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 บทสรุป

กรมทางหลวง    ไดเตรียมแผนการอํ านวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปใหม 2551 ระหวาง
วนัที่  28  ธันวาคม  2550    ถึง  วนัที่  3  มกราคม 2551     ซึง่ศนูยอํ านวยการความปลอดภัยทางถนนกํ าหนด
ระยะเวลาในการตอสูกับความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน   โดยมเีปาหมายจํ านวนผูเสียชีวิตไมเกิน 413 คน

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

1. เพือ่อํ านวยความสะดวกปลอดภัยแกผูใชทาง
2. เพือ่รวมบรูณาการในการลดจํ านวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกใหไดตาม

เปาหมาย คือ ผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม 2551  ไมเกิน 413 คน

ผลการดํ าเนินงานพอสรุปไดดังนี้  คือ

1. การประชาสัมพันธ
กรมทางหลวงไดดํ าเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ โดยการแถลงขาวการอํ านวย

ความสะดวกปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม 2551  และท ําพิธีปลอยรถตรวจการณของตํ ารวจทางหลวงและ
รถบริการเคลือ่นทีข่องกรมทางหลวง   ณ. ลานจอดรถอาคารพหลโยธิน      โดยทานปลัดกระทรวงคมนาคม
อธบิดีกรมทางหลวง  และผูบังคับการกองตํ ารวจทางหลวง   เมื่อวันที่  27  ธนัวาคม  2550  เวลา  09.00  น. 

เผยแพรแผนพับแนะนํ าเสนทาง    จํ านวน    100,000    ฉบับ
- ภาคเหนือ     จํ านวน  25,000    ฉบับ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     จํ านวน      25,000    ฉบับ
- ภาคตะวันออก กรุงเทพปริมณฑล    จํ านวน  25,000   ฉบับ
- ภาคใต     จํ านวน  25,000    ฉบับ

2. การอ ํานวยความสะดวกปลอดภัยและบริการขอมูลขาวสารผูใชทาง
กรมทางหลวงไดทํ าการประสานงานหนวยงานตาง ๆ
• ประสานงานดานการจราจร    จํ านวน   1,443   คร้ัง   ลดลงจากปใหม  2550

(1,483  คร้ัง)     คิดเปน  3%
• ประสานงานศูนยปลอดภัยคมนาคม   จํ านวน   250   คร้ัง  ลดลงจากปใหม 2550

(274 คร้ัง)    คิดเปน 9%
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• ประสานงานศูนยจังหวัดและศูนยปฏิบัติการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ ํานวน   598   คร้ัง  ลดลงจากปใหม 2550 (633 คร้ัง)  เนื่องจากกระทรวงคมนาคม ไดมอบหมายใหสํ านัก
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร    เปนผูประสานศูนยปฏิบัติการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํ าหรบัศูนยจงัหวดั    กรมทางหลวงไดส่ังการใหทุกหนวยในสังกัดจัดเจาหนาที่ไปประจํ าที่ศูนยจังหวัด

• ประสานงานชมรมวิทยุสมัครเลน   จํ านวน   301   คร้ัง  ลดลงจากปใหม 2550
(315 คร้ัง)     คิดเปน  4%

• ใหบริการประชาชน  จํ านวน  74,385   ราย   ลดลงจากปใหม 2550  (75,860  ราย)
เนือ่งจากกรมทางหลวงไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเอกสารแผนพับแนะนํ าเสนทางและการรายงาน
สภาพการจราจรผานสื่อตาง ๆ

• ประสานงานใหความชวยเหลือผูใชทาง   จํ านวน  1,428  ราย  ลดลงจากปใหม 2550
(1,550  ราย)  คิดเปน  8%

• ตํ ารวจทางหลวงตั้งจุดตรวจ   จํ านวน   539   จุดตรวจ
• การใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท  1193     จํ านวน   4,087   ราย
• การใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท  1586      จํ านวน     370   ราย

3. สภาพการจราจรเทศกาลปใหม  2551
กรมทางหลวงไดดํ าเนินการสํ ารวจปริมาณจราจรโดยติดตั้งเครื่องนับรถอัตโนมัติ

ระหวางวันที่   28 ธนัวาคม 2550  –  3  มกราคม  2551   บนทางหลวงสายสํ าคัญในการเดินทางสูทุกภูมิภาค
พบวา   ปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนจากชวงเวลาปกติ    21%

รายละเอยีดผลการสํ ารวจ   ดังแผนภาพแสดงการเดินทางชวงเทศกาลจากกรุงเทพ & ปริมณฑลและภาคกลาง
สูภาคอื่น ๆ



แผนภาพ  แสดงการเดินทางชวงเทศกาลปใหม  2551  จากกรุงเทพ & ปริมณฑลและภาคกลางสูภาคอื่น  ๆ  เปรียบเทียบกับชวงเวลาปกติ

ภาคตะวันออก (สาย 7,9,34,304,305) เพิ่มขึ้น 10.06%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  67,352 คัน/วัน)

ภาคตะวันตก (สาย 4,9,35,338,340) เพิ่มขึ้น 40.37%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  81,464 คัน/วัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาย 1,9,305) เพิ่มขึ้น 14.99%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  76,819 คัน/วัน)

ภาคใต (สาย 4,35,338) เพิ่มขึ้น 12.25%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  99,003 คัน/วัน)

ภาคเหนือ (สาย 1,9,32) เพิ่มขึ้น 24.85%
(โดยเฉลี่ยประมาณ  98,383 คัน/วัน)

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

4 100,404 130,576 -23.11
35 109,328 72,132 51.57

338 87,279 80,599 8.29
ภาคใต 99,003 94,436 12.25

ทางหลวง
หมายเลข

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

4 100,402 130,576 -23.11
9 48,185 37,680 27.88
35 109,328 72,132 51.57

338 87,279 80,599 8.29
340 62,126 26,189 137.22

ภาคตะวันตก 81,464 69,435 40.37

ทางหลวง
หมายเลข

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

7 67,156 41,782 60.73
9 70,440 70,544 -0.15
34 122,209 134,119 -8.88

304 45,152 36,417 23.99
305 31,803 42,628 -25.39

ภาคตะวันออก 67,352 65,098 10.06

ทางหลวง
หมายเลข

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

1 141,173 120,174 17.47
9 57,481 37,593 52.90

305 31,803 42,628 -25.39
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

76,819 66,799 14.99

ทางหลวง
หมายเลข

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

1 141,173 120,174 17.47
9 57,481 37,593 52.90
32 96,496 92,627 4.18

ภาคเหนือ 98,383 83,465 24.85

ทางหลวง
หมายเลข
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4.  สรุปปญหาการจราจรติดขัด
บริเวณทางหลวงสายหลักที่มีสภาพการจราจรติดขัดในชวงเทศกาลปใหม  2551    ต้ังแต

วนัที ่ 28 ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม  2551 ไดแก
1. ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน  บริเวณสะพานทางแยกตางระดับที่บางปะอิน – ทางแยก

สะพานตางระดับสระบุรี
2. ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน  ทางแยกสะพานตางระดับสระบุรี – นครราชสีมา

และตอน อ.พล – อ.บานไผ - ขอนแกน
3.   ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน กบินทรบุรี - ปกธงชัย
4.   ทางหลวงหมายเลข 32  ตอน  บริเวณทางแยกสะพานตางระดับที่บางปะอิน – นครสวรรค
5.   ทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันตก)   ตอน ตลิ่งชัน – บางบัวทอง
6.   วงแหวนตะวันออก  มอเตอรเวย สาย 7 และ 9
7. ทางหลวงหมายเลข 35  ตอน สมุทรสาคร – ปากทอ
8. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากทอ – เขายอย – เพชรบุรี - ชะอํ า

5.  สรปุอุบัติเหตุบนทางหลวงชวงเทศกาลปใหม 2551
• อุบัติเหตบุนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ชวงเทศกาลปใหม  2551

ระหวาง วนัศุกรที่   28  ธันวาคม  2550   -  วนัพฤหัสบดีที่   3  มกราคม  2551    เกิดขึ้นรวม  915 คร้ัง
คนตาย   190  คน      คนบาดเจ็บ  1,189   คน     มลูคาความเสียหาย   11.386  ลานบาท
(ขอมูลเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551  เวลา 10.00 น.)

• เมื่อเปรยีบเทียบกับขอมลูของศูนยอํ านวยการความปลอดภัยทางถนน
ป 2551  ซ่ึงมี คนตาย  401  คน  คนบาดเจ็บ  4,903  คน  (จ ํานวนคนตายบนทางของกรมทางหลวง
คิดเปน   47%   ของทัง้ประเทศ   จํ านวนคนบาดเจ็บบนทางของกรมทางหลวงคิดเปน  24%  
ของทั้งประเทศ)

• เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550   (วันที่ 28 ธนัวาคม 2549 – 3 มกราคม 2550)  
ซึ่งมีอุบัติเหตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเกิดขึ้น  1,017  คร้ัง     คนตาย  232  คน
คนบาดเจ็บ  1,521  คน   มลูคาความเสียหาย  9.318   ลานบาท    พบวา  จ ํานวนอุบัติเหตุลดลง 10%    
จ ํานวนคนตายลดลง  18%   จํ านวนคนบาดเจ็บลดลง  22%    มลูคาความเสียหายเพิ่มขึ้น  22%

• เมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณของผูใชทางชวงเทศกาลปใหม  2550
และปใหม  2551     พบวามีการเดินทางลดลง  1.67% (ป 2550 : 540,450,869  คัน-กม.  ป 2551 :
531,451,101  คัน-กม.)    จากการเปรียบเทียบระหวางเทศกาลปใหม 2551  รวม  7 วัน  ประชาชนไดรับ
อันตรายจากการเดินทางบนทางหลวงแผนดินในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงลดลงจากป 2550
โดยอตัราการเกิดอุบัติเหตุลดลง  16.01  ครั้ง  อัตราการตายลดลง  7.18  คน  และอัตราการบาดเจ็บ
ลดลง  57.70  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 2550 247 58 381 15,751.884 97,829,460 265.55 62.36 409.62
ปใหม 2551 260 34 356 15,849.549 93,013,639 279.53 36.55 382.74
 % การเพิ่ม / ลด 5.26 -41.38 -6.56 0.62 -4.92 5.26 -41.38 -6.56

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปใหม 2550 208 66 429 15,565.371 106,342,656 201.15 63.83 414.87
ปใหม 2551 167 42 243 15,531.400 103,406,511 161.50 40.62 234.99
 % การเพิ่ม / ลด -19.71 -36.36 -43.36 -0.22 -2.76 -19.71 -36.36 -43.36

กลาง ปใหม 2550 72 17 91 3,125.805 53,816,036 148.57 35.08 187.77
ปใหม 2551 70 22 67 3,084.476 48,463,421 144.44 45.40 138.25
 % การเพิ่ม / ลด -2.78 29.41 -26.37 -1.32 -9.95 -2.78 29.41 -26.37

ใต ปใหม 2550 192 41 266 8,031.111 68,339,170 275.45 58.82 381.62
ปใหม 2551 149 32 208 8,126.307 69,703,557 213.76 45.91 298.41 5

 % การเพิ่ม / ลด -22.40 -21.95 -21.80 1.19 2.00 -22.40 -21.95 -21.80
ตะวันออก ปใหม 2550 111 16 159 4,191.410 60,645,307 188.54 27.18 270.07

ปใหม 2551 101 22 150 4,143.416 58,872,841 171.56 37.37 254.79
 % การเพิ่ม / ลด -9.01 37.50 -5.66 -1.15 -2.92 -9.01 37.50 -5.66

ตะวันตก ปใหม 2550 107 13 114 3,590.774 44,257,663 243.74 29.61 259.68
ปใหม 2551 102 22 119 3,655.440 43,899,985 232.35 50.11 271.07
 % การเพิ่ม / ลด -4.67 69.23 4.39 1.80 -0.81 -4.67 69.23 4.39

กรุงเทพ & ปริมณฑล ปใหม 2550 80 21 81 1,359.843 109,220,578 70.12 18.41 71.00
ปใหม 2551 66 16 46 1,391.118 114,091,147 57.85 14.02 40.32
 % การเพิ่ม / ลด -17.50 -23.81 -43.21 2.30 4.46 -17.50 -23.81 -43.21
ปใหม 2550 1,017 232 1,521 51,616.198 540,450,869 188.18 42.93 281.43
ปใหม 2551 915 190 1,189 51,781.706 531,451,101 172.17 35.75 223.73
 % การเพิ่ม / ลด -10.03 -18.10 -21.83 0.32 -1.67 -8.51 -16.72 -20.50

อัตราอุบัติเหตุเทศกาลปใหมเปรียบเทียบป 2550 และ 2551

รวม

อัตราอุบัติเหตุ ตอ 100 ลาน  คัน - กิโลเมตร
ภาค ชวงเทศกาล
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• กราฟแสดงวันที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550  และ  2551

กราฟแสดงจํานวนอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551
จําแนกตามวัน
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วัน

จํานวน

ป 2550 ป 2551

กราฟแสดงจํานวนคนตายชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551
จําแนกตามวัน
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ป 2550 ป 2551

กราฟแสดงจํานวนคนบาดเจ็บชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551
จําแนกตามวัน
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• กราฟแสดงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550  และ  2551

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

แผนภาพกราฟแสดงอบัุติเหตุบนทางหลวงของกรมทางหลวง
เทศกาลปใหม  2551   (28 ธันวาคม 2550 - 3 มกราคม 2551)

จําแนกตามเวลา

0

20

40

60

80

100

120

06
.00

-07
.00

08
.00

-09
.00

10
.00

-11
.00

12
.00

-13
.00

14
.00

-15
.00

16
.00

-17
.00

18
.00

-19
.00

20
.00

-21
.00

22
.00

-23
.00

00
.00

-01
.00

02
.00

-03
.00

04
.00

-05
.00

เวลา

จํานวน

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

กลางวัน กลางคนื
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• แผนภาพแสดงประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550  และ  2551

• แผนภาพแสดงมูลเหตุที่สันนิษฐานในชวงเทศกาลปใหม 2550  และ  2551

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551
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39%

2%
2%2%

0%3%

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 2551

         ป 2550

มูลเหตทุีสั่นนษิฐานชวงเทศกาลปใหม 2550 และ  2551
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ขับรถเร็ว แซงในที่คับขัน คนหรือรถตัดหนาระยะกระชั้นชิด อุปกรณรถบกพรอง เมาสุรา/ยาบา หลับใน อ่ืนๆ

         ป 2551

         ป 2550
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• แผนภาพแสดงลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550  และ  2551

• แผนภาพแสดงภาคที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550  และ  2551

ภาคท่ีเกดิอุบติัเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551
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         ป 2550

         ป 2551

ลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551
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ทางลาดชัน อยูระหวางการปรับปรุง/กอสราง อื่น ๆ 

         ป 2551

         ป 2550
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• จงัหวดัทีเ่กดิอุบัติเหตุสูงสุด 10 อันดับ เปรียบเทียบในชวงเทศกาลปใหม 2550 และ 2551

• บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูง
 ทางหลวงหมายเลข  32  ตอนควบคุม 0300  กม.118+800(ตอเขต สน.บท.อางทอง-อยุธยา) –
ทางแยกเขาสิงหบุรี  (กม.118+800 – กม.140+590)  มี 4 ชองจราจร  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวัน

ประมาณ  32,900  คันตอวัน   พบวา  เกิดอุบัติเหตุ  11 คร้ัง    ไมมีคนตาย  มีผูไดรับบาดเจ็บ 12 คน
บรเิวณที่เกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนจดุกลบัรถระดับเดียวกัน และทางตรง  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  เนือ่งจากแซงในทีคั่บขัน และคนหรือรถตัดหนากระชั้นชิด
ท ําใหเกิดการเฉี่ยวชนกัน

 ทางหลวงหมายเลข  1  ตอนควบคุม 1500  แยกเขาคลองขลงุ - แยกเขากํ าแพงเพชร
(กม.314+211 – กม.353+837)  มี 4 ชองจราจร  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันประมาณ  19,200  คันตอวัน    
พบวา  เกิดอุบัติเหตุ  10 คร้ัง    ไมมีคนตาย  มีผูไดรับบาดเจ็บ 14 คน

บรเิวณที่เกิดเหตุ  โดยสวนใหญเปนทางตรง  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  เนือ่งจากคนหรอืรถตัดหนากระชั้นชิด และขับรถเร็ว
ท ําใหเกดิการเฉี่ยวชนกัน

รายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
อุบัติเหตุ คนตาย คนบาดเจ็บ อุบัติเหตุ คนตาย คนบาดเจ็บ 

(คร้ัง) (คน) (คน) (คร้ัง) (คน) (คน)
1 สงขลา 40 9 56 สงขลา 34 7 37
2 สุพรรณบุรี 38 4 36 กําแพงเพชร 34 2 49
3 เชียงใหม 36 4 40 สุพรรณบุรี 33 4 36
4 สระแกว 34 1 47 เพชรบูรณ 32 4 41
5 ราชบุรี 30 1 29 เชียงใหม 31 4 43
6 เชียงราย 24 14 20 นนทบุรี 27 3 5
7 บุรีรัมย 24 3 35 สระแกว 26 8 30
8 กําแพงเพชร 24 3 21 สิงหบุรี 25 4 25
9 พิจิตร 24 1 31 ประจวบคีรีขันธ 22 3 31
10 นครราชสีมา 22 10 163 ราชบุรี 21 6 20

ลําดับ

ป 2550 ป 2551

จังหวัด จังหวัด
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กม.136+600

กม.136+900

กม.129+300
กม.129+500

กม.133+000

กม.119+100

กม.119+000

อ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรีอ.พรหมบุรี

อออออออออ

อ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชางอ.ทาชาง

กม.135+300

กม.132+400

กม.123+800

ทางหลวงหมายเลข  32 (0300)  ตอนกม.118+800(ตอเขต สน.บท.อางทอง-อยุธยา) - ทางแยกเขาสงิหบรีุ
ระหวาง กม.118+800 - กม.140+590  (รวมระยะทาง 21.790 กม.)

สาํนกัอาํนวยความปลอดภยั  กรมทางหลวง

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูง ในชวงเทศกาลปใหม 2551

[ เกิดอุบัติเหตุ 11  ครั้ง  ไมมีคนตาย  บาดเจ็บ 12 คน ]

จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุแตไมมผูีเสยีชีวิต
จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุและมผูีเสยีชีวิต

:

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

ทางหลวงแผนดิน
ทางหนวยงานอื่น

311

3032

3033

3027

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

อ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจันอ.คายบางระจัน

อ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจันอ.บางระจัน สิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรีสิงหบุรี

311

309

3030

19

3028

311

3454

3033

3509
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:

:

::

:

:

::
:

:

กําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชรกําแพงเพชร

อ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุงอ.คลองขลุง

กิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคีกิ่งอ.บึงสามัคคี

บ.ไรบ.ไรบ.ไรบ.ไรบ.ไรบ.ไรบ.ไรบ.ไรบ.ไร

บ.หลวงบ.หลวงบ.หลวงบ.หลวงบ.หลวงบ.หลวงบ.หลวงบ.หลวงบ.หลวง

บ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้นบ.ทาขึ้น

บ.วังทองบ.วังทองบ.วังทองบ.วังทองบ.วังทองบ.วังทองบ.วังทองบ.วังทองบ.วังทอง
บ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้าบ.มาบคลํ้า

บ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพงบ.เริงกระพง
บ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเหบ.วังหามเห

บ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลานบ.คลองลาน

บ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงาบ.เขาสับงา

บ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวางบ.คุยขวาง

การทางกาํแพงเพชรที ่1การทางกาํแพงเพชรที ่1การทางกาํแพงเพชรที ่1การทางกาํแพงเพชรที ่1การทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1ดการทางกาํแพงเพชรที ่1การทางกาํแพงเพชรที ่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

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

หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3หมวดการทางกาํแพงเพชรที ่3

หมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุหมวดการทางคลองขลงุ
        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

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.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.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) กม.353+837 (1) 
กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)กม.0+000 (1116)

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.353+600
กม.353+837

กม.343+980

กม.335+500
กม.337+200

กม.338+400

ป ศิป ิป ิป ศิป ิป ศิป ิป ิป ิ

กม.345+700

ทางหลวงหมายเลข  1 (1500)  ตอนแยกเขาคลองขลงุ - แยกเขากาํแพงเพชร
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ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ชชชชชชกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชรกาแพงเพชร
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• บรเิวณที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
1. ทางหลวงหมายเลข  4  ตอนควบคุม 0202   กม.41+067(ตอเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) –

จดุเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม
เกิดอุบัติเหตุวันที่  29 ธันวาคม  2550  เวลา  05.10 น. บรเิวณกิโลเมตรที่  45+970
เปนทาง 8 ชองจราจร  ผิวคอนกรีต  ปริมาณจราจรประมาณ 130,500  คัน/วัน  ซึ่งเปนทางตรง
รถยนตนั่งสวนบุคคล 1 คัน ชนกับรถปคอัพบรรทุก 4 ลอ 2 คัน   สาเหตจุากการขับรถเร็ว
เปนเหตุใหมีคนตาย  6 คน  บาดเจ็บสาหัส  3  คน

2. ทางหลวงหมายเลข  33   ตอนควบคุม 0401  สีแ่ยกไปนครราชสีมา(ใหม) – กม.226+128
(ตอเขตแขวงฯ สระแกว)
เกิดอุบัติเหตุวันที่  1  มกราคม  2551  เวลา 15.00 น.  บรเิวณกิโลเมตรที่  213+800

 เปนทาง 2 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต  ปริมาณจราจรประมาณ  10,700  คัน/วัน
ซึ่งเปนทางตรง   รถยนตนั่งสวนบุคคลชนกับรถปคอัพบรรทุก  สาเหตุจากการแซงในที่คับขัน
เปนเหตุใหมีคนตาย  5  คน    ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย  4  คน

3. ทางหลวงหมายเลข  3259   ตอนควบคุม 0300    วงันํ ้าฝน - บรรจบทางหลวงหมายเลข
3479(ทับพริก)
เกิดอุบัติเหตุวันที่  29 ธนัวาคม 2550  เวลา 18.30 น. บรเิวณกิโลเมตรที่  54+200
เปนทาง 2 ชองจราจร  ผิวแอสฟลทติคคอนกรีต  ปริมาณจราจรประมาณ  1,800  คัน/วัน
ซึ่งเปนทางโคง  รถปคอัพบรรทุก 4  ลอชนกับรถไมทราบประเภท  สาเหตุจากการขับรถเร็ว
เปนเหตุใหมีคนตาย  4 คน     ไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 คน
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เสนทางที่เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการหลับใน
                              เทศกาลปใหม  2551

ภาคเหนือ
     สาย 1 (ถนนพหลโยธิน)     เกดิอบัุติเหตุจากการหลับใน 7 คร้ัง   ไมมีคนตาย   

ไดรับบาดเจ็บสาหสั  1 คน  บาดเจ็บเล็กนอย 4 คน
อุบัติเหตสุวนใหญเกิดบนทางตรง ชวงจังหวัดกํ าแพงเพชร
ซึง่มรีะยะทางประมาณ 300 – 400  กม. จากกรุงเทพมหานคร

            (รถตู 1 คัน   รถบรรทุก 6 ลอ 1 คัน  รถยนตนั่งสวนบุคคล  2 คัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     สาย 2 (ถนนมิตรภาพ)        เกดิอบัุติเหตุจากการหลับใน 3 คร้ัง   ไมมีคนตาย

            ไดรับบาดเจ็บสาหัส 2 คน  บาดเจ็บเล็กนอย 5 คน
อุบัติเหตสุวนใหญเกิดบนทางตรง  ชวงจังหวัดนครราชสีมา
ซึง่มรีะยะทางประมาณ 200 – 300  กม. จากกรุงเทพมหานคร

             (รถปคอัพบรรทุก 4 ลอ  2 คัน)

ภาคใต
     สาย 4 (ถนนเพชรเกษม)     เกดิอบัุติเหตุจากการหลับใน 3 คร้ัง   ไมมีคนตาย

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 2 คน
อุบัติเหตสุวนใหญเกิดบนทางตรงและทางโคง  ชวงจังหวัดพัทลุง

             (รถยนตนั่งสวนบุคคล 1 คัน  รถปคอพับรรทุก 4 ลอ 1 คัน)

รายละเอยีดดงัแสดงตามแผนที่แสดงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการหลับใน  ชวงเทศกาลปใหม 2551
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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 71 (100%) 1,348 (100%) 1,419 15,849.549 260 34 48 356 26 390
ตะวันออกเฉียงเหนือ 98 (100%) 1,364 (100%) 1,462 15,531.400 167 42 43 243 18 285
ใต 58 (100%) 782 (100%) 840 8,126.307 149 32 55 208 27 240
กลาง 28 (100%) 255 (100%) 283 3,084.476 70 22 79 67 26 89
ตะวันออก 49 (100%) 448 (100%) 497 4,143.416 101 22 45 150 33 172
ตะวันตก 43 (100%) 377 (100%) 420 3,655.440 102 22 51 119 32 141
กรุงเทพปริมณฑล 54 (100%) 329 (100%) 383 1,391.118 66 16 30 46 14 62

รวม 401 (100%) 4,903 (100%) 5,304 51,781.706 915 190 47 1,189 24 1,379

จากตารางจะเหน็ไดวา   จํ านวนคนตายและคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรระหวางวันที่   
28 ธนัวาคม 2550  –  3 มกราคม 2551    รวม   4,903   คน   เกิดบนทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
1,379 คน     คิดเปน 26% ของจํ านวนคนตายและบาดเจ็บทั้งหมด   โดย  จ ํานวนคนตายคิดเปน 47%
ของคนตายทัง้หมด  และ จํ านวนคนบาดเจ็บ คิดเปน 24%  ของจํ านวนคนบาดเจ็บทั้งหมด

ภาคที่เกิดอุบัติเหตุสูง  คือ   ภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทั้งนี้  เนื่องจาก
ประชาชนทีม่ภูีมลํิ าเนาอยูในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเขามาทํ างานในกรุงเทพมหานครเปน
จ ํานวนมาก   เมือ่ถงึเทศกาลจะกลับไปเยี่ยมบาน  รวมทั้งความนิยมเดินทางไปทองเที่ยวยังภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  เพราะเนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทิวทัศนฤดูหนาว
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สถติิเปรยีบเทียบอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปใหม  2551

     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 8 135 1,884.705 31 4 50 43 32
เชียงราย 4 169 1,471.388 19 1 25 24 14
กํ าแพงเพชร 3 60 783.830 34 2 67 49 82
ลํ าปาง 4 108 949.765 4 2 50 22 20
ลํ าพูน 3 51 486.519 12 2 67 11 22
แมฮองสอน - 25 650.258 6 - - 6 24
นาน 5 67 1,103.668 9 - - 8 12
นครสวรรค 9 73 1,095.855 21 5 56 29 40
แพร 4 61 598.909 10 3 75 21 34
เพชรบูรณ 7 112 1,372.146 32 4 57 41 37
พะเยา 3 59 650.236 15 2 67 16 27
พิจิตร 4 59 565.742 15 3 75 21 36
พิษณุโลก 8 124 888.042 8 2 25 7 6
สุโขทัย 1 68 939.419 3 1 100 6 9
ตาก 3 51 1,027.278 17 2 67 18 35
อุทัยธานี 1 51 445.182 7 - - 15 29
อุตรดิตถ 4 75 936.607 17 1 25 19 25

รวมภาคเหนือ 71 1,348 15,849.549 260 34 48 356 26
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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 9 108 911.659 8 1 11 17 16
ชัยภูมิ 3 41 856.571 14 2 67 14 34
กาฬสินธุ 1 55 716.660 5 1 100 6 11
ขอนแกน 18 101 963.890 18 7 39 15 15
เลย 2 27 1,146.149 17 2 100 19 70
มหาสารคาม 4 79 691.186 15 3 75 17 22
มุกดาหาร 1 47 396.190 6 1 100 11 23
นครพนม 3 89 605.047 5 4 133 4 4
นครราชสีมา 6 141 1,627.280 15 6 100 35 25
หนองคาย 9 86 723.734 1 1 11 4 5
รอยเอ็ด 6 84 747.067 8 1 17 7 8
สกลนคร 1 24 933.868 8 1 100 27 113

ศรีสะเกษ 6 99 917.248 14 4 67 20 20
สุรินทร 9 159 933.900 2 - - 17 11
อุบลราชธานี 8 30 1,295.444 12 6 75 13 43
อุดรธานี 5 133 1,103.886 6 - - 5 4
ยโสธร 2 2 311.311 3 2 100 2 100
อํ านาจเจริญ 2 16 371.161 1 - - 1 6
หนองบัวลํ าภู 3 43 279.149 9 - - 9 21

รวมภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

98 1,364 15,531.400 167 42 43 243 18

หมายเหตุ    -  ขอมูลกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.)  สรุปยอดวันที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 24.00 น.
                     -  ขอมลูกรมทางหลวง   สรุปยอดวันที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น.
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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 5 29 534.062 10 5 100 12 41
กระบี่ 3 31 431.527 11 2 67 19 61
นครศรีธรรมราช 11 110 1,244.599 15 4 36 21 19
นราธิวาส - 35 646.340 2 - - 6 17
ปตตานี - 32 371.602 6 1 - 8 25
พังงา 2 35 382.865 5 1 50 5 14
พัทลุง 2 41 425.143 17 1 50 24 59
ภูเก็ต 6 75 182.883 19 6 100 22 29
ระนอง 1 28 223.714 1 - - 3 11
สตูล 1 25 185.364 - - - - -
สงขลา 11 88 732.461 34 7 64 37 42
สุราษฎรธานี 11 103 1,548.789 5 3 27 13 13
ตรัง 3 136 776.177 21 2 67 32 24
ยะลา 2 14 440.781 3 - - 6 43

รวมภาคใต 58 782 8,126.307 149 32 55 208 27
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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 1 38 239.082 4 2 200 2 5
พระนครศรีอยุธยา 7 58 599.589 19 6 86 15 26
ชัยนาท 3 32 322.340 9 1 33 8 25
ลพบุรี 9 79 1,074.773 8 5 56 14 18
สระบุรี 7 21 577.581 5 4 57 3 14
สิงหบุรี 1 27 271.111 25 4 400 25 93
รวมภาคกลาง 28 255 3,084.476 70 22 79 67 26

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 3 60 521.213 10 1 33 19 32
จันทบุรี 3 75 551.958 19 1 33 25 33
ชลบุรี 9 98 712.526 6 2 22 1 0
นครนายก 1 30 208.543 3 - - 5 17
ปราจีนบุรี 10 26 465.240 17 5 50 46 177

ระยอง 11 51 411.694 19 5 45 22 43
ตราด 2 38 441.645 1 - - 2 5
สระแกว 10 70 830.597 26 8 80 30 43
รวมภาคตะวันออก 49 448 4,143.416 101 22 45 150 33
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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 8 65 1,255.675 12 5 63 12 18
เพชรบุรี 7 63 420.504 9 3 43 9 14
ประจวบคีรีขันธ 8 62 395.724 22 3 38 31 50
ราชบุรี 10 75 601.209 21 6 60 20 27
สมุทรสงคราม 1 11 52.428 5 1 100 11 100
สุพรรณบุรี 9 101 929.900 33 4 44 36 36
รวมภาคตะวันตก 43 377 3,655.440 102 22 51 119 32

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 24 77 295.978 13 - - 17 22
นครปฐม 17 155 355.423 12 11 65 13 8
นนทบุรี 5 47 114.279 27 3 60 5 11
ปทุมธานี 4 25 340.894 6 2 50 4 16
สมุทรปราการ 1 9 155.807 4 - - 4 44
สมุทรสาคร 3 16 128.737 4 - - 3 19

รวมกรุงเทพ
ปริมณฑล

54 329 1,391.118 66 16 30 46 14
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6.  การบงัคับใชกฎหมาย
• ผลการด ําเนนิการตามมาตรการ  “3 ม   2 ข   1 ร”  กองตํ ารวจทางหลวงเรียกตรวจทั้งสิ้น

26,392  ราย      จํ าแนกไดดังนี้
มาตรการ                                 จํ านวน (ราย)
เมาไมขับ    377
อุปกรณไมครบถวนถูกตอง                737
ไมสวมหมวกนิรภัย 3,208
ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 3,104
ไมมีใบอนุญาตใบขับข่ี 1,519
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กํ าหนด           13,012
ขับรถยอนศร                463
อ่ืนๆ             3,972




