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 บทสรุป

กรมทางหลวง    ไดเตรียมแผนการอํ านวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปใหม 2550 ระหวาง
วนัที่  28  ธันวาคม  2549    ถึงวันที่  3  มกราคม 2550    ซึง่ศนูยอํ านวยการความปลอดภัยทางถนนกํ าหนด
ระยะเวลาในการตอสูกับความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  โดยมีเปาหมายจํ านวนผูเสียชีวิตไมเกิน 410 คน

ในการด ําเนนิงานดงักลาวถือเปนภารกิจสํ าคัญของกรมทางหลวง เนื่องจากชวงเทศกาลสํ าคัญ
ความตองการในการเดนิทางบนทางหลวงสายหลักจะมีเพิ่มข้ึนจากชวงเวลาปกติถึง 2 เทา  ดังนั้น การดํ าเนินงาน
ตามแผนการอํ านวยความสะดวกปลอดภัย   จึงมีวัตถุประสงค

1. เพือ่อํ านวยความสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง
2. เพือ่รวมบรูณาการในการลดจํ านวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกใหไดตาม

เปาหมาย คือ ผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2550  ไมเกิน 410 คน

ผลการดํ าเนินงานพอสรุปไดดังนี้  คือ

1. การประชาสัมพันธ
กรมทางหลวงไดดํ าเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ โดยการแถลงขาวการอํ านวย

ความสะดวกปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม 2550 และท ําพิธีปลอยรถตรวจการณของตํ ารวจทางหลวงและ
รถบริการเคลือ่นทีข่องกรมทางหลวง  ณ. ลานจอดรถอาคารพหลโยธิน  โดยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม   อธบิดีกรมทางหลวง  และผูบังคับการกองตํ ารวจทางหลวง   เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2549
เวลา  08.00  น. 

เผยแพรแผนพับแนะนํ าเสนทาง    จํ านวน    200,000    ฉบับ
- ภาคเหนือ     จํ านวน  50,000    ฉบับ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     จํ านวน      50,000    ฉบับ
- ภาคตะวันออก กรุงเทพปริมณฑล    จ ํานวน  50,000   ฉบับ
- ภาคใต     จํ านวน  50,000    ฉบับ

2. การอ ํานวยความสะดวกปลอดภัยและบริการขอมูลขาวสารผูใชทาง
กรมทางหลวงไดทํ าการประสานงานหนวยงานตาง ๆ
• ประสานงานดานการจราจร    จํ านวน   1,483   คร้ัง   เพิ่มข้ึนจากปใหม  2549

(1,471  คร้ัง)     คิดเปน  1%
• ประสานงานศูนยปลอดภัยคมนาคม   จํ านวน   274   คร้ัง  ลดลงจากปใหม 2549

(942 คร้ัง)    คิดเปน 71%
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• ประสานงานศูนยจังหวัดและศูนยปฏิบัติการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ ํานวน   633   คร้ัง  เพิ่มข้ึนจากปใหม 2549 (632 คร้ัง)  เนื่องจากกระทรวงคมนาคม ไดมอบหมายใหสํ านัก
นโยบายและแผนการขนสงและจราจรเปนผูประสานศูนยปฏิบัติการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํ าหรบัศูนยจงัหวดั  กรมทางหลวงไดส่ังการใหทุกหนวยในสังกัดจัดเจาหนาที่ไปประจํ าที่ศูนยจังหวัด

• ประสานงานชมรมวิทยุสมัครเลน   จํ านวน   315   คร้ัง  ลดลงจากปใหม 2549
(365 คร้ัง)     คิดเปน  14%

• ใหบริการประชาชน  จํ านวน  75,860   ราย  เพิ่มข้ึนจากปใหม 2549 (46,585  ราย)
เนือ่งจากกรมทางหลวงไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเอกสารแผนพับแนะนํ าเสนทางและการรายงาน
สภาพการจราจรผานสื่อตาง ๆ

• ประสานงานใหความชวยเหลือผูใชทาง   จํ านวน  1,550  ราย  เพิ่มข้ึนจากปใหม
2549  (1,538  ราย)  คิดเปน  0.7%

• ตํ ารวจทางหลวงตั้งจุดตรวจ   จํ านวน   917   จุดตรวจ
• การใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท  1193     จํ านวน   4,907   ราย

3. สภาพการจราจรเทศกาลปใหม  2550
กรมทางหลวงไดดํ าเนินการสํ ารวจปริมาณจราจรโดยติดตั้งเครื่องนับรถอัตโนมัติ

ระหวางวันที่   28 ธนัวาคม 2549  –  3  มกราคม  2550   บนทางหลวงสายสํ าคัญในการเดินทางสูทุกภูมิภาค
พบวา   ปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนจากชวงเวลาปกติ    22%

รายละเอยีดผลการสํ ารวจ   ดังแผนภาพแสดงการเดินทางชวงเทศกาลจากกรุงเทพ & ปริมณฑลและภาคกลาง
สูภาคอื่น ๆ



แผนภาพ  แสดงการเดินทางชวงเทศกาลปใหม  2550  จากกรุงเทพ & ปริมณฑลและภาคกลางสูภาคอื่น  ๆ  เปรียบเทียบกับชวงเวลาปกติ

ภาคตะวันออก (สาย 7,9,34,304,305) ลดลง 1.66%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  61,813 คัน/วัน)

ภาคตะวันตก (สาย 4,9,35,338,340) เพิ่มขึ้น 33%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  82,178 คัน/วัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาย 1,9,305) เพิ่มขึ้น 44.80%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  73,104 คัน/วัน)

ภาคใต (สาย 4,35,338) เพิ่มขึ้น 8.49%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  102,612 คัน/วัน)

ภาคเหนือ (สาย 1,9,32) เพิ่มขึ้น 23.03%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  81,305 คัน/วัน)

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย  (คัน/วัน)
เทศกาล เวลาปกติ % เพิ่ม/ลด

4 124,985 126,068 -0.86
35 104,629 95,439 9.63

338 78,221 67,019 16.71
ภาคใต 102,612 96,175 8.49

ทางหลวง
หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย  (คัน/วัน)
เทศกาล เวลาปกติ % เพิ่ม/ลด

4 124,985 126,068 -0.86
9 48,347 45,668 5.87
35 104,629 95,439 9.63

338 78,221 67,019 16.71
340 54,708 23,415 133.65

ภาคตะวันตก 82,178 71,522 33.00

ทางหลวง
หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)
เทศกาล เวลาปกติ % เพิ่ม/ลด

7 57,039 48,076 18.64
9 46,027 95,827 -51.97
34 134,981 129,293 4.40

304 38,766 36,297 6.80
305 32,248 28,336 13.81

ภาคตะวันออก 61,813 67,565 -1.66

ทางหลวง
หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย (คัน/วัน)
เทศกาล เวลาปกติ % เพิ่ม/ลด

1 112,400 68,341 64.53
9 74,625 47,819 56.06

305 32,248 28,336 13.81
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

73,104 48,165 44.80

ทางหลวง
หมายเลข

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ย  (คัน/วัน)
เทศกาล เวลาปกติ % เพิ่ม/ลด

1 112,440 68,341 64.53
9 74,625 47,819 56.06
32 56,849 117,186 -51.49

ภาคเหนือ 81,305 77,782 23.03

ทางหลวง
หมายเลข
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4.  สรุปปญหาการจราจรติดขัด
บริเวณทางหลวงสายหลักที่มีสภาพการจราจรติดขัดในชวงเทศกาลปใหม  2549    ต้ังแต

วนัที ่ 28 ธันวาคม 2549 – 3 มกราคม  2550 ไดแก
1. ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน  บริเวณสะพานทางแยกตางระดับที่บางปะอิน – ทางแยก

สะพานตางระดับสระบุรี
2. ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน  ทางแยกสะพานตางระดับสระบุรี – นครราชสีมา

และตอน อ.พล – อ.บานไผ - ขอนแกน
3. ทางหลวงหมายเลข 32  ตอน  บริเวณสะพานทางแยกตางระดับที่บางปะอิน –

นครสวรรค
4. ทางหลวงหมายเลข 9  ตอน ตลิ่งชัน – บางบัวทอง
5. ทางหลวงหมายเลข 35  ตอน สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม

5.  สรปุอุบัติเหตุบนทางหลวงชวงเทศกาลปใหม 2550
• อุบัติเหตบุนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ชวงเทศกาลปใหม  2550

ระหวาง วนัพฤหัสบดีที่   28  ธันวาคม  2549   -  วนัพุธที่   3  มกราคม  2550    เกิดขึ้นรวม  1,017 คร้ัง
คนตาย   232  คน      คนบาดเจ็บ  1,521   คน     มลูคาความเสียหาย   9.318   ลานบาท
(ขอมูลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550  เวลา 10.00 น.)

• เมื่อเปรียบเทียบกับขอมลูของศูนยอํ านวยการความปลอดภัยทางถนน
ป 2550  ซ่ึงมี คนตาย  449  คน  คนบาดเจ็บ  4,943  คน  (จ ํานวนคนตายบนทางของกรมทางหลวง
คิดเปน   52% ของทัง้ประเทศ   จํ านวนคนบาดเจ็บบนทางของกรมทางหลวงคิดเปน  31%  ของ
ทัง้ประเทศ)

• เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549   (วันที่ 29 ธนัวาคม 2548 – 4 มกราคม 2549)  
ซึ่งมีอุบัติเหตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเกิดขึ้น  844  คร้ัง     คนตาย  239  คน
คนบาดเจ็บ  1,140  คน     มลูคาความเสียหาย  15.608   ลานบาท    พบวาจํ านวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 20%    
จ ํานวนคนตายลดลง  3%   จ ํานวนคนบาดเจ็บเพิ่มขึ้น  33%     มลูคาความเสียหายลดลง  40%

• เมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณของผูใชทางชวงเทศกาลปใหม  2549
และปใหม  2550     พบวามีการเดินทางลดลง  39.51% (ป 2549 : 893,482,841  คัน-กม.  ป 2550 :
540,450,869  คัน-กม.)    จากการเปรียบเทียบระหวางเทศกาลปใหม 2550  รวม  7 วัน  ประชาชนไดรับ
อันตรายจากการเดนิทางบนทางหลวงแผนดินในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเพิ่มข้ึนจากป 2549
โดยอตัราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน  93.72  คร้ัง  อัตราการตายเพิ่มข้ึน  16.18  คน  และอัตราการบาดเจ็บ
เพิม่ข้ึน  153.84  คน   ตอการเดินทาง 100 ลานคัน – กิโลเมตร

รายละเอยีดดังแสดงตามตารางและแผนภาพแสดงอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดินทั่วประเทศ



จํ านวนอุบัติเหตุ จํ านวนคนตาย จํ านวนคนบาดเจ็บ ระยะทาง การเดินทาง
(ครั้ง) (คน) (คน) (กิโลเมตร) (คัน - กิโลเมตร) จํ านวนอุบัติเหตุ จํ านวนคนตาย จํ านวนคนบาดเจ็บ

เหนือ ปใหม 2549 221 55 332 15,785.196 167,401,008 225.90 56.22 339.37
ปใหม 2550 247 58 381 15,751.884 97,829,460 252.48 59.29 389.45
 % การเพิ่ม / ลด 11.76 5.45 14.76 -0.21 -41.56 11.76 5.45 14.76

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปใหม 2549 185 89 249 15,539.615 180,767,221 173.97 83.69 234.15
ปใหม 2550 208 66 429 15,565.371 106,342,656 195.59 62.06 403.41
 % การเพิ่ม / ลด 12.43 -25.84 72.29 0.17 -41.17 12.43 -25.84 72.29

กลาง ปใหม 2549 56 12 51 3,121.077 90,956,444 104.06 22.30 94.77
ปใหม 2550 72 17 91 3,125.805 53,816,036 133.79 31.59 169.09
 % การเพิ่ม / ลด 28.57 41.67 78.43 0.15 -40.83 28.57 41.67 78.43

ใต ปใหม 2549 118 31 199 8,020.717 116,513,563 172.67 45.36 291.19
ปใหม 2550 192 41 266 8,031.111 68,339,170 280.95 59.99 389.24
 % การเพิ่ม / ลด 62.71 32.26 33.67 0.13 -41.35 62.71 32.26 33.67

ตะวันออก ปใหม 2549 97 23 140 4,175.317 100,661,574 159.95 37.93 230.85
ปใหม 2550 111 16 159 4,191.410 60,645,307 183.03 26.38 262.18
 % การเพิ่ม / ลด 14.43 -30.43 13.57 0.39 -39.75 14.43 -30.43 13.57

ตะวันตก ปใหม 2549 65 15 101 3,586.245 68,964,913 146.87 33.89 228.21
ปใหม 2550 107 13 114 3,590.774 44,257,663 241.77 29.37 257.58
 % การเพิ่ม / ลด 64.62 -13.33 12.87 0.13 -35.83 64.62 -13.33 12.87

กรุงเทพ & ปริมณฑล ปใหม 2549 102 14 68 1,383.133 168,218,120 93.39 12.82 62.26
ปใหม 2550 80 21 81 1,359.843 109,220,578 73.25 19.23 74.16
 % การเพิ่ม / ลด -21.57 50.00 19.12 -1.68 -35.07 -21.57 50.00 19.12
ปใหม 2548 844 239 1,140 51,611.300 893,482,841 94.46 26.75 127.59
ปใหม 2549 1,017 232 1,521 51,616.198 540,450,869 188.18 42.93 281.43
 % การเพิ่ม / ลด 20.50 -2.93 33.42 0.01 -39.51 99.21 60.48 120.57

อัตราอุบัติเหตุเทศกาลปใหมเปรียบเทียบป 2549 และ 2550

รวม

อัตราอุบัติเหตุ ตอ 100 ลาน  คัน - กิโลเมตร
ภาค ชวงเทศกาล
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-

-

-
- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-
-

-

-

อุดรธานี

ขอนแกน

ชัยภูมิ

หนองบัวลําภู

ศรีสะเกษ

รอยเอ็ด
ยโสธร

อุบลราชธานี

อํานาจเจริญ

นครนายก
ปราจีนบุรี

สระแกว

นครราชสีมา สุรินทรบุรีรัมย

เลย

หนองคาย

นครพนม

มหาสารคาม
กาฬสินธุ

สกลนคร

มุกดาหาร

สุราษฎรธานี

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

นครศรีธรรมราช

สงขลา

พัทลุงตรัง

นราธิวาส
ยะลา

ปตตานี
สตูล

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

กาญจนบุรี

สมุทรสงคราม

ชัยนาท
อุทัยธานี

นครสวรรค

สุพรรณบุรี

นครปฐม

ราชบุรี

อางทอง

สิงหบุรี

นนทบุรี

ระยอง

ชลบุรี

สระบุรี

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

ตราด

สมุทรสาคร

ระนอง

ชุมพร

ประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี

แมฮองสอน

นาน

กําแพงเพชร พิจิตร

ลําปาง

ตาก

เชียงใหม
ลําพูน

แพร

สุโขทัย
พิษณุโลก

เชียงราย

เพชรบูรณ

พะเยา

อุตรดิตถ

กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

2
หางดง

ดอยหลอ

แมจัน

แมสาย

เชียงใหม

ลําพูน

เชียงราย

พะเยา

1

2

1

2

1 - 3300   แมจัน - กลางสะพานแมน้ําแมสาย  กม.857+764 - กม. 891+132  ( 5 ครั้ง )

108 - 1000  ตอเขตเทศบาลเชียงใหมควบคุม - สะพานแมขาน  กม.14+714 - กม.34+578 ( 7 ครั้ง )

-

-

เกาะสมุย

ทาแซะ

ระนอง

ชุมพร

3

4

3

4

4 - 1600  สะพานหวยแพรกบางทะลายฝงเหนือ - สี่แยกทาแซะ  กม.450+089 - กม.476+605  ( 5 ครั้ง ) 

4169 - 100  รอบเกาะสมุย  กม.0+000 - กม. 50+196  ( 5 ครั้ง)

-

-

-

-
-

-

หาดใหญ

จะนะ

ตะโหมด

ถลาง
คลองทอม

เหนือคลอง

สะเดา

ภูเก็ต
กระบี่

สงขลา

พัทลุง
ตรัง

สตูล

5

6

7

8
9

10

5 402 - 201  ตอเขตเทศบาลภูเก็ตควบคุม - สะพานสารสิน กม.1+898 - กม.43+616  ( 6 ครั้ง)
6 4 - 3400  แยกเขากระบี่ - แยกเขาลําทับ  กม.108+105 - กม.71+862  ( 6 ครั้ง )
7 4 - 4000  ทางแยกไปปากพะยูน - สามแยกทามิหรํา  กม.24+774 - กม.65+155  ( 5 ครั้ง)
8 407 - 100  ตอเขตเทศบาลนครสงขลาควบคุม - ตอเขตเทศบาลนครหาดใหญควบคุม   กม.10+367 - กม.23+300  ( 3 ครั้ง )
9 43 - 302  กม.48+550 - จะนะ   กม.48+550 - กม. 65+280  (5  ครั้ง)

10 4 - 4500  กม. 49+146 - คลองพรวน  กม.49+146 - กม.70+958  ( 5  ครั้ง )

-

ทรายทองวัฒนา

ปางศิลาทอง

คลองขลุง

กําแพงเพชร

11

11 1 - 1500  แยกเขาคลองขลุง - แยกเขากําแพงเพชร  กม.314+211 - กม.353+837  ( 9 ครั้ง )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

9

อางทอง

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

ปทุมธานี

สุพรรณบุรี

กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา

ชัยนาท

สระแก

นคร

สระบุรี

จัน

เพชรบุรี

12

13

14
15

16

17

18 19

20

12 340 - 700  กม.155+750  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ชัยนาท)   กม.155+734 - กม.163+068  (7  ครั้ง)
13 32 - 300   กม.118+800   (ตอเขตสน.บท. อางทอง - อยุธยา) - ทางแยกเขาสิงหบุรี  กม.118+800 - กม.140+590  ( 8  ครั้ง)
14 340 - 301   กม.74+500   กม.74+500 (สาลี) (ตอเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 2) - สุพรรณบุรี  กม.118+800 - กม.140+590  ( 8  ครั้ง )

 

15 32 - 201    กม.78+000 -  แยกตางระดับอางทอง  กม. 95+722 - กม.101+087  ( 6 ครั้ง )
16 1  -  302    กม.79+000  -  สระบุรี  กม. 79+000 - กม.106+177  (  8  ครั้ง ) 
17 1 - 201     รังสิต  -  บางปะอิน (ตอเขตแขวงฯอยุธยา)   กม.30+700 - กม.47+600  (8  ครั้ง)
18 7 - 201    ถนนศรีนครินทร - กม. 41+500  กม.0+000 - กม. 22+000  ( 5  ครั้ง )
19
20

314 - 100  สามแยกบางปะกง  -  ทางแยกไปมีนบุรี   กม.0+684  -  กม.22+417  ( 7  ครั้ง )
4 - 700    สุดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี  - สี่แยกชะอํา   กม.170 + 717  -  กม.206+135  ( 5  ครั้ง )

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
ไมเกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุ 1 - 4  ครั้ง
เกิดอุบัติเหตุ 5 - 7  ครั้ง
เกิดอุบัติเหตุ 8  ครั้งขึ้นไป

แผนที่แสดงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผนดิน
ชวงเทศกาลปใหม ป 2550

Bak Ham Noi
6

Bak Ham Noi
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-
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สบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบ
เดนชัยเดนชัยเดนชัยเดนชัยเดนชัยเดนชัยเดนชัยเดนชัยเดนชัย

ลองลองลองลองลองลองลองลองลอง

ตรอนตรอนตรอนตรอนตรอนตรอนตรอนตรอนตรอน
เถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถิน

สันปาตองสันปาตองสันปาตองสันปาตองสันปาตองสันปาตองสันปาตองสันปาตองสันปาตอง

เสริมงามเสริมงามเสริมงามเสริมงามเสริมงามเสริมงามเสริมงามเสริมงามเสริมงาม

ไชยปราการไชยปราการไชยปราการไชยปราการไชยปราการไชยปราการไชยปราการไชยปราการไชยปราการ

พานพานพานพานพานพานพานพานพาน
แมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวย

ดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงดอยหลวงแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจัน

แมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวงแมฟาหลวง

ฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝาง
แมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาว

แมอายแมอายแมอายแมอายแมอายแมอายแมอายแมอายแมอาย

รองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวาง

เวียงสาเวียงสาเวียงสาเวียงสาเวียงสาเวียงสาเวียงสาเวียงสาเวียงสา

ทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขัน

บานโคกบานโคกบานโคกบานโคกบานโคกบานโคกบานโคกบานโคกบานโคก

เชียงคําเชียงคําเชียงคําเชียงคําเชียงคําเชียงคําเชียงคําเชียงคําเชียงคํา

บานหลวงบานหลวงบานหลวงบานหลวงบานหลวงบานหลวงบานหลวงบานหลวงบานหลวง
สันติสุขสันติสุขสันติสุขสันติสุขสันติสุขสันติสุขสันติสุขสันติสุขสันติสุข

เชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลาง
เวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปา

เทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิง

เชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาว

งาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาว

สองสองสองสองสองสองสองสองสอง

นครไทยนครไทยนครไทยนครไทยนครไทยนครไทยนครไทยนครไทยนครไทย

ชาติตระการชาติตระการชาติตระการชาติตระการชาติตระการชาติตระการชาติตระการชาติตระการชาติตระการพิชัยพิชัยพิชัยพิชัยพิชัยพิชัยพิชัยพิชัยพิชัย

แมเปนแมเปนแมเปนแมเปนแมเปนแมเปนแมเปนแมเปนแมเปน

แมวงกแมวงกแมวงกแมวงกแมวงกแมวงกแมวงกแมวงกแมวงก

คลองลานคลองลานคลองลานคลองลานคลองลานคลองลานคลองลานคลองลานคลองลาน

หนองฉางหนองฉางหนองฉางหนองฉางหนองฉางหนองฉางหนองฉางหนองฉางหนองฉาง

อุมผางอุมผางอุมผางอุมผางอุมผางอุมผางอุมผางอุมผางอุมผาง
ขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรีขาณุวรลักษบุรี บางมูลนากบางมูลนากบางมูลนากบางมูลนากบางมูลนากบางมูลนากบางมูลนากบางมูลนากบางมูลนาก

บึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพัน

ศรีเทพศรีเทพศรีเทพศรีเทพศรีเทพศรีเทพศรีเทพศรีเทพศรีเทพ

เขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอ

โพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชาง

หลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกา

โกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระโกรกพระ

ชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดน

ลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือ

ทับคลอทับคลอทับคลอทับคลอทับคลอทับคลอทับคลอทับคลอทับคลอบึงนารางบึงนารางบึงนารางบึงนารางบึงนารางบึงนารางบึงนารางบึงนารางบึงนาราง

บานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตาก
แมระมาดแมระมาดแมระมาดแมระมาดแมระมาดแมระมาดแมระมาดแมระมาดแมระมาด

แมพริกแมพริกแมพริกแมพริกแมพริกแมพริกแมพริกแมพริกแมพริก

แมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอด วังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจา

แมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอย

ขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวม

สบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมย

แมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริม

หวยคตหวยคตหวยคตหวยคตหวยคตหวยคตหวยคตหวยคตหวยคต

บานไรบานไรบานไรบานไรบานไรบานไรบานไรบานไรบานไร

แมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตง

ชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิ

นครราชนครราชนครราชนครราชนครราชนครราชนครราชนครราชนครราช

เลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลย

ลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุรี

ชัยนาทชัยนาทชัยนาทชัยนาทชัยนาทชัยนาทชัยนาทชัยนาทชัยนาท

อุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานี

นครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรค

สพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรีสพรรณบรี
อางทองอางทองอางทองอางทองอางทองอางทองอางทองอางทองอางทอง

สิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรี

สระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรี

แมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอน

นานนานนานนานนานนานนานนานนาน

กําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชร พิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตร

ลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปาง

ตากตากตากตากตากตากตากตากตาก

เชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหม

ลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูน

แพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพร

สุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัย

พิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลก

เชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงราย

เพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณ

พะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยา

อุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถ

ทางหลวงแผนดิน
ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 2 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 3 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก
ทางหนวยงานอื่น

’’

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)1-1801(100)
105-201(100)105-201(100)105-201(100)105-201(100)105-201(100)105-201(100)105-201(100)105-201(100)105-201(100)

1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)1143-100(100)

1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)1214-200(100)

11-600(100)11-600(100)11-600(100)11-600(100)11-600(100)11-600(100)11-600(100)11-600(100)11-600(100)
2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)2005-100(100)

11-202(100)11-202(100)11-202(100)11-202(100)11-202(100)11-202(100)11-202(100)11-202(100)11-202(100)

2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)2012-100(100)

21-701(100)21-701(100)21-701(100)21-701(100)21-701(100)21-701(100)21-701(100)21-701(100)21-701(100)

1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100)1084-500(100) 2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)2275-601(100)

1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)1001-200(100)
1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)1021-100(100)

1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)1317-101(100)

118-400(100)118-400(100)118-400(100)118-400(100)118-400(100)118-400(100)118-400(100)118-400(100)118-400(100)

101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)101-1300(100)

1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)1225-100(100)

1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)1216-101(100)

1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)1092-100(100)

3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)3473-100(100)
1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)1112-100(100)

117-100(100)117-100(100)117-100(100)117-100(100)117-100(100)117-100(100)117-100(100)117-100(100)117-100(100)

11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)11-1000(100)

1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)1021-301(100)
1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)1152-200(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)107-402(100)

1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)1173-100(100)

1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)1016-100(100)

1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)1020-400(100)

แมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอด วังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจาวังเจา

สามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงา
บานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตากบานตาก

ทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขันทองแสนขัน

วัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถ

ดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซาย

ทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลา

บึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพัน
วิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีวิเชียรบุรี

เขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอ

โพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชาง

วังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทอง
ลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือลานกระบือ

หลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกาหลมเกา

แมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตง

สันกําแพงสันกําแพงสันกําแพงสันกําแพงสันกําแพงสันกําแพงสันกําแพงสันกําแพงสันกําแพง

เวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาว

ขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวม

ปงปงปงปงปงปงปงปงปง

รองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวาง

แมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาว

ชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบงชุมตาบง

เกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยวเกาเลี้ยว

ชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดน

เชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลาง

แมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวย

เถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถิน

สบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบ

แมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอย

แมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจัน

สบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมย

ฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอด

พิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลก
ตากตากตากตากตากตากตากตากตาก

สุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัย

อุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถ

พิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตร
เพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณ

เชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหม

พะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยา

นานนานนานนานนานนานนานนานนาน

กําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชร

เชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงราย

นครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรค

แมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอน

ลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปาง

ลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูน

แพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพร

’’

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)1069-101(50)

11-402(50)11-402(50)11-402(50)11-402(50)11-402(50)11-402(50)11-402(50)11-402(50)11-402(50)
117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)117-300(33.3333)

1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)1073-201(50)

1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)1016-200(50)

107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)107-300(33.3333)

1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)1117-200(33.3333)

1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)1023-100(50)

11-900(50)11-900(50)11-900(50)11-900(50)11-900(50)11-900(50)11-900(50)11-900(50)11-900(50)

1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)1104-100(50)

107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)107-201(33.3333)

เขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอ

ชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดน
โพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชาง

วังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทอง

สากเหล็กสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็ก

บรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัย บึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพัน

แมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจัน

เทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิง

สบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบ

เถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถิน

ฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอด
รองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวาง

แมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอด

งาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาว

ทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลา

แมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริม

สามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงา

แมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตง

ขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวม

ฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝาง

เวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปา
ปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดด

เชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลาง

แมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอย

ี ีี ีี ีี ีี ีี ีี ีี ีี ี

เพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตร

พิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลก

กําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชร

สุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัย

ลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปาง

นานนานนานนานนานนานนานนานนาน

แมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอน

ตากตากตากตากตากตากตากตากตาก

ชัชัชชัชชชชช

เลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลย

เชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหม
ลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูน

แพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพร

เชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงราย

พะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยา

อุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถ
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2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)2016-300(200)
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21-901(200)21-901(200)21-901(200)21-901(200)21-901(200)21-901(200)21-901(200)21-901(200)21-901(200)
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105-301(200)105-301(200)105-301(200)105-301(200)105-301(200)105-301(200)105-301(200)105-301(200)105-301(200)

8-1101(200)8-1101(200)8-1101(200)08-1101(200)08-1101(200)08-1101(200)08-1101(200)08-1101(200)08-1101(200) แมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริม

เวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาว

แมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอยแมลานอย

สบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมยสบเมย

เขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอเขาคอ

บึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพัน

ชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดนชนแดน

ดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซายดานซาย

แมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวยแมสรวย

แมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจัน

วังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทองวังทอง

วัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถวัดโบสถ

โพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชางโพธิ์ประทับชาง

ทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลา

แมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอด

สามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงา

ขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวมขุนยวม

รองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวาง

เชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลาง

งาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาว

ฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอด

เถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถินเถิน

สบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบสบปราบ

เพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณเพชรบูรณ
พิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตร

ตากตากตากตากตากตากตากตากตาก

กําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชร

พิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลก

นานนานนานนานนานนานนานนานนาน

สุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัย

นครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรค

แมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอนแมฮองสอน

ลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปาง

เชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหม

ลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูน

แพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพร

เชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงราย

พะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยา

อุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถ
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แมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริม
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เทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิง
ปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดด

พยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรีพยุหะคีรี
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เชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลางเชียงกลาง

งาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาว

ทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลาทาปลา

สามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงาสามเงา

แมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอดแมสอด
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นานนานนานนานนานนานนานนานนาน

อุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานี

พิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตรพิจิตร
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ตากตากตากตากตากตากตากตากตาก

กําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชร

พิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลก

สุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัย

เลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลย

นครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรคนครสวรรค

ลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปาง

เชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหม

ลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูน

แพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพร

เชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงราย

พะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยา

อุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถอุตรดิตถ

อัตราความรุนแรง (ตาย + บาดเจ็บสาหัส ตอ 100 ครั้ง)
ไมมีการตายและบาดเจ็บสาหัส

1  -  30
31  -   60
61  -  100

101  -  200
ตั้งแต 201  ขึ้นไป

-

-

-

-

-

-

-

108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)108-100(14.2857)

101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)101-1100(25)

1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)1-3300(20)

แมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตงแมแตง

แมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริมแมริม

แมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจันแมจัน

เทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิงเทิง

ปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดดปาแดด

แมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาวแมลาว

เวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเวียงปาเปาเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาวเชียงดาว

ฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอดฮอด

จอมทองจอมทองจอมทองจอมทองจอมทองจอมทองจอมทองจอมทองจอมทอง

งาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาวงาว
แมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริมแมจริม

รองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวางรองกวาง

ฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝางฝาง

ลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปางลําปาง

นานนานนานนานนานนานนานนานนาน
เชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหมเชียงใหม

ลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูนลําพูน

แพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพรแพร

เชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงราย

พะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยาพะเยา

แผนที่แสดงอัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
ในเขตภาคเหนือชวงเทศกาลปใหม 2550

ทางของกรมทางหลวงที่โอนใหหนวยงานอื่น
แมน้ํา  ลําน้ํา

อําเภอ , กิ่งอําเภอ
เสนแบงเขตจังหวัด
ทางหนวยงานอื่น

จังหวัด

เครื่องหมาย

(

-

แสดงอัตาความรุนแรง ตั้งแต 101 - 200

แสดงอัตาความรุนแรง ตั้งแต 201 ขึ้นไป

แสดงอัตาความรุนแรง ตั้งแต 1 - 30

แสดงอัตาความรุนแรง ตั้งแต 61 - 100

แสดงอัตาความรุนแรง ตั้งแต 31 - 60

Bak Ham Noi
7

Bak Ham Noi

Bak Ham Noi
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• กราฟแสดงวันที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549  และ  2550

กราฟแสดงจํานวนคนตายชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550
จําแนกตามวัน

32

50
45 44

30 29

9

46

35

53

31
28

10

29

0

10

20

30

40

50

60

พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

วัน

จาํนวน

ป 2549 ป 2550

กราฟแสดงจํานวนอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550
จําแนกตามวัน

119

179
162

144

116

82

42

190
175

165
174

122

72

119

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

วัน

จาํนวน

ป 2549 ป 2550

กราฟแสดงจํานวนคนบาดเจ็บชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550
จําแนกตามวัน

210
187

223

177
154

136

53

261
281 294

238
201

115
131

0

50

100

150

200

250

300

350

พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

วัน

จาํนวน

ป 2549 ป 2550
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• กราฟแสดงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549  และ  2550

แผนภาพกราฟแสดงอบัุติเหตบุนทางหลวงของกรมทางหลวง
เทศกาลปใหม  2549   (29 ธนัวาคม 2548 - 4 มกราคม 2549)

จําแนกตามเวลา
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เวลา 

จาํนวน

จํานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จํานวนคนตาย       (คน)
จํานวนคนบาดเจ็บ     (คน)

กลางวัน กลางคืน

แผนภาพกราฟแสดงอบุัติเหตุบนทางหลวงของกรมทางหลวง
เทศกาลปใหม  2550   (28 ธันวาคม 2549 - 3 มกราคม 2550)

จําแนกตามเวลา
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จาํนวน

จํานวนอบัุตเิหตุ (คร้ัง)
จํานวนคนตาย       (คน)
จํานวนคนบาดเจ็บ     (คน)

กลางวัน กลางคืน
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• แผนภาพแสดงประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549  และ  2550

• แผนภาพแสดงมูลเหตุที่สันนิษฐานในชวงเทศกาลปใหม 2549  และ  2550

ประเภทรถทีเ่กิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550

18%
2%

25%

2%

19%
2%

2%

24%

2%

36%

5%2%2%

1%

2%
5%

41%

3%
1%2%

0%
4%

รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตนั่ง
รถตู รถปคอัพโดยสาร รถโดยสาร > 4 ลอ
รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ 6 ลอ < รถบรรทุก <= 10 ลอ
รถบรรทุก > 10 ลอ (รถพวง) อ่ืนๆ

         ป 2550

         ป 2549

มูลเหตทุีสั่นนษิฐานชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550

39%

14%2%
11%

4%

26%

45%

13%

2%

4%

20%

4%

4%

12%

ขับรถเร็ว แซงในที่คับขัน คนหรือรถตัดหนาระยะกระชั้นชิด อุปกรณรถบกพรอง เมาสุรา/ยาบา หลับใน อ่ืนๆ

         ป 2550

         ป 2549
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• แผนภาพแสดงลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549  และ  2550

• แผนภาพแสดงภาคที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549  และ  2550

ภาคท่ีเกดิอบุตัเิหตใุนชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550

26%

22%
7%

14%

11%

8%

24%

20%

7%
19%

11%

11% 12%

8%

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
ใต ตะวันออก ตะวันตก
กรงุเทพและปริมณฑล

         ป 2549

         ป 2550

ลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2549 และ 2550

66%
14%

11%
2%4%0%1%0%2%

66%

16%

4%0%1%0%
2%

9%

2%

ทางตรง ทางโคง ทางแยก
สะพาน จุดกลับรถ จุดตัดทางรถไฟ
ทางลาดชัน อยูระหวางการปรับปรุง/กอสราง อืน่ ๆ 

         ป 2550

         ป 2549
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• จงัหวดัทีเ่กิดอุบัติเหตุสูงสุด 10 อันดับ  ในชวงเทศกาลปใหม  2550

ลํ าดับ จงัหวัด
จ ํานวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

จ ํานวน
คนตาย
(คน)

จ ํานวน
คนบาดเจ็บ

(คน)
1 สงขลา 40 9 56
2 สุพรรณบุรี 38 4 36
3 เชียงใหม 36 4 40
4 สระแกว 34 1 47
5 ราชบุรี 30 1 29
6 เชียงราย 24 14 20
7 บุรีรัมย 24 3 35
8 ก ําแพงเพชร 24 3 21
9 พิจิตร 24 1 31
10 นครราชสีมา 22 10 163

• บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูง
     ทางหลวงหมายเลข  1  ตอนควบคุม 1500  แยกเขาคลองขลุง - แยกเขากํ าแพงเพชร

(กม.314+211 – กม.353+837)  มี 4 ชองจราจร  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันประมาณ  18,631 คันตอวัน
พบวา  เกิดอุบัติเหตุ  9 คร้ัง    ไมมีคนตาย  มีผูไดรับบาดเจ็บ 5 คน

บรเิวณที่เกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนทางตรง
  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  เนือ่งจากขบัรถเร็วเกิดการเฉี่ยวชน หรือพลิกควํ่ าตกถนน

รายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ
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        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324        กม.320+324

แขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชรแขวงการทางกําแพงเพชร
            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565            กม.350+565

ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1
       กม.354+300       กม.354+300       กม.354+300        กม.354+300        กม.354+300        กม.354+300        กม.354+300        กม.354+300        กม.354+300

กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)กม.345+792 (1)
กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)กม.0+000 (117)

กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)กม.350+555 (1)
กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)กม.0+000 (115)

กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)กม.314+211 (1)
กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)กม.0+000 (1075)(เดิม)

กม.351+500

กม.350+750
กม.350+555

ป ศิป ิป ิป ศิป ิป ศิป ิป ิป ิ

กม.341+950

กม.346+230กม.346+300
กม.346+600

กม.351+320
กม.352+700

ทางหลวงหมายเลข  1 (1500)  ตอนแยกเขาคลองขลงุ - แยกเขากาํแพงเพชร
ระหวาง กม.314+211 - กม.353+837  (รวมระยะทาง 39.626 กม.)

สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั  กรมทางหลวง

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูง ในชวงเทศกาลปใหม 2550

[ เกิดอุบัติเหตุ 9  ครั้ง  ไมมีคนตาย  บาดเจ็บ 5 คน ]

ไป จ.พิจิตร

จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุแตไมมผูีเสยีชีวิต
จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุและมผูีเสยีชีวิต

:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ทางหลวงแผนดิน
ทางหนวยงานอื่น

115

1117

1084

1242

ไป จ.ตาก

19

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

อ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงุุุุุุุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงล ลุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงล ลุุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงุุุุุุุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงล ลุุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงุุุุุุุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงล ลุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงล ลุุุุุุุุุุุุอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงอ.คลองขลงล ลุุุุุุุุุุุ
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• บรเิวณที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
1. ทางหลวงหมายเลข  346  ตอนควบคุม 0500   กม.42+000(ตอเขต

สน.บท.นนทบุรี) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 321 (กํ าแพงเพชร)
เกิดอุบัติเหตุวันที่  29 ธันวาคม  2549  เวลา  00.10 น. บรเิวณกิโลเมตร
ที่  69+574
เปนทาง 2 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต  ปริมาณจราจรประมาณ
10,854  คัน/วัน  ซึ่งเปนทางตรง  รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ ชนกับรถพวง
สาเหตุจากการขับรถเร็ว   เปนเหตุใหมีคนตาย  4 คน  บาดเจ็บสาหัส  3  คน

2. ทางหลวงหมายเลข  1020   ตอนควบคุม 0200  คอสะพานโปงเกลือ
(ตะวันตก) – เทิง
เกิดอุบัติเหตุวันที่  1  มกราคม  2550  เวลา 11.30 น.  บรเิวณกิโลเมตรที่  28+420

 เปนทาง 2 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต  ปริมาณจราจรประมาณ  4,493 คัน/วัน
ซึ่งเปนทางโคง   รถปคอัพโดยสารชนกับรถปคอัพบรรทุก  สาเหตุจากการหลับใน
เปนเหตุใหมีคนตาย  4  คน    ไดรับบาดเจ็บสาหัส  3  คน

3. ทางหลวงหมายเลข  2170   ตอนควบคุม 0100    แยกทางหลวงหมายเลข 201
(หนองบัวใหญ) - หนองจาน
เกิดอุบัติเหตุวันที่  2 มกราคม 2550  เวลา 12.22 น. บรเิวณกิโลเมตรที่  21+500
เปนทาง 2 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต  ปริมาณจราจรประมาณ  1,993  คัน/วัน
ซึ่งเปนทางตรง  รถจักรยานยนตชนกับรถตู  สาเหตุจากการแซงในที่คับขัน
เปนเหตุใหมีคนตาย  4 คน     ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ
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เสนทางที่เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการหลับใน
                              เทศกาลปใหม  2550

ภาคเหนือ
     สาย 1 (ถนนพหลโยธิน)     เกดิอบัุติเหตุจากการหลับใน 5 คร้ัง   คนตาย 1 คน

มีคนบาดเจ็บ  7 คน
อุบัติเหตสุวนใหญเกิดบนทางตรง ชวงจังหวัดกํ าแพงเพชร  ซึ่งมี
ระยะทางประมาณ 300 กม. จากกรุงเทพมหานคร

            (รถยนตนั่ง 1 คัน   รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ 2 คัน  รถปคอัพโดยสาร
1 คัน  รถบรรทุกมากกวา 6 ลอ ไมเกิน 10 ลอ 1 คัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     สาย 2 (ถนนมิตรภาพ)        เกดิอบัุติเหตุจากการหลับใน 1 คร้ัง   ไมมีคนตาย

            ไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 คน
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนทางตรง

             (รถยนตนั่ง 1 คัน  รถบรรทุกมากกวา 6 ลอ ไมเกิน 10 ลอ 1 คัน)

ภาคใต
     สาย 4 (ถนนเพชรเกษม)    เกดิอบัุติเหตุจากการหลับใน 8 คร้ัง   คนตาย 3 คน

ไดรับบาดเจ็บสาหัส 7 คน  บาดเจ็บเลก็นอย 15 คน
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดบนทางตรงและทางโคง

             (รถยนตนั่ง 2 คัน  รถปคอพับรรทุก 4 ลอ 3 คัน  รถบรรทุก 6 ลอ
1 คัน  รถบรรทุกมากกวา 6 ลอ ไมเกิน 10 ลอ  1 คัน)

รายละเอยีดดงัแสดงตามแผนที่แสดงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการหลับใน  ชวงเทศกาลปใหม 2550



 

  

Bak Ham Noi
22



 

 

Bak Ham Noi
23
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5.  การเปรยีบเทียบขอมูลกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกรมทางหลวง

จ ําแนกตามภาค  พอสรุปไดดังนี้

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง

ภาค
คนตาย

(คน)
คนบาดเจ็บ

(คน)
รวม ระยะทาง

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(ครั้ง)

คนตาย
(คน)

(%)
คน

บาดเจ็บ
(คน)

(%)
รวม

เหนือ 103 (100%) 1,334 (100%) 1,437 15,781.884 247 58 56 381 29 439
ตะวันออกเฉียงเหนือ 121 (100%) 1,416 (100%) 1,537 15,565.371 208 66 55 429 30 495
ใต 70 (100%) 800 (100%) 870 8,031.111 192 41 59 266 33 307
กลาง 27 (100%) 307 (100%) 334 3,125.805 72 17 63 91 30 108
ตะวันออก 46 (100%) 410 (100%) 456 4,191.410 111 16 35 159 39 175
ตะวันตก 34 (100%) 368 (100%) 402 3,590.774 107 13 38 114 31 127
กรุงเทพปริมณฑล 48 (100%) 307 (100%) 355 1,359.843 80 21 44 81 26 125

รวม 449 (100%) 4,942 (100%) 5,391 51,646.198 1,017 232 52 1,521 31 1,776

จากตารางจะเหน็ไดวา   จํ านวนคนตายและคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรระหวางวันที่   
28 ธนัวาคม 2549  –  3 มกราคม 2550    รวม   5,391   คน   เกดิบนทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
1,776 คน     คิดเปน 33% ของจ ํานวนคนตายและบาดเจ็บทั้งหมด   โดย  จ ํานวนคนตายคิดเปน 52%
ของคนตายทั้งหมด  จํ านวนคนบาดเจ็บ คิดเปน 31%  ของจ ํานวนคนบาดเจ็บทั้งหมด

ภาคที่เกิดอุบัติเหตุสูง  คือ   ภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทั้งนี้  เนื่องจาก
ประชาชนทีม่ภูีมลํิ าเนาอยูในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเขามาทํ างานในกรุงเทพมหานครเปน
จ ํานวนมาก   เมือ่ถงึเทศกาลจะกลับไปเยี่ยมบาน  รวมทั้งความนิยมเดินทางไปทองเที่ยวยังภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  เพราะเนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทิวทัศนฤดูหนาว



25

สถติิเปรยีบเทียบอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปใหม  2550

     ภาคเหนือ

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

เชียงใหม 9 138 1,834.980 36 4 44 40 29
เชียงราย 17 150 1,435.773 24 14 82 20 13
กํ าแพงเพชร 10 76 806.227 24 3 30 21 28
ลํ าปาง 6 98 939.055 11 1 17 16 16
ลํ าพูน - 74 485.843 - - - - -
แมฮองสอน - 17 650.258 6 - - 13 76
นาน 6 75 1,078.093 10 3 50 49 65
นครสวรรค 13 85 1,095.977 20 10 77 27 32
แพร 3 44 598.647 12 1 33 12 27
เพชรบูรณ 13 124 1,381.009 16 6 46 46 37
พะเยา 3 39 652.444 16 3 100 19 49
พิจิตร 3 53 569.805 24 1 33 31 58
พิษณุโลก 5 106 888.054 9 5 100 10 9
สุโขทัย 1 97 928.734 2 - - 3 3
ตาก 7 43 1,026.253 9 4 57 27 63
อุทัยธานี 2 52 443.992 13 - - 18 35
อุตรดิตถ 5 63 966.740 15 3 60 29 46

รวมภาคเหนือ 103 1,334 15,781.884 247 58 56 381 29

หมายเหตุ    - ขอมูลกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.)
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะ
ทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

บุรีรัมย 17 107 908.899 24 3 18 35 33
ชัยภูมิ 16 66 882.913 15 10 63 27 41
กาฬสินธุ 6 71 717.011 8 6 100 4 6
ขอนแกน 8 157 965.844 14 2 25 18 11
เลย 2 31 1,152.747 13 2 100 12 39
มหาสารคาม 5 52 700.792 9 1 20 16 31
มุกดาหาร 2 15 361.643 2 - - 6 40
นครพนม 2 74 604.580 15 - - 30 41
นครราชสีมา 14 148 1,570.559 22 10 71 163 110
หนองคาย 2 62 725.842 3 1 50 2 3
รอยเอ็ด 11 45 785.716 9 8 73 11 24
สกลนคร 5 60 933.809 6 4 80 9 15
ศรีสะเกษ 6 133 907.091 10 2 33 11 8
สุรินทร 7 132 940.877 21 6 86 25 19
อุบลราชธานี 7 68 1,426.678 13 5 71 20 29
อุดรธานี 7 106 1,104.798 8 4 57 5 5
ยโสธร - 4 330.352 3 - - 6 150
อํ านาจเจริญ 3 39 266.071 5 1 33 7 18
หนองบัวลํ าภู 1 46 279.149 8 1 100 22 48

รวมภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

121 1,416 15,565.371 208 66 55 429 30
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ภาคใต

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

ชุมพร 10 48 531.599 20 7 70 25 52
กระบี่ 7 32 430.974 19 6 86 31 97
นครศรีธรรมราช 8 75 1,255.174 14 7 88 13 17
นราธิวาส 3 69 655.476 17 1 33 23 33
ปตตานี 1 57 372.026 5 - - 7 12
พังงา 4 39 382.865 8 - - 11 28
พัทลุง 1 60 425.143 13 1 100 13 22
ภูเก็ต 3 32 186.026 13 1 33 21 66
ระนอง 1 11 223.714 4 - - 5 45
สตูล 4 30 185.364 6 1 25 7 23
สงขลา 9 105 731.049 40 9 100 56 53
สุราษฎรธานี 11 106 1,535.599 19 7 64 31 29
ตรัง 7 111 672.307 11 1 29 20 18
ยะลา 1 25 443.795 3 - - 3 12

รวมภาคใต 70 800 8,031.111 192 41 59 266 33
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ภาคกลาง

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะ
ทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

อางทอง - 35 244.442 3 - - 3 9
พระนครศรีอยุธยา 8 67 641.222 17 6 75 17 25
ชัยนาท - 44 317.290 9 - - 10 23
ลพบุรี 7 102 1,077.054 12 3 43 24 24
สระบุรี 10 36 574.706 18 6 60 18 50
สิงหบุรี 2 23 271.091 13 2 100 19 83
รวมภาคกลาง 27 307 3,125.805 72 17 63 91 30

ภาคตะวันออก

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะ
ทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

ฉะเชิงเทรา 6 57 518.961 22 4 67 31 54
จันทบุรี 5 77 611.368 12 2 40 13 17
ชลบุรี 10 73 702.647 12 5 50 10 14
นครนายก 1 14 209.210 3 - - 3 21
ปราจีนบุรี 2 20 466.353 10 1 50 30 150
ระยอง 13 49 418.354 9 2 15 14 29
ตราด 3 35 440.932 9 1 33 11 31
สระแกว 6 85 823.585 34 1 17 47 55
รวมภาคตะวันออก 46 410 4,191.410 111 16 35 159 39
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ภาคตะวันตก

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะ
ทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

กาญจนบุรี 2 52 1,235.208 10 1 50 13 25
เพชรบุรี 3 49 407.110 11 2 67 24 49
ประจวบคีรีขันธ 18 74 387.364 17 5 28 11 15
ราชบุรี 6 108 605.508 30 1 17 29 27
สมุทรสงคราม - 13 47.285 1 - - 1 8
สุพรรณบุรี 5 72 908.299 38 4 80 36 50
รวมภาคตะวันตก 34 368 3,590.774 107 13 38 114 31

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

 
กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
กรมทางหลวง

จังหวัด คนตาย
(คน)

คนบาดเจ็บ
(คน)

 ระยะ
ทางหลวง
(กิโลเมตร)

จํ านวน
อุบัติเหตุ

(คร้ัง)

คนตาย
(คน)

 คิดเปน(%)
ของ
ปภ.

คนบาดเจ็บ
(คน)

 คิดเปน
(%) ของ
ปภ.

กรุงเทพ 18 87 251.698 13 3 17 18 21
นครปฐม 8 139 390.427 11 5 63 33 24
นนทบุรี 2 11 125.485 12 1 50 2 18
ปทุมธานี 9 29 310.363 21 3 33 10 34
สมุทรปราการ 5 12 197.591 12 5 100 8 67
สมุทรสาคร 6 29 84.279 11 4 67 10 34

รวมกรุงเทพ
ปริมณฑล 48 307 1,359.843 80 21 44 81 26
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6.  การบงัคับใชกฎหมาย
• ผลการด ําเนนิการตามมาตรการ  “3 ม   2 ข   1 ร”  กองตํ ารวจทางหลวงเรียกตรวจทั้งสิ้น

34,234  ราย      จํ าแนกไดดังนี้
มาตรการ                                 จํ านวน (ราย)
เมาไมขับ    622
อุปกรณไมครบถวนถูกตอง                539
ไมสวมหมวกนิรภัย 4,153
ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 4,494
ไมมีใบอนุญาตใบขับข่ี 2,347
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กํ าหนด           17,028
ขับรถยอนศร                819
อ่ืนๆ             4,232



ลํ าดับ มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ รายละเอียด เปาหมาย/ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ รอยละ/ครั้ง/คน/จุด/เที่ยว

1 มาตรการดานประชาสัมพันธ
     -  แผนการประชาสัมพันธประชาชนและผูใชทางใหทราบ  -   การเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธและแถลงขาว  -   ประชาชนและผูใชทางไดรับทราบขอมูล ไดดํ าเนินการแถลงขาว วันที่ 27 ธันวาคม 2549
        ถึงเสนทางแนะนํ าการหลีกเลี่ยงปญหาจราจรติดขัด
        รวมถึงรูปแบบการอํ านวยความสะดวกปลอดภัยของ       การเผยแพรแผนพับแนะนํ าเสนทาง ไดเผยแพรแผนพับใหหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคมและ
        กรมทางหลวง       จํ านวน  50,000 ชุดๆ ละ 4 ภาค หนวยงานภายนอก  โดยเฉพาะสื่อวิทยุ เชน จส.100  สวพ.91  รวมดวยชวยกัน

2 มาตรการดานถนน
        แผนการอํ านวยความสะดวกเพื่อใหผูใชทางไดรับ       การดูแลบํ ารุงรักษาทางหลวงเพื่อใหอยูในสภาพดี       จํ านวนผูใชทางรองเรียนปญหา ไมมีผูใชทางรองเรียนปญหาผิวจราจรชํ ารุด
       ความสะดวกในการเดินทาง และถึงที่หมายอยางปลอดภัย       การควบคุมปายจราจรและเครื่องหมาย   รวมทั้งความ        ผิวจราจรชํ ารุดลดลง 10%

      ปลอดภัยบนทางระหวางกอสราง  ตลอดจนขอความรวมมือ       มีบริเวณที่มีการกอสรางกอใหเกิดปญหาการ ไมมีปญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่มีการกอสราง
     ในการหยุดงานกอสรางระหวางเทศกาลปใหม      จราจรติดขัดไมเกิน 10%
      การติดตั้งปายเสริมเฉพาะบริเวณแนะนํ าเสนทางตาม       จํ านวนผูใชทางรองเรียนปญหาจราจร ลดลง 10% ไมมีผูใชทางรองเรียนปญหาจราจร
      รูปแบบที่กํ าหนดไวเดิม
      การแกไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง       บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ลดลง 5% บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง (9 ครั้งขึ้นไป) ลดลง 67%  

(ป 2550  จํ านวน  1 แหง   ป 2549   จํ านวน  3  แหง)
      การจัดรถบริการเคลื่อนที่เพื่อใหความชวยเหลือผูใชทาง       ใหบริการผูใชทางมากขึ้น ใหบริการผูใชทางลดลง 20% 
     เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียรวมถึงการอํ านวยความสะดวก (ป 2550  จํ านวน  1,550 ราย  ป 2549  จํ านวน  1,927 ราย)
     ในการจอดพักรถตามที่ทํ าการของหนวยงานภูมิภาค
     บนเสนทางสายหลัก
     การดูแลระบบการจราจรและประสานงานเพื่อจัดการจราจร       บริเวณที่มีปญหาการจราจรติดขัด 50% บริเวณที่มีปญหาจราจรติดขัด 5 แหงเทาเดิม

3 มาตรการดานระบบขอมูล
          การประสานงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ       การรายงานสภาพการจราจรทุกชั่วโมงเมื่อมีการจราจร       100% ของทุกหนวยงานมีการรายงานอยาง 100% ของทุกหนวยงานที่มีการรายงานอยางถูกตองตามระบบ
          ใหการดํ าเนินงานตามแผนแตละมาตรการเกิด       หนาแนน       ถูกตองตามระบบ
          ประสิทธิภาพสูงสุด       การรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงโดยใชระบบ  TRAMS       100% ของทุกหนวยงานมีการรายงานอยาง 100% ของทุกหนวยงานที่มีการรายงานอยางถูกตองตามระบบ

      ของกระทรวงคมนาคม   (ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ)       ถูกตองตามระบบ
     การประสานงานและรวมปฏิบัติงานดานขอมูลระหวาง       100% ในการใหบริการสอบถามทางโทรศัพท ใหบริการสอบถามทางโทรศัพท ลดลง 14% 
     หนวยงาน (ป 2550 จํ านวน 201 ครั้ง  ป 2549 จํ านวน 235 ครั้ง)
    -  ศูนยปลอดภัยคมนาคม
    -  ศูนยอํ านวยการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนอํ านวยความสะดวก  มั่นคง  และปลอดภัย  รองรับการเดินทางของประชาชน
ชวงเทศกาลปใหม 2550 (28 ธันวาคม 2549-3 มกราคม 2550)กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง
สํ านักอํ านวยความปลอดภัย

Bak Ham Noi
31




