูมภิาคแลวยืนยนัตัวเลข   
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ภาคใต 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

ชุมพร 4 20 609.785 19 3 75 28 140 

กระบ่ี 5 36 427.361 7 3 60 1 3 

นครศรีธรรมราช 6 119 1,266.624 25 3 50 29 24 

นราธิวาส 2 49 651.028 17 1 50 18 37 

ปตตานี 2 37 342.809 8 1 50 9 24 

พังงา 2 21 426.327 12 1 - 16 76 

พัทลุง 3 43 421.989 52 2 67 73 170 

ภูเก็ต - 58 175.717 15 - - 15 26 

ระนอง 4 17 142.961 6 3 75 6 35 

สตูล 1 17 155.427 4 1 100 3 18 

สงขลา 7 65 721.928 39 8 114 48 74 

สุราษฎรธานี 9 130 1,505.504 62 9 100 60 46 

ตรัง 1 66 764.165 10 - - 13 20 

ยะลา - 12 446.596 3 - - 4 33 

รวมภาคใต 46 690 8,058.221 279 35 76 323 47 

 

หมายเหตุ                 ไดมีการตรวจสอบขอมูลทางโทรศัพท (IP PHONE)  จากหนวยงานภูมภิาคแลวยืนยนัตัวเลข    
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ภาคกลาง 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

อางทอง 1 30 255.248 15 1 100 15 50 

พระนครศรีอยุธยา 5 26 588.420 14 5 100 6 23 

ชัยนาท 4 25 319.486 12 1 25 23 92 

ลพบุร ี 6 23 1,083.143 19 5 83 32 139 

สระบุร ี 6 40 552.266 15 2 33 16 40 

สิงหบุร ี 1 16 228.942 16 1 100 18 113 

รวมภาคกลาง 23 160 3,027.505 91 15 65 110 69 
 

 

 

 

 

  

ภาคตะวันออก 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

ฉะเชิงเทรา 4 8 541.194 6 2 50 8 100 

จันทบุร ี 4 32 534.946 19 3 75 25 78 

ชลบุร ี 7 19 790.363 11 3 43 13 68 

นครนายก 5 7 181.013 8 4 80 4 57 

ปราจีนบุร ี 3 42 480.324 14 0 - 28 67 

ระยอง 6 9 392.668 10 6 100 4 44 

ตราด 1 19 426.818 4 1 100 3 16 

สระแกว 6 32 747.257 10 4 67 11 34 

รวมภาคตะวันออก 36 168 4,094.583 82 23 64 96 57 

 

หมายเหตุ                 ไดมีการตรวจสอบขอมูลทางโทรศัพท (IP PHONE)  จากหนวยงานภูมภิาคแลวยืนยนัตัวเลข  
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ภาคตะวันตก 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

กาญจนบุร ี 5 48 1,250.038 13 2 40 9 19 

เพชรบุร ี 4 54 463.980 22 6 150 18 33 

ประจวบครีีขันธ 9 68 382.018 36 6 67 28 41 

ราชบุร ี 2 90 620.638 20 - - 11 12 

สมุทรสงคราม - 10 50.310 1 - - 1 10 

สุพรรณบุร ี 8 82 933.789 35 8 100 31 38 

รวมภาคตะวันตก 28 352 3,700.773 127 22 79 98 28 

 

 

 

 

 

  

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 

กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
 กรมทางหลวง 

จังหวัด 
คนตาย  

(คน) 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 ระยะทางหลวง  

(กิโลเมตร) 

จํานวน 

อุบัติเหตุ  

(คร้ัง) 

คนตาย  

(คน) 

 คิดเปน(%) 

ของ 

ปภ. 

คนบาดเจบ็  

(คน) 

 คิดเปน

(%) ของ 

ปภ. 

กรุงเทพมหานคร 10 23 415.843 15 1 10 7 30 

นครปฐม 4 39 335.564 8 3 75 7 18 

นนทบุรี 6 18 147.636 8 2 33 6 33 

ปทุมธานี 5 55 403.721 17 5 100 9 16 

สมุทรปราการ 2 - 194.228 4 - - 1 - 

สมุทรสาคร - 20 126.823 3 - - 2 10 

รวมกรุงเทพ

ปริมณฑล 
27 155 1,623.815 55 11 41 32 21 

 

หมายเหตุ                ไดมีการตรวจสอบขอมูลทางโทรศัพท (IP PHONE) จากหนวยงานภูมิภาคแลวยืนยนัตัวเลข 
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7.  การบังคับใชกฎหมาย 

• ผลการดําเนินการตามมาตรการ 10 มาตรการหลัก  กองบังคับการตํารวจทางหลวงเรียกตรวจ

และดําเนินคดีท้ังสิ้น  16,895  ราย  จําแนกไดดังนี้ 

  มาตรการ    จํานวน (ราย) 

-   ไมสวมหมวกนิรภัย        591   ราย 

-   ขับรถขณะเมาสุรา          257  ราย 

-   ไมคาดเข็มขัดนิรภัย       682  ราย 

-   ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด      13,737  ราย 

-   ไมมีใบอนุญาตขับข่ี        599  ราย 

-   อุปกรณไมครบถวนถูกตอง       370  ราย 

-   ขับรถยอนศร           180  ราย 

-   แซงในท่ีคับขัน       290  ราย 

-   ฝาฝนสัญญาณไฟ        98  ราย 

-   โทรศัพทขณะขับรถ           91  ราย 
 

 

8. งบประมาณท่ีไดจัดสรรในการอํานวยความสะดวกปลอดภัย 

 

ลําดับ สํานักงานทางหลวง งบประมาณ  (บาท) 

1 สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)  และแขวงฯ ในสังกัด 893,400 

2 สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร)  และแขวงฯ ในสงักัด 750,200 

3 สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)  และแขวงฯ ในสังกัด 661,100 

4 สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)  และแขวงฯ ในสงักัด 390,700 

5 สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณโุลก)  และแขวงฯ ในสังกัด 655,400 

6 สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ)  และแขวงฯ ในสังกัด 569,200 

7 สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน)  และแขวงฯ ในสังกัด 629,000 

8 สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)  และแขวงฯ ในสังกัด 418,500 

9 สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  และแขวงฯ ในสังกัด 641,200 

10 สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  และแขวงฯ ในสังกัด 947,400 

11 สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบรีุ)  และแขวงฯ ในสงักัด 734,100 

12 สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  และแขวงฯ ในสังกัด 709,800 

13 สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  และแขวงฯ ในสังกัด 1,008,800 

14 สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบรีุ)  และแขวงฯ ในสงักัด 712,500 

15 สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)  และแขวงฯ ในสงักัด 627,900 
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ลําดับ สํานักงานทางหลวง งบประมาณ  (บาท) 

16 สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)  และแขวงฯ ในสังกัด 651,200 

17 สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)  และแขวงฯ ในสังกัด 434,200 

18 สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) และแขวงฯ ในสงักัด 715,400 

 รวม 12,150,000 

 
 

9.  ปญหาอุปสรรคการอํานวยความสะดวกปลอดภัยของกรมทางหลวงท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข 

     เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ  คือ 

• การขอความรวมมือผูรับจางใหหยุดงานกอสรางเพ่ือคืนพ้ืนผิวจราจรในชวงเทศกาลไมไดรับความ 

  รวมมือ มีผูรับจางบางรายไมหยุดงานกอสรางและนํามาเปนขออางในการขอขยายตออายุสัญญา  

• การติดตั้งปาย ไฟฟาแสงสวาง ในจุดกอสราง มองเห็นไมชัดเจนในเวลากลางคืน และติดตั้งในระยะ

  กระชั้นชิดเกินไป 

• การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีไมชัดเจน ผูท่ี 

  ไดรับมอบหมายไมสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันที 

• มีประชาชนผูใชทางอีกสวนหนึ่งเลือกท่ีจะใชเสนทางสายหลักมากกวาเสนทางเลี่ยงในชวงเทศกาล 

  เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท้ังมีสถานท่ีใหบริการอ่ืน ๆ เชน ปมน้ํามัน รานอาหาร ฯลฯ

  เห็นควรใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่อง 

• การรายงานสภาพการจราจรระบบ Online แบบ Real-Time ในพ้ืนท่ีดีข้ึนในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้

ยังคงตองใหความสําคัญมากยิ่งข้ึนและทําการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง รวดเร็วทันทีและใหเกิด

ความสมบูรณมากท่ีสุด มิเชนนั้นจะทําใหขอมูลขาดความนาเชื่อถือ อาจทําใหองคกรเกิดความ

เสียหายได 

• ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การขับรถเร็ว  แซงทางโคงหรือในท่ีหามแซง 

• การขยายชองการจราจรในเสนทางสายหลักและบริเวณทางแยก ทางรวม ยังไมเพียงพอตอปริมาณ

รถท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

• ใหจัดสรรงบประมาณคาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน ใหเพียงพอ เพราะงบประมาณท่ีไดรับในแตละ

เทศกาลไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

• การสรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในชวงเทศกาลในการเสนอความดีความชอบ 

ในการขอข้ันประจําป 

 

 



35 

 

10.  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวตามแผนดําเนินการ 

  รายละเอียดตามแผนงานการอํานวยความสะดวกปลอดภัยเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต 2558     เพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชน 

 

 



 
 

 
 
 
     กระทรวงคมนาคม 
     กรมทางหลวง 

 

ผลงานอํานวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในชวงเทศกาล สงกรานต 2558 ของกระทรวงคมนาคม 
ระหวางวนัที ่9 – 19 เมษายน  2558 

ดานการอํานวยความสะดวก (Convenience) 
 

 

 

ลําดับ 

 
มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ  

รายละเอียด 

มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 

(รอยละ/ครั้ง/คน/จดุ/เท่ียว) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
ปญหา / อุปสรรค 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 มาตรการดานประชาสมัพนัธ      

 การประชาสัมพันธและการมีสวน
รวม 

 

- รณรงคเผยแพรกิจกรรม/ผลการดําเนินงาน แถลง
ขาว รายการ “สื่อกลางทางหลวง” สถานีวิทยุ 
และสื่อมวลชนทุกแขนง 

-  จัดทําและแจกจายแผนท่ีแผนพับแนะนําเสนทาง
เลี่ยง/ ทางลดั  

-  ใหบริการขอมูลขาวสารผาน Web site ของกรม
ทางหลวง (www.doh.go.th) 

-  ใหบริการขอมูลขาวสารผาน Call Center กรม
ทางหลวง  ๑๕๘๖ ตํารวจทางหลวง ๑๑๙๓ และ
โทรศัพท 02-354-6551 

-  รณรงคใหความรูแกผูขับข่ีและผูใชทาง 

 

รอยละความ สําเร็จของ
กิจกรรมท่ีไดดาํเนินการให
ประชาชนไดรับขอมูล ขาวสาร
และสามารถเดินทางบนทาง
หลวงอยางสะดวกปลอดภัย 
 
 
 
 

- 100 % ของทุกหนวยงานมี
การดําเนินการตามกิจกรรม 

- ไดดําเนินการปลอยขบวนรถ
วันท่ี 9 เมษายน 2558 

- ไดเผยแพรแผนพับให
หนวยงานภายในสังกัด
กระทรวงคมนาคมและ
หนวยงานภายนอก 
โดยเฉพาะสื่อวิทยุ เชน จส.
100  สวพ.91  รวมดวย
ชวยกัน 

 
 

ทุกหนวยงานกรม
ทางหลวง  และ 
กองกํากับการ
ตํารวจทางหลวง 

 

2 มาตรการดานวศิวกรรมจราจร 

การอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูใช
ทางไดรับความสะดวกในการ
เดินทางและถึงท่ีหมายอยาง
ปลอดภัย 

 
 

 

 
- การดูแลบํารุงรักษาทางหลวงใหอยูในสภาพด ี
- ขอความรวมมือผูรับจางคืนผิวทาง และหยดุงาน 

กอสราง /บํารุงทาง ในชวงเทศกาล 
- ติดตั้งปายแนะนํา เสนทางเลี่ยงชวงเทศกาลตาม

รูปแบบท่ีสํานักอํานวยความปลอดภัยกําหนด 
- การจัดรถบริการเพ่ือใหความชวยเหลือผูใชทาง

เมื่อเกิดอุบัตเิหตหุรือรถเสีย 
- การอํานวยความสะดวกในการจอดพักรถตามท่ี

ทําการของหนวยงานภูมิภาคบนเสนทางสายหลัก 
 

 
รอยละของหนวยงานท่ีได
ดําเนินการตามกิจกรรม 

 
- 100 % ของทุกหนวยงานมี

การดําเนินการตามกิจกรรม 
- ไมมีปญหาการจราจรตดิขัด

บริเวณท่ีมีการกอสราง 
- เปดชองทางพิเศษบริเวณทาง

หลวงท่ีมีการจราจรติดขัด 8 
สายทาง ไดแก 
1. ถนนพหลโยธิน (1) ตาง

ระดับคลองหลวง – 
ประตูนํ้าพระอินทร - 

  

ทุกหนวยงานกรม
ทางหลวง 
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     กระทรวงคมนาคม 
     กรมทางหลวง 

 

ผลงานอํานวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในชวงเทศกาล สงกรานต 2558 ของกระทรวงคมนาคม 
ระหวางวนัที ่9 – 19 เมษายน  2558 

ดานการอํานวยความสะดวก (Convenience) 
 

 

 

ลําดับ 

 
มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ  

รายละเอียด 

มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 

(รอยละ/ครั้ง/คน/จดุ/เท่ียว) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
ปญหา / อุปสรรค 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

- ประสานตํารวจทางหลวงและตํารวจทองท่ี เพ่ือ
เตรียมพรอมดานการจราจร /จัดชองทางพิเศษ 

- ยกเวนการจดัเก็บคาธรรมเนียมผานทางบนทาง
หลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข ๗ และ ๙  
ตั้งแตเวลา 00.01 น. ของวันท่ี 10 เมษายน 
2558  ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 19 
เมษายน  2558  

-  หัวหนาทุกหนวยงานท่ัวประเทศพรอมอํานวยการ 
สั่งการแกไขปญหา บริหารจดัการไดตลอด ๒๔ 
ชม. 

-  รวมประสานและสนับสนุนการอํานวยความ
สะดวกดานการจราจร/จดัชองทางพิเศษ 

-  ติดตั้งชุดปายเคลื่อนท่ี VMS-Mobile  บริเวณจดุ
วิกฤตจราจร 

- บูรณาการรวมกับหนวยงานกระทรวงคมนาคม/
ทุกองคกรและเครือขาย 

 

หนองแค – หินกอง –
สระบุรี – ชัยนาท – 
นครสวรรค 

2. ถนนมิตรภาพ (2) 
สระบุรี – มวกเหล็ก – 
ปากชอง – สีคิ้ว – พล – 
บานไผ 

3. ทางหลวงหมายเลข 21 
สะพานพุแค – แยก
มะนาวหวาน 

4. ทางหลวงหมายเลข 32 
สิงหเหนือ –โพนางดํา
ออก 

5. ทางหลวงหมายเลข 
201 บานสี่ – สี่แยกโรง
ตม 

6. ทางหลวงหมายเลข 
204 เลี่ยงเมือง
นครราชสมีา 

7. ทางหลวงหมายเลข 
304 กบินทรบุรี – วัง
นํ้าเขียว – ปกธงชัย – 
เขาหินซอน – ลาด
ตะคียน 
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     กระทรวงคมนาคม 
     กรมทางหลวง 

 

ผลงานอํานวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในชวงเทศกาล สงกรานต 2558 ของกระทรวงคมนาคม 
ระหวางวนัที ่9 – 19 เมษายน  2558 

ดานการอํานวยความสะดวก (Convenience) 
 

 

 

ลําดับ 

 
มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ  

รายละเอียด 

มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 

(รอยละ/ครั้ง/คน/จดุ/เท่ียว) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
ปญหา / อุปสรรค 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

8. ทางหลวงหมายเลข
3551 หนองปลา
ตะเพียน – หัวสําโรง 

 
3 มาตรการดานระบบขอมลู 

การประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถใหการ
ดําเนินงานตามแผนแตละมาตรการ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
- การรายงานสภาพการจราจร On-Line แบบ 

Real Time ในระบบบริหารงานภยัพิบัติและ
สถานการณฉุกเฉิน(สร.) และใหรายงานสภาพ
การจราจรหนาแนนและตดิขัดทุกช่ัวโมง 

 
 
- การประสานงานและรวมปฎิบัติงานดานขอมูล

ระหวางหนวยงาน 
- ศูนยปลอดภัยคมนาคม 
- ศูนยอํานวยการกรมปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย 

 
รอยละของทุกหนวยงานมีการ
รายงานอยางถูกตองตาม
ระบบ 

 

- 100 % ของทุกหนวยงานมี
การรายงานครบถวน 

 

  

ทุกหนวยงานกรม
ทางหลวง 
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มาตรการดานบรหิารจดัการ การจัดตั้งศูนยประสานงานและจดุใหบริการสําหรับ
บริหารจดัการ  
ศนูยประสานงาน  ๑๒5  แหง 

• ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง สํานักบริหาร
บํารุงทาง จํานวน  ๑   แหง 

• ศูนยอํานวยการสํานักทางหลวง/สาํนักงานทาง
หลวง จํานวน ๑๘  แหง 

• ศูนยปฏิบัติการแขวงฯ/สํานักงานบํารุงทาง/

รอยละของหนวยงานท่ีได
ดําเนินการตามกิจกรรม 

- 100 % ของทุกหนวยงานมี
การดําเนินการตามกิจกรรม 

 

 

 ทุกหนวยงานกรม
ทางหลวง 
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     กระทรวงคมนาคม 
     กรมทางหลวง 

 

ผลงานอํานวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในชวงเทศกาล สงกรานต 2558 ของกระทรวงคมนาคม 
ระหวางวนัที ่9 – 19 เมษายน  2558 

ดานการอํานวยความสะดวก (Convenience) 
 

 

 

ลําดับ 

 
มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ  

รายละเอียด 

มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 

(รอยละ/ครั้ง/คน/จดุ/เท่ียว) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
ปญหา / อุปสรรค 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สํานักงานบํารุงทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
จํานวน  ๑๐6  แหง 

- จดุใหบรกิารทัว่ไทย   (โดยแขวงฯ/สน.บท./
Motorway/บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ) 

- จัดกิจกรรมใหทุกหนวยงาน ทุกองคกร ทุกภาค
สวนไดมีสวนรวม  

- บริการ นํ้าดืม่ หองสุขา สิ่งอํานวยความสะดวก 
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

- ประสานการใหความชวยเหลือผูหลงทาง 
- จัดหนวยซอมบํารุงเคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือซอมผิวทาง

ไหลทาง และอุปกรณงานทางใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน รวมท้ังใหความชวยเหลือผูประสบ
เหตุโดยการประสานองคกรตางๆ เชน 
หนวยกูภัย, มูลนิธิ, ทีมอาสาทองถ่ิน, หนวย
พยาบาล ฯลฯ    
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     กระทรวงคมนาคม 
     กรมทางหลวง 

ผลงานอํานวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในชวงเทศกาล ปใหม 2558 ของกระทรวงคมนาคม 
ระหวางวนัที ่9  -  19  เมษายน 2558 

ดานความปลอดภยั  (Safety) 
 

 

ลําดับ มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ  
รายละเอียด 

มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 

(รอยละ/ครั้ง/คน/จดุ/เท่ียว) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
ปญหา / อุปสรรค 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 มาตรการดานวศิวกรรมจราจร - ตรวจสอบปายจราจร เครื่องหมายควบคุม
การจราจร  สัญญาณไฟจราจร  ไฟฟาแสงสวาง 
และไฟกะพริบ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

- ตรวจสอบความปลอดภัยในการขับข่ีผูใชทาง เพ่ือ
ปรับปรุงการมองเห็นปายจราจร ไฟสัญญาณและ
อันตรายขางทาง 

- ตรวจสอบและใหมีการตดิตั้งเครื่องหมาย 
สัญญาณไฟ ปายเตือนในบริเวณท่ีมีงานกอสราง
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั 

- ตรวจสอบและแกไขพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง/จุดอันตราย/
จุดวิกฤตดานการจราจร/จุดท่ีอยูระหวางการ
ซอมแซมผิวจราจรท่ีเสยีหาย 
 
 

รอยละของหนวยงานท่ีได
ดําเนินการตามกิจกรรม 

- 100 % ของทุกหนวยงานมี
การดําเนินการตามกิจกรรม 

 

 
 

ทุกหนวยงานกรม
ทางหลวง 

2 มาตรการดานระบบขอมลู 

การประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถใหการ
ดําเนินงานตามแผนแตละมาตรการ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

   
-    สงเจาหนาท่ีไปประจําศูนยจังหวัดเพ่ือประสาน 

งานตรวจสอบความถูกตองขอมูลอบุตัเิหตบุน
ทางหลวงในความรบัผดิชอบของกรมทางหลวง 
กอนรายงานศูนยปลอดภัย ปภ. 

-    รายงานการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงผานระบบ 
HAIMS ของสํานักอํานวยความปลอดภัยวันตอ
วัน (ทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ) กรณีเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงใหรายงานผานระบบบริหารงานภัย
พิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (สร.) ดวย 

 

  

- 100 % ของทุกหนวยงานมี
การรายงานครบถวน 

- บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตไุดรับ
การพิจารณามาตรการปองกัน
และแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

  

หนวยงานภูมิภาค
ของกรมทางหลวง 

สํานักอํานวยความ
ปลอดภัย 

สํานักบริหารบํารุง 
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     กระทรวงคมนาคม 
     กรมทางหลวง 

ผลงานอํานวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในชวงเทศกาล ปใหม 2558 ของกระทรวงคมนาคม 
ระหวางวนัที ่9  -  19  เมษายน 2558 

ดานความปลอดภยั  (Safety) 
 

 

ลําดับ มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ  
รายละเอียด 

มาตรการ/ กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 

(รอยละ/ครั้ง/คน/จดุ/เท่ียว) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
ปญหา / อุปสรรค 

(กรอกหลังเสร็จภารกิจ) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

-    ประสานขอมูลศูนยปลอดภัยคมนาคม ศูนย 
อํานวยการความปลอดภยัทางถนน อาสาสมัคร 
มูลนิธิ 

-    สํานักอํานวยความปลอดภัยสาํรวจปริมาณ
การจราจรบนเสนทางสายหลักในเขตกรุงเทพฯ
และปรมิณฑล 

-    สํานักอํานวยความปลอดภัย สรุป วิเคราะห 
และประมวลผลการเกิดอุบัติเหตสุงใหศูนย
บัญชาการฯ ทุกวันกอนเวลา 10.00 น. เพ่ือ
รายงานผูบริหาร 

-    จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร 
พิจารณา วินิจฉัย สั่งการ 

 
3 มาตรการดานการบงัคบัใชกฏหมาย -   กวดขันวินัยจราจรและระดมการจับกุมผูกระทํา

ผิดกฎหมายดานการจราจรโดยเครงครัดตาม 
10 มาตรการหลัก บนทางหลวงในความ
รับผิดชอบตลอด 24 ช่ัวโมง  

-   ประสานตํารวจทางหลวง การแจงเบาะแสผูขับข่ี
มีพฤติกรรมเสีย่ง การปองปรามตรวจจับ
ความเร็ว 

 
 
 
 

จํานวนครั้งท่ีไดตรวจจับและ
บังคับใชกฎหมาย 
 

- ผูกระทําผิดกฎหมายลดลง   
32 %           
 (ป 2558 = 16,895            
 ป 2557 = 24,691  )          
 

 

 
 
 
 
 

 

กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง 

 



 
 
 

�������	
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อุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,214 ราย

คนตาย 232 คน จํานวน คนตาย คนบาดเจ็บ

คนบาดเจ็บสาหัส 364 คน ทางหลวง 1 หลัก 247 46 222

คนบาดเจ็บเล็กนอย 955 คน ทางหลวง 2 หลัก 206 40 230

มูลคาเสียหาย 35,866,723 บาท ทางหลวง 3 หลัก 385 73 416

     กรมทางหลวง 4,104,723 บาท ทางหลวง 4 หลัก 376 73 451

     เอกชน 31,762,000 บาท

ทางตรง 824 ครั้ง (67.87%) รถจักรยาน 20 คัน (1.03%)

ทางโคงปกติ 146 ครั้ง (12.03%) รถจักรยานยนต 580 คัน (29.82%)

ทางโคงหักศอก 4 ครั้ง (0.33%) รถสามลอ 2 คัน (0.10%)

ทางลาดชัน 28 ครั้ง (2.31%) รถสามลอเครื่อง 10 คัน (0.51%)

ทางแยกระดับเดียวกัน 91 ครั้ง (7.50%) รถยนตนั่ง 484 คัน (24.88%)

ทางแยกตางระดับ / Ramp 3 ครั้ง (0.25%) รถตู 31 คัน (1.59%)

จุดเปดเกาะกลางถนน 54 ครั้ง (4.45%) รถปคอัพโดยสาร 74 คัน (3.80%)

ทางเชื่อม 22 ครั้ง (1.81%) รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ 553 คัน (28.43%)

ทางรถจักรยานยนต 22 ครั้ง (1.81%) รถโดยสารขนาดใหญ 17 คัน (0.87%)

ทางรถจักรยาน 0 ครั้ง (0.00%) รถบรรทุก 6 ลอ 42 คัน (2.16%)

ทางคนเดินเทา 1 ครั้ง (0.08%) รถบรรทุกมากกวา 6 ลอหรือไมเกิน 10 ลอ 33 คัน (1.70%)

ทางมาลาย 0 ครั้ง (0.00%) รถบรรทุกมากกวา 10 ลอ (รถพวง) 35 คัน (1.80%)

สะพาน 15 ครั้ง (1.24%) รถอีแตน 0 คัน (0.00%)

ทางลอด 0 ครั้ง (0.00%) รถอื่น ๆ 28 คัน (1.44%)

ทางรถไฟตัดผาน 1 ครั้ง (0.08%) คนเดินเทา 36 คัน (1.85%)

จุดกลับรถตางระดับ 1 ครั้ง (0.08%) รวม 1,945 คัน (100.00%)

มีการเปลี่ยนความกวางของชองจราจร 2 ครั้ง (0.16%)

อื่นๆ 0 ครั้ง (0.00%)

รวม 1,214 ครั้ง (100.00%)

ขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด 731 ครั้ง (60.21%) ฝาฝนปายหยุดขณะออกจากทางรวมแยก 0 ครั้ง (0.00%)

มีการตัดหนาระยะกระชั้นชิด 198 ครั้ง (16.31%) ครั้ง (0.33%)

แซงรถอยางผิดกฎหมาย 15 ครั้ง (1.24%)

ครั้ง (0.08%) ฝาฝนสัญญาณไฟ / เครื่องหมายจราจร 15 ครั้ง (1.24%)

บรรทุกเกินอัตรา 0 ครั้ง (0.00%)

ไมใหสัญญาณชะลอ / เลี้ยว 5 ครั้ง (0.41%) ขับรถไมชํานาญ / ไมเปน 14 ครั้ง (1.15%)

ครั้ง (0.00%) อุปกรณรถบกพรอง 28 ครั้ง (2.31%)

มีสิ่งกีดขวางบนทางหลวง 3 ครั้ง (0.25%)

ครั้ง (0.00%) เมาสุรา 92 ครั้ง (7.58%)

หลับใน 81 ครั้ง (6.67%)

ครั้ง (0.00%) อื่น ๆ 27 ครั้ง (2.22%)0

1

ตามประเภททางหลวง

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

มูลเหตุที่สันนิษฐาน

ลักษณะบริเวณ

0

สรุปอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต (ระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558)

บนทางหลวงทั่วประเทศในความควบคุมของกรมทางหลวง

ขับรถไมเปดไฟ / ไมใชแสงสวางตาม

กําหนด

ไมใหสัญญาณเขาจอดหรือออกจากที่จอด

ไมขับรถในชองทางเดินรถซายสุดในถนน

ที่มี 4 ชองทาง

4

ไมใหสิทธิรถที่มากอนผานทาง เชน 

ทางแยก

รถเสียไมแสดงเครื่องหมายหรือ

สัญญาณไฟที่กําหนด

0



หนา 2/4

เวลา 00:00-00:59 น. 22 (1.81%) 5 (2.16%) 28 (2.12%)

เวลา 01:00-01:59 น. 31 (2.55%) 6 (2.59%) 32 (2.43%)

เวลา 02:00-02:59 น. 28 (2.31%) 6 (2.59%) 31 (2.35%)

เวลา 03:00-03:59 น. 32 (2.64%) 8 (3.45%) 29 (2.20%)

เวลา 04:00-04:59 น. 23 (1.89%) 12 (5.17%) 28 (2.12%)

เวลา 05:00-05:59 น. 26 (2.14%) 3 (1.29%) 16 (1.21%)

เวลา 06:00-06:59 น. 33 (2.72%) 9 (3.88%) 32 (2.43%)

เวลา 07:00-07:59 น. 36 (2.97%) 2 (0.86%) 33 (2.50%)

เวลา 08:00-08:59 น. 40 (3.29%) 9 (3.88%) 45 (3.41%)

เวลา 09:00-09:59 น. 36 (2.97%) 2 (0.86%) 46 (3.49%)

เวลา 10:00-10:59 น. 64 (5.27%) 10 (4.31%) 72 (5.46%)

เวลา 11:00-11:59 น. 61 (5.02%) 6 (2.59%) 83 (6.29%)

เวลา 12:00-12:59 น. 60 (4.94%) 12 (5.17%) 63 (4.78%)

เวลา 13:00-13:59 น. 69 (5.68%) 7 (3.02%) 91 (6.90%)

เวลา 14:00-14:59 น. 66 (5.44%) 13 (5.60%) 89 (6.75%)

เวลา 15:00-15:59 น. 86 (7.08%) 13 (5.60%) 78 (5.91%)

เวลา 16:00-16:59 น. 75 (6.18%) 6 (2.59%) 97 (7.35%)

เวลา 17:00-17:59 น. 82 (6.75%) 13 (5.60%) 87 (6.60%)

เวลา 18:00-18:59 น. 59 (4.86%) 18 (7.76%) 68 (5.16%)

เวลา 19:00-19:59 น. 82 (6.75%) 25 (10.78%) 90 (6.82%)

เวลา 20:00-20:59 น. 60 (4.94%) 8 (3.45%) 63 (4.78%)

เวลา 21:00-21:59 น. 67 (5.52%) 14 (6.03%) 59 (4.47%)

เวลา 22:00-22:59 น. 39 (3.21%) 12 (5.17%) 28 (2.12%)

เวลา 23:00-23:59 น. 37 (3.05%) 13 (5.60%) 31 (2.35%)

รวม 1,214 (100%) 232 (100%) 1,319 (100%)

จํานวน คนตาย คนบาดเจ็บ

เหนือ 328 (27.02%) 67 (28.88%) 334 (25.32%)

ตะวันออกเฉียงเหนือ 252 (20.76%) 59 (25.43%) 326 (24.72%)

กลาง 91 (7.50%) 15 (6.47%) 110 (8.34%)

ใต 279 (22.98%) 35 (15.09%) 323 (24.49%)

ตะวันออก 82 (6.75%) 23 (9.91%) 96 (7.28%)

ตะวันตก 127 (10.46%) 22 (9.48%) 98 (7.43%)

กรุงเทพและปริมณฑล 55 (4.53%) 11 (4.74%) 32 (2.43%)

รวม 1,214 (100%) 232 (100%) 1,319 (100%)

ขอมูลเมื่อ 21  เมษายน 2558 เวลา 16.30 น.

สรุปอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต (ระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558)

บนทางหลวงทั่วประเทศในความควบคุมของกรมทางหลวง

จํานวน

เวลาที่เกิดเหตุ

จําแนกตามภาค

คนบาดเจ็บคนตาย
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ลําดับ จังหวัด จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนคนตาย จํานวนคนบาดเจ็บ

1 สุราษฎรธานี 62 9 60

2 พัทลุง 52 2 73

3 ตาก 44 4 34

4 สงขลา 39 8 48

5 เชียงใหม 37 7 46

6 ประจวบคีรีขันธ 36 6 28

7 สุพรรณบุรี 35 8 31

8 อุตรดิตถ 33 5 29

9 แพร 29 1 29

10 นครสวรรค 28 8 34

11 นครราชสีมา 28 4 44

12 พิษณุโลก 27 5 39

13 ศรีสะเกษ 25 3 40

14 นครศรีธรรมราช 25 3 29

15 เลย 24 1 24

16 เพชรบุรี 22 6 18

17 สกลนคร 21 8 26

18 ลําปาง 21 3 15

19 เพชรบูรณ 20 8 25

20 ราชบุรี 20 0 11

21 ลพบุรี 19 5 32

22 ชุมพร 19 3 28

23 จันทบุรี 19 3 25

24 รอยเอ็ด 18 8 32

25 สุรินทร 17 8 51

26 ปทุมธานี 17 5 9

27 อุดรธานี 17 2 13

28 นราธิวาส 17 1 18

29 เชียงราย 16 9 10

30 นครพนม 16 3 20

31 ภูเก็ต 15 0 15

32 สิงหบุรี 16 1 18

33 มุกดาหาร 15 2 13

34 สระบุรี 15 2 16

35 อางทอง 15 1 15

36 กรุงเทพมหานคร 15 1 7

37 พระนครศรีอยุธยา 14 5 6

38 กําแพงเพชร 14 4 17

39 นาน 14 1 17

สรุปอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต (ระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558)

รายจังหวัด (เรียงตามจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูง)



หนา 4/4

ลําดับ จังหวัด จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนคนตาย จํานวนคนบาดเจ็บ

40 ปราจีนบุรี 14 0 28

41 กาญจนบุรี 13 2 9

42 บุรีรัมย 13 2 11

43 อุบลราชธานี 12 7 11

44 ชัยนาท 12 1 23

45 สุโขทัย 11 3 6

46 ชลบุรี 11 3 13

47 พังงา 12 1 16

48 ระยอง 10 6 4

49 สระแกว 10 4 11

50 ยโสธร 10 2 9

51 หนองคาย 10 1 5

52 ตรัง 10 0 13

53 มหาสารคาม 9 2 12

54 แมฮองสอน 9 0 16

55 นครนายก 8 4 4

56 นครปฐม 8 3 7

57 กาฬสินธุ 8 2 12

58 นนทบุรี 8 2 6

59 ปตตานี 8 1 9

60 กระบี่ 7 3 1

61 อุทัยธานี 7 1 6

62 พิจิตร 7 1 6

63 พะเยา 6 5 3

64 ระนอง 6 3 6

65 ฉะเชิงเทรา 6 2 8

66 หนองบัวลําภู 5 3 2

67 ลําพูน 5 2 2

68 ขอนแกน 4 1 1

69 ตราด 4 1 3

70 สตูล 4 1 3

71 สมุทรปราการ 4 0 1

72 สมุทรสาคร 3 0 2

73 ยะลา 3 0 4

74 สมุทรสงคราม 1 0 1

75 บึงกาฬ 0 0 0

76 อํานาจเจริญ 0 0 0

77 ชัยภูมิ 0 0 0

สรุปอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต (ระหวางวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558)

รายจังหวัด (เรียงตามจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูง)



  
รายงานโดย  ผู้ อํานวยการสํานกัอํานวยความปลอดภยั  กรมทางหลวง 1 

 

รายงานภาพรวมปริมาณจราจรสรุป11วนั 

สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขาเขา)

 

สีแดง = สงกรานต 58  สีน้ําเงิน = สงกรานต 57 

เปรียบเทียบสงกรานตป 2557 และสงกรานตป 2558 
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ภาคเหนือ(ขาเขา)
 

สีแดง = สงกรานต 58  สีน้ําเงิน = สงกรานต 57 

 



  
รายงานโดย  ผู้ อํานวยการสํานกัอํานวยความปลอดภยั  กรมทางหลวง 3 

 

 
ภาคใต(ขาเขา)

 
 

สีแดง = สงกรานต 58  สีน้ําเงิน = สงกรานต 57 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขาออก)

 
 
 
 

สีมวง = สงกรานต 58  สีเหลือง = สงกรานต 57 

ภาคเหนือ(ขาออก)สีมวง = สงกรานต 58  สีเหลือง = สงกรานต 57 
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ภาคใต(ขาออก)สีมวง = สงกรานต 58  สีเหลือง = สงกรานต 57 
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