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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย

โดย แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.)
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สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยพ.ศ.2557

21,429

24

32.90

ในปีพ.ศ.2557 มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ
21,429 ราย ลดลงจากพ.ศ.2555
ที่มีจานวนผู้เสียชีวิต 23,601 ราย

เฉลี่ยทุกๆ 24 นาที จะมีคนไทย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
อย่างน้อยหนึ่งคน

จากตัวเลขผู้เสียชีวิต คิดเป็น
อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 32.90
รายต่อแสนประชากร

1,128,384

76%

15-24

ในปีพ.ศ.2557มีผู้ประสบอุบตั ิเหตุ ผู้ประสบอุบัติเหตุกว่าสามในสี่
ทางถนนทั้งหมด 1,128384 ราย (76%) เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์
คิดเป็นผู้เสียชีวิต 21,429 ราย รองลงมาคือรถจักรยาน (8.8%)
บาดเจ็บสาหัส 142,136 ราย และ
และคนเดินเท้า (4%)
บาดเจ็บเล็กน้อย 964,819 ราย

กรุงเทพมหานคร

ระยอง

กลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุสูงที่สุด
คือ อายุ 15-24 ปี คิดเป็นหนึ่ง
ในสี่ของผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทั้งหมด

ยะลา

จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่าสุด
จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิต
จังหวัดที่สามารถลดอัตราการ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (13.60 สูงสุด ได้แก่ ระยอง (74.73 ราย เสียชีวิตลงได้มากที่สุด ได้แก่
รายต่อแสนประชากร) ตามด้วย
ต่อแสนประชากร) ตามด้วย ยะลา (ลดลง 32.51 รายต่อแสน
สตูล ยะลา ปัตตานี และนนทบุรี
ปราจีนบุรี ชลบุรี
ประชากร) ตามด้วย สิงห์บุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และสระบุรี
ภูเก็ต ระนอง และบึงกาฬ

ก
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทารายงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะทางานที่เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
จากทุกจังหวัด มีเวทีในการประชุม มีการค้นคว้าหาข้อมูล และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดลาดับตามความ
เสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สอจร. จึงขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงาน ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลที่มีคุณค่า ขอบพระคุณ
หัวหน้าภาคทุกภาค ที่เป็นกาลังสาคัญในการรวบรวมข้อมูล และขอบพระคุณ ดร.ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ ที่เป็น
ตัวจักรสาคัญ ในการ วิเคราะห์และจัดทารายงาน ขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร สอจร ทุกท่านที่ให้ข้อชี้แนะ
ให้การจัดท ารายงานมี ความสมบู รณ์ มี คุณ ค่ าต่อการอ้างอิง สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ อไป และ
ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
คณะทางาน
ตุลาคม 2559

ก

ข

ข

คานิยม
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
(สอจร.) มี นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย เป็นประธาน โดยได้จัดทารายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนนประเทศไทยปี 2557 ขึ้น ซึ่งเป็นฉบับที่ 3มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทีม สหสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนน นาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เกิดการบูรณาการและการ
จัดการข้อมูลภายในจังหวัด ท าให้ ได้ท ราบสถานการณ์ ความเป็นจริงของข้อมูล ได้นาข้อมูลมาจัดการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน เพื่อที่จะนาสู่เป้ าหมายที่สาคัญคือ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยปี 2557 เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทางานด้ านการป้องกันและ
แก้ไขอุ บั ติเหตุท างถนนในประเทศไทยรวมถึงนั กเรียน นั กศึก ษา นั กวิชาการ นั กวิจัยสื่ อสารมวลชนและ
ประชาชนทั่วไป สามารถนาข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับการศึกษาวิจัยและเผยแพร่สู่
สังคมทั่วไปได้ในอนาคต

( ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม )
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ค

คานิยม
ร่วมสิบปีที่ผ่านมา ได้เกิดขบวนการหนึ่ง ที่ได้ดึงผู้คนและหน่วยงานจานวนมากให้มาขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยจราจร และร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีการจัดตั้ง
ทีมพี่เลี้ยง จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ จังหวัด ทาให้เกิด
การประสานในแนวราบ แล้วเชื่อมโยงงานกับแนวดิ่งของภาคราชการ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันว่า “สอจร.” หรือ
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวั ด สังคมไทยเริ่มได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการที่
ปัญหาถูกกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักและมาร่วมรับผิดชอบ ถึงแม้ปัญหาจะยังสูง แต่ก็มีแนวโน้มเริ่ม
ลดลงไปตามลาดับ พร้อมๆ กับขยายตัวของแนวร่วมของหน่วยงานและบุคคลที่เอาจริงเอาจังกับปัญหานี้มาก
ขึ้น
จากมุมของ สสส. ที่ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนรายหนึ่ง สอจร. นับเป็นต้นแบบสาคัญของการถักทอความ
ร่วมมือจากสหวิทยาการ เพื่อร่วมสร้างเสริมสุขภาพตามนิยามร่วมสมัย เป็นหนึ่งในต้นแบบของการผลักดัน
นโยบายระดับจังหวัดในทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” หรือ Health in All Policies
ที่วงการสร้างเสริมสุขภาพโลกพยายามผลักดัน รวมทั้งเป็นกลไกที่ใช้ทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่
เชื่อมโยงความรู้ การขับเคลื่อนสังคม และนโยบาย เพื่อผลักดันเรื่องยากๆ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557 ที่ สอจร. จัดทาขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูลต่างๆ ของประเทศไทย มาสังเคราะห์เป็นความรู้ เพื่อใช้นาทางในการ
วางแผนและบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งใช้กากับ
ติดตามผลการทางานด้วย รายงานนี้ได้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ที่ ศูน ย์อานวยการความปลอดภั ยทางถนนทั้ งในระดับ ชาติ และในระดับ ประเทศควรต้องให้
ความสาคัญ ในการน าไปใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนอย่างยิ่ง จึงจะน ามาซึ่ งการลดคนไทยจานวน
มหาศาลที่เจ็บตายบนถนนเมืองไทยลงครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายของทศวรรษปฎิบัติการเพื่อถนนปลอดภัยที่เราได้
ตั้งไว้ให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2563
ขอขอบคุณและเป็นกาลังใจให้กับความอุตสาหะด้วยกุศลจิตของคณะผู้จัดทาทุกท่าน และขอร่วมตั้ง
ความหวังว่า รายงานนี้ ร่วมกับกิจกรรมของกระบวนการ สอจร. จะช่วยกันขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
ของประชาชนไทยไปถึงฝั่งฝันในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ง

คานิยม
ขอชื่นชมที่ทีมงาน สอจร. ได้จัดทา รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2559
(Thai National Status Report on Road Safety 2014) ซึ่งนับเป็นฉบับที่ 3 ของรายงานที่จัดทาขึ้นทุก 2
ปี โดยสอดคล้องกับการจัดทา Global Status Report on Road Safety ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
รายงานนี้นับเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมาก เพราะ
จะทาให้ผู้ที่ทางานด้ านนี้ทั้งระดับผู้บิหารและผู้ปฎิบัติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะได้มี
ข้ อ มู ล กลางที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น อี ก ทั้ งจะได้ น าข้ อ มู ล นี้ ไปวางแผนการด าเนิ น การในพื้ น ที่ ต นเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถ้ามีการจัดทารายงานสม่าเสมอ เช่นนี้แล้ว จะทาให้สามารถมองเห็นแนวโน้มการแก้ไขปัญหาใน
มิติต่างๆ ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ อันจะทาให้เราบนถนนของคนไทยได้ในที่สุด
นอกจากนั้น การจัดท าให้มีรายงานฉบับนี้ ยังเป็นการแสดงถึงวิธีการทางานอย่างเป็นระบบ การ
ทางานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง และการทางานโดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้อย่างแท้จริง

(นายแพทย์วีระพันธ์ สสุุพพรรณไชยมาตย์
รรณไชยมาตย์))
ประธานคณะกรรมการกำากั
�กับทิศ แผนงาน สอจร.
ประธานคณะกรรมการก

ค
คานา
สอจร. ได้จัดทารายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 1 เมื่อปี 2554 ทาให้ได้ทราบ
สถานการณ์การเจ็บป่วย การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับจังหวัด ตลอดจนสถานการณ์การจัดการกับปัญหาของทุกจังหวัดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
วางแผนดาเนินการในแต่ละจังหวัด
สอจร. จึงได้กาหนดแผนกิจกรรมการจัดทารายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 3 เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ การเกิดอุ บัติเหตุท างถนนที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนความเข้มข้นของการ
ดาเนินงานมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในระดับจังหวัด
ในขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกก็กาลังดาเนินงานเพื่อจัดทา Global status report on road
safety ฉบับที่ 4 โดยใช้ข้อมูลปี 2557
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลของ Global status report on road safety ฉบับใหม่ สอจร.
จึงได้จัดทารายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนฉบับนี้ โดยใช้ข้อมูล ปี 2557 จากทุกจังหวัด รายงาน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ฉบับที่ 3 นี้ น่าจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้ได้ทราบ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาครั้งแรก ทั้งในแง่สถานการณ์ของอุบัติเหตุและสถานการณ์ด้านการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนามาใช้เพื่อกาหนดแผนในการดาเนินงานด้านต่างๆ
ทั้งในภาพรวมและในระดับจังหวัดได้อย่างถูกทางและมีประสิทธิภาพต่อไป

(นายวิทยา ชาติบัญชาชัย)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

1.1 สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนระดับนำนำชำติ

ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 1.25 ล้านคน จากจานวนดังกล่าว 90% ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น
ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่า ซึ่งจากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุโลกขององค์การอนามัยโลก
ระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเพียงประเทศลิเบียเท่านั้น
ตารางที่1.1 ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดของโลก1
อัตราการเสียชีวิต
ลาดับ
ประเทศ
ต่อแสนประชากร
1
Libya
73.4
2
Thailand
36.2
3
Malawi
35.0
4
Liberia
33.7
5
Democratic Republic of the Congo
33.2
6
Tanzania
32.9
7
Central African Republic
32.4
8
Iran
32.1
9
Rwanda
32.1
10
Mozambique
31.6

มีการประเมินว่า ความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็น
มูลค่าความสูญ เสียทางเศรษฐกิจสูงถึง ปีละ 232,855 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.8% ของผลิตภัณ ฑ์มวลรวม
ประเทศ2หากเราไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม จึงถือเป็นเรื่องยากที่จะทาให้ประเทศไทยหลุด
พ้นจากปัญหาดังกล่าว แต่สิ่งที่สาคัญกว่าคือหากเรายังรั้งรอที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง จะมีคนไทยเสียชีวิต
บนถนนวันละ 59 คน หรือทุกๆ 24 นาที จะมีคนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างน้อยหนึ่งคน

1
2

WHO, ed. (2015). "WHO Report 2015: Data tables" (PDF) (official report). Geneva, Switzerland: World Health Organization.
Department of Highways. (2007). The study of traffic accident cost in Thailand. Bangkok: Department of Highways.

2

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

1.2 สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของประเทศ

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 ของสหประชาชาติ กระตุ้นให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วม
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่ง ในอดีตประเทศไทย
เคยใช้สถิติอุบัติเหตุเดิมกาหนดเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตในพ.ศ.2563 เท่ากับ 10 รายต่อแสนประชากร แต่
ในปัจจุบัน มีการนาข้อมูลข้อมูลอุบัติเหตุจราจรหลายฐานข้อมูล (POLIS E-claim และมรณบัตร) หรือข้อมูล 3
ฐานมาใช้ ซึ่งหากประเทศไทยใช้ตัวเลขอัตราการเสียชีวิตในพ.ศ.2554 เป็นจุดเริ่มต้น นั่นหมายความว่าเมื่อ
สิ้นสุดทศวรรษแห่งความปลอดภัยพ.ศ.2563 ประเทศไทยจะต้องลดอัตราการเสียชีวิตลงเหลือ 17.86 รายต่อ
แสนประชากรหรือลดลงเฉลี่ยปีละ 2.86 รายต่อแสนประชากร
34.00 32.90

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร

35.72 36.62

17.86

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รูปที่ 1.1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

อย่างไรก็ตาม จากสถิติย้อนหลังระหว่างปีพ.ศ.2554-2557 พบว่าประเทศไทยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้
เพียง 0.94 รายต่อแสนประชากรซึ่งอาจจะเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่าเราพลาดเป้า เพียงแต่แรงผลักดันในการ
แก้ไขปัญหายังไม่แรงพอ แต่ การที่เราได้ประเมินสถานการณ์ระหว่างทางจะช่วยให้เราทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อสะท้อนกลับไปถึงข้อจากัดในการแก้ไขปัญหาในอดีต และหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อให้สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

3

3

4
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บทที
บทที่2่2

สถิ
สถิตติอิอุบุบัตัติเิเหตุ
หตุรระดั
ะดับบประเทศ
ประเทศ
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2.1 อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน

จากการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรหลายฐานข้อมูล (POLIS E-claim และมรณบัตร) โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านบริห ารจัดการข้อมู ล และการติดตามประเมินผลศูน ย์อานวยการความปลอดภั ยทางถนน หรือข้อมู ล
ผู้เสียชีวิต 3 ฐานในปีพ.ศ.2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 21,429 ราย คิด
เป็นอัตราการเสี ยชีวิต 32.90 รายต่อแสนประชากร(รูป ที่ 2.2) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2555 (รูปที่ 2.1)
พบว่ามีจานวนผู้เสียชีวิตลดลง 2,172 ราย หรือมีอัตราการเสียชีวิตลดลง 10% (ปี 2555 มีเสียชีวิตจานวน
23,601 ราย)
จังหวัดที่มีอัตราการชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสระบุรี (รูป
ที่ 2.3)
หากเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ.2554-2563 ที่ ป ระเทศไทย
ตั้งเป้าหมายว่าจะลดอัตราการเสียชีวิตลงให้เหลือ 17.86 รายต่อแสนประชากรนั้น พบว่ามี 7 จังหวัดที่มีอัตรา
การเสียชีวิตต่ากว่าเป้าหมายแล้ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สตูล ยะลา ปัตตานี นนทบุรี แม่ฮ่องสอน และ
อานาจเจริญนอกจากนี้ หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิต พบว่ามีเพียง14
จังหวัดเท่านั้นที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ 64 จังหวัดที่เหลือมีอัตราการเสียชีวิตลดลง โดยจังหวัดที่
มีอัตราการเสียชีวิตลดลงสูงสุด ได้แก่ ยะลา สิงห์บุรี ภูเก็ต ระนอง และบึงกาฬ (รูปที่ 2.4-2.5)

5
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รูปที่ 2.1อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร พ.ศ.2555

6

7

8
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รูปที่2.2 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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กรุงเทพมหานคร (13.60)
สตูล (15.35)
ยะลา (16.21)
ปัตตานี (16.32)
นนทบุรี (16.36)
แม่ฮ่องสอน (16.92)
อานาจเจริญ (17.05)
ศรีสะเกษ (19.11)
หนองบัวลาภู (19.65)
สมุทรสงคราม (20.08)
ชัยภูมิ (20.58)
นครพนม (22.15)
มุกดาหาร (22.54)
กาฬสินธุ์ (22.74)
บึงกาฬ (23.89)
ปทุมธานี (23.93)
นราธิวาส (25.04)
หนองคาย (25.33)
พะเยา (25.60)
ระนอง (26.54)
น่าน (26.55)
ร้อยเอ็ด (27.59)
สมุทรปราการ (27.74)
สกลนคร (27.93)
มหาสารคาม (28.00)
บุรีรัมย์ (28.68)
อุบลราชธานี (29.60)
นครศรีธรรมราช (30.10)
อ่างทอง (31.03)
ยโสธร (31.28)
อุทัยธานี (32.10)
เลย (32.15)
อุดรธานี (32.16)
ขอนแก่น (32.23)
สุโขทัย (32.37)
สุรินทร์ (32.41)
ประเทศไทย (32.90)
แพร่ (33.03)
ลาปาง (33.20)
อุตรดิตถ์ (33.23)
สงขลา (33.25)
พังงา (34.43)
พัทลุง (35.36)
สระแก้ว (35.68)
ตรัง (35.69)
นครราชสีมา (35.76)
กาแพงเพชร (35.78)
เพชรบูรณ์ (36.55)
พิจิตร (36.71)
สิงห์บุรี (36.77)
เชียงใหม่ (37.12)
ลพบุรี (37.84)
สมุทรสาคร (38.35)
ราชบุรี (38.91)
กระบี่ (39.40)
กาญจนบุรี (39.97)
ชัยนาท (40.93)
ตราด (41.38)
ลาพูน (41.93)
นครนายก (41.97)
นครปฐม (43.88)
สุราษฎร์ธานี (44.12)
ภูเก็ต (44.67)
เชียงราย (45.04)
นครสวรรค์ (45.40)
สุพรรณบุรี (46.40)
พิษณุโลก (46.45)
จันทบุรี (47.03)
พระนครศรีอยุธยา (47.91)
ตาก (50.23)
ฉะเชิงเทรา (50.76)
ชุมพร (52.54)
เพชรบุรี (53.56)
สระบุรี (54.94)
ประจวบคีรีขันธ์ (58.08)
ชลบุรี (58.53)
ปราจีนบุรี (68.01)
ระยอง (74.73)

17.86

รูปที่2.3 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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รูปที่2.4 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเทียบกับพ.ศ.2555
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ยะลา (-32.51)
สิงห์บุรี (-27.95)
ภูเก็ต (-27.37)
ระนอง (-24.93)
บึงกาฬ (-16.1)
พังงา (-14.5)
นครศรีธรรมราช (-13.49)
นครนายก (-12.5)
พิจิตร (-12.43)
สระบุรี (-12.35)
เลย (-11.99)
ตรัง (-10.52)
อ่างทอง (-10.18)
พะเยา (-9.84)
ฉะเชิงเทรา (-9.76)
ชัยนาท (-9.49)
นครปฐม (-9.29)
แม่ฮ่องสอน (-9.27)
สตูล (-9.17)
ลพบุรี (-9.12)
กระบี่ (-8.47)
สมุทรสงคราม (-8.26)
อุทัยธานี (-7.72)
นครสวรรค์ (-7.70)
นครพนม (-7.64)
นครราชสีมา (-6.80)
หนองคาย (-6.09)
ปทุมธานี (-5.09)
พัทลุง (-5.07)
ปัตตานี (-4.97)
สกลนคร (-4.57)
แพร่ (-4.12)
ขอนแก่น (-4.00)
สุพรรณบุรี (-3.99)
ชุมพร (-3.99)
หนองบัวลาภู (-3.91)
ชลบุรี (-3.79)
เชียงใหม่ (-3.77)
กาฬสินธุ์ (-3.76)
ประเทศไทย (-3.72)
อุบลราชธานี (-3.68)
สุโขทัย (-3.47)
เพชรบุรี (-3.17)
สระแก้ว (-3.16)
กรุงเทพมหานคร (-3.07)
อานาจเจริญ (-3.03)
อุตรดิตถ์ (-2.54)
กาญจนบุรี (-2.38)
สงขลา (-2.29)
บุรีรัมย์ (-2.28)
เพชรบูรณ์ (-1.89)
กาแพงเพชร (-1.88)
นนทบุรี (-1.68)
ชัยภูมิ (-1.66)
สมุทรปราการ (-1.61)
มุกดาหาร (-1.38)
ราชบุรี (-1.37)
สมุทรสาคร (-1.35)
จันทบุรี (-1.26)
ประจวบคีรีขันธ์ (-1.10)
ระยอง (-1.05)
ศรีสะเกษ (-0.98)
ลาพูน (-0.33)
พิษณุโลก (-0.13)
เชียงราย (0.06)
นราธิวาส (0.22)
สุราษฎร์ธานี (1.71)
มหาสารคาม (3.35)
ลาปาง (4.66)
สุรินทร์ (4.78)
ร้อยเอ็ด (5.12)
พระนครศรีอยุธยา (5.31)
น่าน (5.62)
ตราด (5.93)
อุดรธานี (6.54)
ตาก (8.03)
ยโสธร (11.10)
ปราจีนบุรี (15.24)

รูปที่2.5 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเทียบกับพ.ศ.2555
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2.2 อัตรำกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนแบ่งออกเป็นสองระดับ ได้แก่ 1) บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ที่ได้รับการรักษาเข้าเป็นผู้ป่วยในและ 2) บาดเจ็บเล็กน้อย หมายถึง ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับการรักษาแต่
ไม่ได้เป็นผู้ป่วยใน แผนที่และแผนภูมิของอัตราการบาดเจ็บต่ อแสนประชากรของทั้งสองระดับ แสดงในรูปที่
2.6-2.9
อัตราการบาดเจ็บต่อแสนประชากรอาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนมากนัก เนื่องจากมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดความรุนแรงหรือลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนนั้น หากถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะทาหน้าที่ลดความรุนแรงจากเสียชีวิตลงมาเป็นบาดเจ็บสาหัส
หรือเปลี่ยนจากบาดเจ็บสาหัสลงมาบาดเจ็บเล็กน้อย นั่นหมายความว่า มาตรการสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็ม
ขัดนิรภัยอาจจะช่วยให้จานวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่จะทาให้จานวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น เป็นต้น

11
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รูปที่2.6 อัตราการบาดเจ็บสาหัสต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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แม่ฮ่องสอน (95.90)
นนทบุรี (109.72)
ระนอง (112.94)
หนองบัวลาภู (116.73)
ปทุมธานี (117.50)
นครพนม (120.84)
บึงกาฬ (123.28)
ศรีสะเกษ (128.58)
นราธิวาส (129.58)
กาฬสินธุ์ (136.87)
กรุงเทพมหานคร (140.58)
ชัยภูมิ (142.30)
นครปฐม (143.20)
พระนครศรีอยุธยา (143.36)
สุรินทร์ (144.15)
มุกดาหาร (146.24)
ตราด (146.84)
ปัตตานี (154.77)
สตูล (163.11)
สมุทรสงคราม (163.76)
สมุทรปราการ (164.40)
พะเยา (172.15)
สุโขทัย (175.28)
ลพบุรี (175.90)
ฉะเชิงเทรา (181.75)
ตาก (182.00)
หนองคาย (183.66)
ร้อยเอ็ด (185.58)
พิจิตร (188.48)
เลย (188.49)
สิงห์บุรี (188.54)
มหาสารคาม (194.26)
กาแพงเพชร (194.37)
อานาจเจริญ (196.60)
ยโสธร (197.70)
เชียงราย (204.36)
กาญจนบุรี (206.08)
นครราชสีมา (208.36)
ราชบุรี (211.44)
นครนายก (212.20)
ชลบุรี (212.32)
สระแก้ว (215.87)
อ่างทอง (216.53)
ประเทศไทย (218.25)
ชุมพร (219.35)
กระบี่ (228.10)
ปราจีนบุรี (229.49)
ลาพูน (229.86)
อุดรธานี (230.78)
ชัยนาท (232.33)
ตรัง (234.52)
พัทลุง (239.81)
สกลนคร (240.29)
แพร่ (240.48)
เพชรบูรณ์ (247.04)
สงขลา (247.06)
เชียงใหม่ (254.66)
ลาปาง (255.77)
จันทบุรี (257.51)
น่าน (257.60)
นครสวรรค์ (258.96)
อุทัยธานี (259.25)
ขอนแก่น (262.45)
เพชรบุรี (267.40)
ภูเก็ต (270.11)
สุพรรณบุรี (277.72)
พิษณุโลก (278.47)
ยะลา (279.35)
สุราษฎร์ธานี (281.67)
สระบุรี (284.15)
อุตรดิตถ์ (319.29)
พังงา (335.92)
บุรีรัมย์ (347.63)
ประจวบคีรีขันธ์ (372.5)
นครศรีธรรมราช (383.46)
สมุทรสาคร (404.97)
อุบลราชธานี (428.26)
ระยอง (518.99)

รูปที่2.7 อัตราการบาดเจ็บสาหัสต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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รูปที่ 2.8 อัตราการบาดเจ็บเล็กน้อยต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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กรุงเทพมหานคร ()
ยะลา (225.04)
สระบุรี (423.70)
สมุทรปราการ (521.75)
ชัยนาท (593.17)
นราธิวาส (636.94)
ปทุมธานี (665.05)
มุกดาหาร (684.07)
พังงา (799.25)
อ่างทอง (829.78)
นนทบุรี (933.41)
ลาปาง (951.25)
สตูล (953.71)
ปัตตานี (972.04)
เชียงใหม่ (1,050.30)
สมุทรสงคราม (1,079.88)
พะเยา (1,185.25)
ระยอง (1,264.40)
มหาสารคาม (1,330.33)
ภูเก็ต (1,331.26)
พัทลุง (1,334.12)
นครสวรรค์ (1,351.47)
กาฬสินธุ์ (1,372.82)
สระแก้ว (1,388.48)
เพชรบูรณ์ (1,420.66)
อุบลราชธานี (1,453.87)
พิจิตร (1,462.17)
นครพนม (1,480.50)
นครศรีธรรมราช (1,486.02)
กระบี่ (1,486.39)
ฉะเชิงเทรา (1,494.37)
กาญจนบุรี (1,553.53)
พิษณุโลก (1,578.49)
ประเทศไทย (1,623.39)
เชียงราย (1,624.49)
อุตรดิตถ์ (1,645.09)
นครราชสีมา (1,648.80)
ลพบุรี (1,667.84)
สุรินทร์ (1,670.12)
น่าน (1,689.44)
ตาก (1,697.70)
สกลนคร (1,706.29)
สมุทรสาคร (1,708.63)
อุดรธานี (1,718.53)
พระนครศรีอยุธยา (1,718.77)
ร้อยเอ็ด (1,727.94)
สุพรรณบุรี (1,748.18)
ศรีสะเกษ (1,795.51)
แพร่ (1,817.07)
ชุมพร (1,823.10)
แม่ฮ่องสอน (1,825.30)
นครปฐม (1,829.26)
ระนอง (1,829.59)
สุโขทัย (1,853.40)
กาแพงเพชร (1,889.05)
ชัยภูมิ (1,901.33)
บึงกาฬ (1,904.36)
หนองบัวลาภู (1,923.50)
ขอนแก่น (1,936.09)
นครนายก (1,949.48)
อุทัยธานี (1,994.68)
หนองคาย (2,009.24)
อานาจเจริญ (2,034.74)
ยโสธร (2,036.8)
สิงห์บุรี (2,101.74)
ชลบุรี (2,179.29)
บุรีรัมย์ (2,216.05)
ราชบุรี (2,224.17)
ลาพูน (2,268.49)
ตรัง (2,346.16)
สุราษฎร์ธานี (2,362.36)
ปราจีนบุรี (2,371.51)
สงขลา (2,440.44)
เลย (2,460.15)
ประจวบคีรีขันธ์ (2,568.24)
จันทบุรี (2,632.22)
ตราด (2,747.74)
เพชรบุรี (3,020.72)

รูปที่ 2.9 อัตราการบาดเจ็บเล็กน้อยต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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2.3 ดัชนีกำรเสียชีวิต

ดัชนีการเสียชีวิต เป็นข้อมู ลที่ ส ะท้ อนถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุในจังหวัดนั้นๆ โดยเป็นสัดส่วนระหว่าง
“จานวนผู้เสียชีวิต” กับ “จานวนผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือในผู้ประสบอุบัติเหตุ 100
คน จะมีผู้เสียชีวิตกี่คน
จากสถิติผู้ประสบอุบัติเหตุในปีพ.ศ.2557 พบว่าประเทศไทยมีดัชนีการเสียชีวิตเท่ากับ 1.8% (รูปที่ 2.10)
ลดลงจากปีพ.ศ.2555 ที่ มีดัชนีการเสียชีวิต 2.0% จังหวัดที่มีดัชนีการเสียชีวิตต่าที่สุด ได้แก่ อานาจเจริญ
รองลงมาคือ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลาภู ศรีสะเกษ และชัยภูมิ ตามลาดับ ในขณะที่จังหวัดที่มีดัชนีการเสียชีวิต
สูงสุด ได้แก่ สระบุรี รองลงมาคือ ชัยนาท ระยอง สมุทรปราการ และนราธิวาส ตามลาดับ
อานาจเจริญ
แม่ฮ่องสอน
หนองบัวลาภู
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย
สงขลา
น่าน
ระนอง
สตูล
ตรัง
นครพนม
ยโสธร
อุทัยธานี
ตราด
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
ปัตตานี
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
นนทบุรี
อุบลราชธานี
สุโขทัย
ราชบุรี
สิงห์บุรี
แพร่
นครศรีธรรมราช
สมุทรสงคราม
จันทบุรี
เพชรบุรี
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
ลาพูน
อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร
สุรินทร์

0.8%
0.9%
1.0%
1.0%
1.0%
1.1%
1.1%
1.2%
1.2%
1.2%
1.3%
1.3%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.5%
1.5%
1.5%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.7%
1.7%
1.7%
1.8%

สมุทรสาคร
มหาสารคาม
ประเทศไทย
พะเยา
นครราชสีมา
นครนายก
ประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
สระแก้ว
พิจิตร
นครปฐม
พัทลุง
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
กระบี่
ชลบุรี
เชียงราย
พิษณุโลก
ชุมพร
พระนครศรีอยุธยา
ปราจีนบุรี
ตาก
มุกดาหาร
ลาปาง
ภูเก็ต
นครสวรรค์
เชียงใหม่
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา
พังงา
ปทุมธานี
ยะลา
นราธิวาส
สมุทรปราการ
ระยอง
ชัยนาท
สระบุรี

1.8%
1.8%
1.8%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
2.0%
2.1%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.4%
2.4%
2.4%
2.5%
2.5%
2.5%
2.6%
2.6%
2.7%
2.7%
2.7%
2.8%
2.9%
2.9%
2.9%
3.0%
3.1%
3.2%
3.9%
4.0%
4.7%

รูปที่2.10ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) พ.ศ.2557

16

7.2%

17

18

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

2.4 กลุ่มอำยุผู้ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อแยกผู้ประสบอุบัติเหตุตามกลุ่มอายุ (รูปที่ 2.11) พบว่ากลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 15-19 ปี ซึ่ง
หากเมื่อพิจารณารวมกับกลุ่มรอบข้าง ได้แก่ 10-14 ปี และ 20-24 ปี พบว่าทั้งสามช่วงอายุดังกล่าวเป็นกลุ่มที่
เกิดอุบัติเหตุสูงสุดโดยมีสัดส่วนสูงถึง 35% สามารถสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นหนึ่งใน
สาเหตุการเสียชีวิตที่คร่าชีวิตคนไทยกลุ่มวัยรุ่น /นักเรียน/นักศึกษามากที่สุด ต่างจากการเจ็บป่วยอื่นที่กลุ่ม
เสี่ยงส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ
14,000
16.8%

12,000
10,000
8,000

10.0%
8.1%

6,000

6.4% 6.6%
4,000

5.5%

3.9%

4.8%
3.2%

2.5%

2,000
0

6.9% 7.1% 7.1% 6.6%

2.2%

1.3%

0.2%

0.5%

0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

<1 1-4 5-9 10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99 100+

รูปที่ 2.11สัดส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสแยกตามกลุ่มอายุ
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2.5 ประเภทผู้ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อแยกผู้ประสบอุบัติเหตุตามประเภทการเดินทาง (รูปที่ 2.12) พบว่ากลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วนสูงถึง 76% หรือกว่าสามในสี่ รองมาได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยาน และคนเดินเท้า
ตามลาดับ
ประเด็นสาคัญที่พบได้จากสถิตินี้ คือ กลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ง่าย
(Vulnerable Road User) ซึ่งสาหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มผู้ใช้ถนนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ได้ สิทธิในการใช้
ถนนสูงกว่าผู้ใช้รถประเภทอื่น แต่ประเทศไทยกลับมีสถานการณ์ตรงกันข้าม ซึ่งหากพิจารณาสถิติจากองค์การ
อนามัยโลกพบว่ากลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ /รถจักรยาน/คนเดินเท้า มีสัดส่วนที่ จะเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 49%
ในขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนสูงถึง 89%
จักรยานยนต์

76.0%

จักรยาน

8.8%

คนเดินเท้า

4.0%

รถบรรทุก/รถตู้

3.6%

รถยนต์

3.4%

อื่นๆ

2.4%

สามล้อเครื่อง

1.0%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

0.6%

รถโดยสาร

0.2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

รูปที่ 2.12 สัดส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสแยกตามประเภทรถ
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2.6 สถิติกำรจับกุม ปรับ และดำเนินคดี

หนึ่งในแนวทางที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจากสถิติการจับกุมในปีพ.ศ.2557 พบว่ามีการจับกุมใน 7 คดีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
ทางถนนสูงถึง 3,053,252 ราย โดยแบ่งออกเป็น
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับรถเร็ว
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ขับรถย้อนศร
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
เมาแล้วขับ

1,727,076 ราย
417,807 ราย
389,556 ราย
222,376 ราย
160,841 ราย
71,416 ราย
64,180 ราย

เมื่อพิจารณาในรูปของอัตราการการจับกุมต่อแสนประชากร และเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2555 พบว่าคดีไม่สวม
หมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และเมาแล้วขับ มีการจับกุมลดลง มีเพียงคดีขับรถเร็วที่มีสถิติเพิ่มขึ้น
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับรถเร็ว
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ขับรถย้อนศร
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
เมาแล้วขับ

3,097.39 รายต่อแสนประชากร
761.50 รายต่อแสนประชากร
713.94 รายต่อแสนประชากร
422.76 รายต่อแสนประชากร
318.47 รายต่อแสนประชากร
148.35 รายต่อแสนประชากร
115.10 รายต่อแสนประชากร

ลดลง 10%
ลดลง 10%
เพิ่มขึ้น 26%
ลดลง 41%

แนวคิดสาคัญที่จะต้องทาความเข้าใจในการตีความตัวเลขสถิติการจับกุม คือ ผู้อ่านอาจตีความหมายว่าหาก
พื้นที่ใดที่มีสถิติสูงหมายความว่าพื้นที่ดังกล่าวมีผู้กระทาผิดมาก แต่แนวคิดที่น่าจะสะท้อนได้ดีกว่าสาหรับ
หัวข้อนี้ คือ หากพื้นทีใ่ ดที่มีสถิติสูงหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตารวจใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เมื่อพิ จารณาความสั มพั น ธ์ระหว่าง “อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร” กับ “อัตราการจับ กุม ต่อแสน
ประชากร” (รูปที่ 2.13) พบว่าโดยเฉลี่ยประเทศไทยมีอัตราการจับกุม 5,577.51 รายต่อแสนประชากร โดย
19
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ข้อมูลของแต่ละจังหวัดมีการกระจายตัว ทาให้ไม่เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
แยกย่อยเป็นรายกลุ่ม จะเห็นแนวโน้มที่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ว่า ระยองและปราจีนบุรี เป็นกลุ่มที่มี
อัตราการจับกุมน้อยและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งและสองตามลาดับ
80

ระยอง
70

ปราจีนบุรี

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร

60

ชลบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
ฉะเชิงเทรา

50

นครปฐม

นครสวรรค์

ตาก

ชุมพร

พิษณุโลก
เชียงราย

สระบุรี

เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา
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2.6.1 เมำแล้วขับ

คดีเมาแล้วขับถือเป็นคดีที่ มี อัตราการจับ กุมน้อยที่ สุดเมื่อเทียบกับทุ กคดี โดยในปี พ.ศ.2557 มีการจับกุม
64,180 ราย หรือคิดเป็นอัตรา 115.10 รายต่อแสนประชากรและเมื่อเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆ พบว่าคดีเมา
แล้วขับ มีอัตราการจับ กุม ลดลงจากปี พ .ศ.2555 มากที่ สุด ถึง 41% สะท้อนถึงอุป สรรคและการขาดความ
ต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายนี้
จังหวัดที่มีอัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ อุ บลราชธานี
และเลย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าสุด 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา กระบี่ บุรีรัมย์ และสระแก้ว
(รูป ที่ 2.14-2.15) จังหวัดที่ มี การจับ กุม เพิ่ มขึ้นจากปีพ .ศ.2555 สูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ชลบุ รี
ระยอง เลย และเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีการจับกุมลดลงสูงสุด ได้แก่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี
พะเยา และสุรินทร์ (รูปที่ 2.16)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง “อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร” กับ “จานวนเครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร” (รูปที่ 2.17) พบว่าจานวนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตรวจจับ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจมากนัก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่องของประเทศจะอยู่ที่ 3.45 เครื่องต่อแสนประชากร
และค่าเฉลี่ยการตรวจจับอยู่ที่ 115.10 รายต่อแสนประชากร แต่มีหลายจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดในระดับปาน
กลาง แต่สามารถจับกุมผู้กระทาผิดได้เป็นจานวนมาก (กลางบน) เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ระยอง
และนครนายก เป็นต้น หรือมีหลายจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดน้อยแต่จับกุมได้มาก (ซ้ายบน) เช่น ขอนแก่น
อุดรธานี นครราชสีมา และนนทบุรี เป็นต้น และมีอีกหลายจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มากแต่จับกุม
ได้น้อย (ขวาล่าง) ทั้งนี้ มีเพียงจังหวัดเลยเท่านั้นที่มีเครื่องตรวจวัดมากและมีการจับกุมมากสอดคล้องกัน (ขวา
บน) แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับนโยบายและความเข้มข้นในการตั้งด่านตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตารวจในแต่
ละจังหวัดด้วย
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รูปที่ 2.14 แผนที่อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
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ชลบุรี (488.59)
เชียงใหม่ (389.74)
สมุทรปราการ (370.34)
อุบลราชธานี (348.46)
เลย (280.21)
ระยอง (270.61)
นครนายก (261.56)
ขอนแก่น (232.23)
อุดรธานี (195.31)
นครราชสีมา (174.62)
นนทบุรี (168.08)
อานาจเจริญ (160.37)
นครสวรรค์ (132.46)
ลาปาง (132.14)
สุราษฎร์ธานี (129.3)
ประเทศไทย (115.1)
ชัยภูมิ (114.95)
พระนครศรีอยุธยา (106.27)
ลาพูน (105.56)
แม่ฮ่องสอน (100.73)
สกลนคร (97.31)
เพชรบูรณ์ (91.78)
สุรินทร์ (91.04)
ภูเก็ต (90.12)
ตาก (86.55)
สระบุรี (82.56)
เชียงราย (81.73)
นครศรีธรรมราช (74.29)
ร้อยเอ็ด (71.54)
ปทุมธานี (65.55)
พิษณุโลก (62.4)
สุพรรณบุรี (60.42)
ประจวบคีรีขันธ์ (54.27)
ยโสธร (53.5)
บึงกาฬ (53.04)
ชัยนาท (52.37)
น่าน (50.18)
เพชรบุรี (47.24)
พังงา (41.7)
หนองบัวลาภู (38.32)
แพร่ (35.02)
ระนอง (35.01)
ฉะเชิงเทรา (33.79)
พะเยา (32.82)
อ่างทอง (32.8)
หนองคาย (32.67)
อุทัยธานี (31.5)
สมุทรสงคราม (30.9)
สมุทรสาคร (30.65)
สงขลา (28.47)
นครพนม (26.07)
มุกดาหาร (24.85)
สุโขทัย (24.57)
อุตรดิตถ์ (21.07)
กาแพงเพชร (15.9)
ปราจีนบุรี (15.23)
พิจิตร (13.88)
กาฬสินธุ์ (13.3)
สิงห์บุรี (13.2)
ศรีสะเกษ (12.97)
ชุมพร (11.79)
นครปฐม (9.99)
มหาสารคาม (9.99)
ตรัง (9.39)
พัทลุง (7.3)
สตูล (7.04)
ตราด (3.56)
สระแก้ว (3.08)
บุรีรัมย์ (1.71)
กระบี่ (1.53)
ยะลา (0.2)
นราธิวาส (0.13)
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
ปัตตานี ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()

รูปที่ 2.15 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
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นครนายก (231.38)
ชลบุรี (225.54)
ระยอง (184.36)
เลย (153.34)
เชียงใหม่ (91)
แม่ฮ่องสอน (82.72)
สระบุรี (80.16)
ชัยภูมิ (68.61)
ลาปาง (66.34)
สมุทรปราการ (66.33)
พระนครศรีอยุธยา (55.61)
อุดรธานี (53.78)
ภูเก็ต (51.33)
เพชรบูรณ์ (49.72)
เชียงราย (47.16)
สกลนคร (37.97)
พังงา (35.49)
อานาจเจริญ (28.64)
พิษณุโลก (28.46)
อุบลราชธานี (23.05)
บึงกาฬ (22.75)
นครราชสีมา (21.04)
ระนอง (16.94)
ปทุมธานี (15.93)
ยโสธร (15.74)
สุโขทัย (14.12)
นครศรีธรรมราช (13.76)
อ่างทอง (12.72)
ลาพูน (11.9)
มุกดาหาร (9.39)
ชุมพร (7.55)
นครสวรรค์ (7.15)
หนองบัวลาภู (6.44)
สตูล (4.42)
เพชรบุรี (4.37)
ร้อยเอ็ด (0.01)
ตาก (-0.51)
ประจวบคีรีขันธ์ (-1.04)
พิจิตร (-3.41)
พัทลุง (-3.78)
ปราจีนบุรี (-4.19)
กาฬสินธุ์ (-4.26)
ยะลา (-4.99)
ตรัง (-5.33)
สมุทรสาคร (-14.95)
กระบี่ (-16.67)
กาแพงเพชร (-20.94)
อุตรดิตถ์ (-20.99)
แพร่ (-27.48)
นนทบุรี (-27.77)
น่าน (-29.16)
หนองคาย (-29.19)
สงขลา (-32.32)
สระแก้ว (-33.21)
สิงห์บุรี (-35.11)
นครปฐม (-37.12)
ตราด (-42.21)
ขอนแก่น (-47.74)
มหาสารคาม (-49.79)
นครพนม (-50.73)
ชัยนาท (-74.29)
บุรีรัมย์ (-129.45)
ประเทศไทย (-142.17)
สุรินทร์ (-143.91)
พะเยา (-178.81)
สุราษฎร์ธานี (-206.28)
สุพรรณบุรี (-2578.53)
อุทัยธานี (-7827.45)

รูปที่ 2.16 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากรเทียบกับพ.ศ.2555
(เฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูลครบถ้วน)
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รูปที่ 2.17 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร
(เฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูลครบถ้วน)
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2.6.2 ขับรถเร็ว

สถิติอุบัติเหตุของกรมทางหลวงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ความเร็ว” เป็นองค์ประกอบสาคัญของอุบัติเหตุทาง
ถนน นอกจากจะเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เวลาในการตัดสินใจลดลงแล้ว ความเร็วยังทาให้อุบัติเหตุมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นด้วย
สถิติการจับกุมในปีพ.ศ.2557 ทั่ วประเทศมีผู้กระทาผิด 389,556 ราย คิดเป็นอัตรา 713.94 รายต่อแสน
ประชากร โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงสุด ได้แก่ นนทบุรี ชุมพร สมุทรปราการ ลาปาง และขอนแก่น
ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าสุด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี (รูปที่ 2.182.19) หากเปรียบเทียบอัตราการจับกุมกับปีพ.ศ.2555 พบว่า ในปีพ.ศ.2557 มีอัตราการจับกุมทั่ วประเทศ
ลดลง 10% โดยจั งหวั ด ที่ มี อั ต ราการจั บ กุ ม ลดลงต่ าสุ ด ได้ แ ก่ อุ ทั ย ธานี ตาก ล าปาง นครราชสี ม า และ
อุบลราชธานี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ ชุมพร สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี และ
สระบุรี (รูปที่ 2.20)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง “อัตราการจับกุม คดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร” กับ “จานวนเครื่อง
ตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร” (รูปที่ 2.21) ประเทศไทยมีจานวนเครื่องตรวจจับความเร็วเฉลี่ย 0.29
เครื่องต่อแสนประชากร และมีการจับกุม 713.94 รายต่อแสนประชากร ซึ่งนนทบุรีกับชุมพรเป็นสองจังหวัดที่
มีเครื่องตรวจจับน้อยแต่มีการจับกุมสูงมาก (กลางบน) ในขณะที่กลุ่มจังหวัดที่มีเครื่องตรวจจับมากและมีการ
จับกุมมาก (ขวาบน) ได้แก่ สมุทรปราการ ลาปาง ขอนแก่น และชัยภูมิ แต่มีบางจังหวัดที่มีเครื่องตรวจจับมาก
แต่มีการจับกุมน้อย (ขวาล่าง) และจังหวัดส่วนใหญ่จะมีเครื่องตรวจจับน้อยและการจับกุมน้อย (ซ้ายล่าง) ซึ่ง
ตัวเลขดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับนโยบายและความเข้มข้นในการตั้งด่านตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตารวจในแต่ละ
จังหวัดด้วย
อีกหนึ่งประเด็นควรจะต้องให้ความสาคัญ คือ ตาแหน่งของกล้องตรวจจับความเร็ว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์ จุด เสี่ ยงที่ มี ปั จจัยจากความเร็ว จะท าให้ การแก้ไขปั ญ หาด้วยกล้องตรวจจับ ความเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

รูปที่ 2.18 แผนที่อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
นนทบุรี (6754.67)
ชุมพร (6008.89)
สมุทรปราการ (3083.32)
ลาปาง (2943.77)
ขอนแก่น (1980)
ชลบุรี (1761.61)
ชัยภูมิ (1618.05)
สระบุรี (1297.16)
ลาพูน (1269.89)
ประจวบคีรีขันธ์ (962.09)
ยโสธร (962.03)
แพร่ (938.15)
อ่างทอง (922.53)
สุพรรณบุรี (914.67)
อุบลราชธานี (864.65)
นครราชสีมา (842.62)
ภูเก็ต (835.7)
เลย (803.92)
พระนครศรีอยุธยา (741.41)
ประเทศไทย (713.94)
เชียงใหม่ (682.54)
สุรินทร์ (677.04)
พิษณุโลก (632.26)
ชัยนาท (440.59)
สิงห์บุรี (302.6)
ตรัง (280.39)
สงขลา (249.77)
ระยอง (243.48)
หนองคาย (206.28)
เพชรบุรี (204.35)
มหาสารคาม (193.21)
เพชรบูรณ์ (153.34)
สกลนคร (148.87)
ร้อยเอ็ด (95.54)
พะเยา (95.16)
นครพนม (92.24)
อานาจเจริญ (79.12)
สุโขทัย (78.35)
ปราจีนบุรี (64.47)
นครศรีธรรมราช (61.56)
อุตรดิตถ์ (56.69)
ปทุมธานี (53.91)
มุกดาหาร (43.64)
พิจิตร (30.68)
กาแพงเพชร (29.61)
กาฬสินธุ์ (21.02)
นครนายก (20.21)
สตูล (18.87)
สมุทรสาคร (16.54)
ฉะเชิงเทรา (16.25)
กระบี่ (15.98)
พัทลุง (15.56)
ตาก (14.64)
อุทัยธานี (12.11)
ศรีสะเกษ (10.58)
นครสวรรค์ (10.25)
อุดรธานี (8.41)
แม่ฮ่องสอน (7.25)
บุรีรัมย์ (6.97)
หนองบัวลาภู (6.29)
บึงกาฬ (5.49)
สมุทรสงคราม (5.15)
สระแก้ว (4.17)
ตราด (3.56)
เชียงราย (2.9)
สุราษฎร์ธานี (2.69)
พังงา (1.91)
ระนอง (1.69)
นราธิวาส (1.16)
ปัตตานี (0.44)
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
นครปฐม ()
น่าน ()
ยะลา ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()

รูปที่ 2.19 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
ชุมพร (5898.25)
สมุทรปราการ (2383.41)
นนทบุรี (2325.73)
ชลบุรี (1337.93)
สระบุรี (1267.75)
ชัยภูมิ (1138.54)
ขอนแก่น (1046.83)
แพร่ (777.75)
เชียงใหม่ (554.92)
อ่างทอง (517.43)
สุพรรณบุรี (370.36)
หนองคาย (201.4)
ตรัง (201.27)
มหาสารคาม (182.1)
ระยอง (174.17)
สงขลา (151.19)
เพชรบูรณ์ (136.03)
เพชรบุรี (129.28)
เลย (124.48)
สิงห์บุรี (117.81)
นครศรีธรรมราช (51.2)
ประเทศไทย (35.98)
สกลนคร (32.41)
สมุทรสาคร (13.4)
สตูล (8.41)
สุราษฎร์ธานี (1.91)
นราธิวาส (0.5)
ร้อยเอ็ด (0.02)
ระนอง (-1.05)
อุตรดิตถ์ (-1.84)
พังงา (-2.36)
เชียงราย (-2.76)
สุรินทร์ (-3.7)
นครสวรรค์ (-3.82)
กระบี่ (-12.34)
บึงกาฬ (-16.32)
มุกดาหาร (-23.73)
อุดรธานี (-36.48)
กาฬสินธุ์ (-58.87)
หนองบัวลาภู (-63.01)
ปทุมธานี (-69.71)
พัทลุง (-79.87)
นครพนม (-83.66)
กาแพงเพชร (-86.94)
อานาจเจริญ (-97.59)
นครนายก (-98.14)
ปราจีนบุรี (-113.04)
ประจวบคีรีขันธ์ (-130.07)
พะเยา (-174.45)
ยโสธร (-217.39)
พิษณุโลก (-379.71)
สระแก้ว (-392.48)
บุรีรัมย์ (-673.74)
อุบลราชธานี (-827.87)
นครราชสีมา (-1041.46)
ลาปาง (-1295.07)
ตาก (-3052.4)
อุทัยธานี (-6950.35)

รูปที่ 2.20 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากรเทียบกับพ.ศ.2555
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
7,000

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสน
ประชากร

นนทบุรี

6,500

ชุมพร

6,000

5,500
3,500

สมุทรปราการ
ลาปาง

3,000

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

2,500

2,000

ขอนแก่น
ชลบุรี
ชัยภูมิ

1,500
ลาพูน
1,000

500

สระบุรี

แพร่
สุพรรณบุรี
นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
สุรินทร์
เชียงใหม่
พิษณุโลก

ยโสธร

อ่างทอง

เลย

ภูเก็ต

ชัยนาท
สิงห์บุรี

ตรัง
สงขลา
สกลนคร หนองคาย ระยอง
นครพนม สุโขทัย แม่ฮ่องสอน
ร้อยเอ็ด นครสวรรค์
พะเยา
ปทุตราด
มธานี สระแก้ว
0 กาฬสินธุ์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษเชียงรายสมุทรสาครนครศรีธรรมราช
หนองบั
วลาภู
0.00 บึงกาฬสุราษฎร์ธานีอุดรธานี0.50
ฉะเชิ
ง
เทรา
กระบี่พิจิตร ตาก สตูล

ระนอง
1.00

พัทลุง
สมุทรสงคราม
1.50

นครนายก
2.00

จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร

รูปที่ 2.21 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร
(เฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูลครบถ้วน)
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

2.6.3 ไม่สวมหมวกนิรภัย

หมวกนิ รภั ยถือเป็ น อุป กรณ์ ส าคั ญ ที่ จะช่วยลดการบาดเจ็บ หากเกิดอุบั ติเหตุกับ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดย
ประเทศไทยมีทั้งกฎหมายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ที่
เป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายข้อบังคับการสวมหมวกนิรภัยตามประกาศของกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2535
ว่าด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 หรือโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อพ.ศ.2554 แต่จาก
การสารวจของมูลนิธิไทยโรดส์ปีพ.ศ.2557 พบว่ามีผู้สวมหมวกนิรภัยเพียง 42% จึงเป็นโจทย์สาคัญที่ทุกภาค
ส่วนจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
สถิติการจับกุมพ.ศ.2557 พบว่าคดีไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นคดีที่มีการจับกุมสูงถึง 1,727,076 ราย หรือคิดเป็น
อัตราการจับกุม 3,097.39 ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับ กุมสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี ภูเก็ต
นครราชสีมา ชลบุรี และอ่างทอง ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าสุด ได้แก่ นราธิวาส บุรีรัมย์ สระแก้ว
ยะลา และฉะเชิงเทรา (รูปที่ 2.22-2.23) หากเปรียบเทียบกับสถิติปีพ.ศ.2555 แล้ว พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการ
จับกุมเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี อ่างทอง พะเยา สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนจังหวัดที่มีอัตรา
การจับกุมลดลงสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สระแก้ว ขอนแก่น และนครปฐม (รูปที่ 2.24)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง “อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร”กับ“อัตราการ
สวมหมวกนิรภัย ” (รูปที่ 2.25) พบว่ามีหลายจังหวัดที่มีแนวโน้ม ชี้ให้เห็นว่าหากมีการจับกุมมากจะทาให้มี
อัตราการสวมหมวกนิรภัยมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ภูเก็ต นครราชสีมา หรือชลบุรี แต่ก็มีอีกหลาย
จังหวัดที่ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวนัก เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ ที่แม้จะมีอัตราการจับกุมต่า แต่ก็มีอัตรา
การสวมหมวกนิรภัยสูง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

รูปที่ 2.22 แผนที่อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
เพชรบุรี (9849.39)
ภูเก็ต (9848.19)
นครราชสีมา (9085.8)
ชลบุรี (8780.48)
อ่างทอง (7371.42)
สระบุรี (6392.04)
พะเยา (5916.35)
สุรินทร์ (5907.36)
อุดรธานี (5905.24)
พระนครศรีอยุธยา (5853.79)
ชัยภูมิ (5707.85)
สุพรรณบุรี (4886.62)
ลาปาง (4704.3)
เลย (4685.33)
นครศรีธรรมราช (4526.53)
น่าน (4524.7)
ลาพูน (4416.87)
อุบลราชธานี (4226.23)
ยโสธร (4192.62)
ประจวบคีรีขันธ์ (4157.63)
มหาสารคาม (3541.37)
สมุทรปราการ (3330.24)
ขอนแก่น (3189.07)
ประเทศไทย (3097.39)
ตาก (3076.62)
อานาจเจริญ (3041.72)
ปทุมธานี (3000.96)
อุตรดิตถ์ (2720.24)
นนทบุรี (2713.16)
สมุทรสาคร (2670.68)
เชียงใหม่ (2424.68)
พิจิตร (2413.14)
เชียงราย (2275.65)
พังงา (2091.29)
นครสวรรค์ (2002.6)
สกลนคร (1999.11)
ตราด (1791.04)
พิษณุโลก (1713.76)
ระยอง (1677.81)
ชัยนาท (1647.69)
ตรัง (1562.75)
สตูล (1479.18)
แม่ฮ่องสอน (1470.72)
กระบี่ (1467.57)
นครนายก (1416.63)
ศรีสะเกษ (1407.58)
สิงห์บุรี (1379.63)
มุกดาหาร (1265.26)
ระนอง (1188.67)
พัทลุง (1148.5)
สุโขทัย (1064.97)
สมุทรสงคราม (1016.54)
ปราจีนบุรี (998.72)
สุราษฎร์ธานี (993.24)
สงขลา (982.09)
หนองบัวลาภู (920.48)
นครพนม (756.16)
กาแพงเพชร (740.35)
หนองคาย (731.55)
อุทัยธานี (722.64)
ชุมพร (703.99)
บึงกาฬ (662.02)
แพร่ (630.28)
เพชรบูรณ์ (473.59)
กาฬสินธุ์ (346.43)
ร้อยเอ็ด (204.16)
นครปฐม (175.97)
ฉะเชิงเทรา (114.17)
ยะลา (16.8)
สระแก้ว (3.98)
บุรีรัมย์ (1.27)
นราธิวาส (0.13)
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
ปัตตานี ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()

รูปที่ 2.23 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
เพชรบุรี (8465.01)
อ่างทอง (6569.68)
พะเยา (4936.88)
สุพรรณบุรี (4842.83)
พระนครศรีอยุธยา (4659.47)
ชัยภูมิ (3865.89)
มหาสารคาม (3057.21)
น่าน (2764.92)
นนทบุรี (2348.34)
สมุทรสาคร (1906.15)
ลาปาง (1762.22)
เลย (1757.99)
ตาก (1718.56)
สระบุรี (1455.88)
แม่ฮ่องสอน (1416.29)
เชียงราย (1347.81)
ปทุมธานี (1258.23)
มุกดาหาร (1194.1)
พิจิตร (1085.32)
พิษณุโลก (990.19)
ระยอง (937.75)
พังงา (684.26)
บึงกาฬ (573.56)
อุตรดิตถ์ (567.6)
หนองบัวลาภู (399.76)
สุโขทัย (344.59)
ปราจีนบุรี (180.6)
ชุมพร (136.67)
กาฬสินธุ์ (129.39)
ประเทศไทย (126.24)
สงขลา (41.84)
สิงห์บุรี (35.92)
ยะลา (12.01)
ร้อยเอ็ด (0.04)
นราธิวาส (-21.66)
นครสวรรค์ (-53.31)
ยโสธร (-114.51)
สุราษฎร์ธานี (-115.05)
สกลนคร (-206.4)
กระบี่ (-216.82)
ชลบุรี (-240.33)
เพชรบูรณ์ (-300.49)
ตราด (-343.53)
สุรินทร์ (-345.79)
ลาพูน (-373.91)
นครพนม (-392.28)
ชัยนาท (-417.91)
พัทลุง (-637.34)
สตูล (-668.07)
นครศรีธรรมราช (-695.42)
ตรัง (-712.85)
สมุทรปราการ (-749.05)
กาแพงเพชร (-778.57)
เชียงใหม่ (-781.51)
สมุทรสงคราม (-1000.03)
ระนอง (-1017.21)
หนองคาย (-1079.79)
อานาจเจริญ (-1226.62)
ภูเก็ต (-1599.42)
นครนายก (-1821.16)
นครราชสีมา (-1867.01)
แพร่ (-1902.9)
ประจวบคีรีขันธ์ (-1938.11)
อุดรธานี (-1948.68)
อุทัยธานี (-2241.03)
นครปฐม (-2682.43)
ขอนแก่น (-2702.24)
สระแก้ว (-2718.59)
อุบลราชธานี (-6427.71)
บุรีรัมย์ (-10019.09)

รูปที่ 2.24 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากรเทียบกับพ.ศ.2555
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2.6.4 ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับหมวกนิรภัย คือ ไม่ได้ลดจานวนอุบัติเหตุ แต่ลดความรุนแรง
กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งจากรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า การใช้เข็มขัดนิรภัย
จะช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ถึง 40-65%3
สถิติการจับกุมคดีไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ในปีพ.ศ.2557 ทั่วประเทศมีผู้กระทาผิด 417,807ราย คิดเป็นอัตรา
761.50 รายต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร พระนครศรีอยุธยา
ประจวบคีรีขันธ์ และตราด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าสุด ได้แก่ นราธิวาส สระแก้ว ยะลา ปัตตานี และ
นครปฐม (รูปที่ 2.26-2.27)
หากเปรียบเทียบอัตราการจับกุมกับปีพ.ศ.2555 พบว่า ในปีพ.ศ.2557 มีอัตราการจับกุมทั่ วประเทศลดลง
10% โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมลดลงต่าสุด ได้แก่ อุทัยธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และ
นนทบุรี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ยโสธร มุกดาหาร สุพรรณบุรี
และชัยภูมิ (รูปที่ 2.28)

3

WHO, (2015) "10 Facts on Global Road Safety". World Health Organization. url: http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/en/
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รูปที่ 2.26 แผนที่อัตราการจับกุมคดีไม่คาดเข็มขัดนิรภัยต่อแสนประชากร
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สุรินทร์ (3637.88)
ยโสธร (2299.84)
พระนครศรีอยุธยา (2135.39)
ประจวบคีรีขันธ์ (1753.36)
ตราด (1734.08)
ชลบุรี (1683.24)
เลย (1555.68)
ชัยภูมิ (1431.51)
สุพรรณบุรี (1418.64)
นครราชสีมา (1407.28)
อุบลราชธานี (1349.56)
ลาพูน (1281.48)
น่าน (1094.37)
มุกดาหาร (1065.56)
ลาปาง (1056.95)
ขอนแก่น (984.05)
สระบุรี (976.38)
สมุทรปราการ (917.38)
นนทบุรี (905.72)
สงขลา (891.46)
สมุทรสาคร (847.55)
พะเยา (818.86)
พัทลุง (766.11)
ประเทศไทย (761.5)
อานาจเจริญ (748.84)
สกลนคร (718.77)
นครศรีธรรมราช (705.67)
ปทุมธานี (584.42)
ตาก (571.03)
เชียงราย (527.04)
ปราจีนบุรี (523.87)
อ่างทอง (513.81)
มหาสารคาม (508.13)
แม่ฮ่องสอน (494)
ภูเก็ต (492.12)
เพชรบูรณ์ (478.21)
ตรัง (456.05)
ฉะเชิงเทรา (445.74)
พิจิตร (437.41)
นครนายก (418.58)
อุตรดิตถ์ (416.59)
สตูล (403.94)
นครพนม (397.99)
เชียงใหม่ (394.33)
ระยอง (391.61)
พังงา (373.8)
พิษณุโลก (350.18)
บึงกาฬ (342.12)
สิงห์บุรี (335.13)
หนองบัวลาภู (312.07)
ศรีสะเกษ (294.97)
อุดรธานี (274.09)
หนองคาย (267.76)
ชัยนาท (240.46)
แพร่ (225.07)
กระบี่ (211.9)
สุโขทัย (211.63)
อุทัยธานี (163.85)
สมุทรสงคราม (158.09)
นครสวรรค์ (130.13)
สุราษฎร์ธานี (120.65)
ระนอง (108.98)
กาแพงเพชร (103.77)
กาฬสินธุ์ (99.1)
ชุมพร (82.7)
เพชรบุรี (52.72)
ร้อยเอ็ด (33.02)
นครปฐม (15.04)
ปัตตานี (1.6)
ยะลา (0.39)
สระแก้ว (0.18)
นราธิวาส (0.13)
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
บุรีรัมย์ ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()

รูปที่ 2.27 อัตราการจับกุมคดีไม่คาดเข็มขัดนิรภัยต่อแสนประชากร
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พระนครศรีอยุธยา (2125.43)
ยโสธร (1346.42)
มุกดาหาร (1048.64)
สุพรรณบุรี (1013.12)
ชัยภูมิ (986.51)
น่าน (949.5)
ลาพูน (715.59)
สงขลา (524.63)
มหาสารคาม (500.19)
ลาปาง (485.61)
แม่ฮ่องสอน (478.45)
ตาก (460.2)
สมุทรสาคร (450.15)
อ่างทอง (363.4)
สุรินทร์ (361.91)
เพชรบูรณ์ (344.17)
เชียงราย (312.37)
บึงกาฬ (305.77)
สมุทรปราการ (304.37)
ชลบุรี (300.98)
ระยอง (276.87)
พะเยา (227.61)
ปราจีนบุรี (181.51)
ชัยนาท (178.03)
เลย (166.64)
พังงา (164.47)
ประจวบคีรีขันธ์ (153.32)
พิษณุโลก (144.41)
พิจิตร (111.05)
สิงห์บุรี (88.9)
อุตรดิตถ์ (72.34)
นครสวรรค์ (62.4)
นครนายก (61.96)
สกลนคร (61.12)
สุโขทัย (45.02)
ชุมพร (40.91)
ปทุมธานี (36.27)
ประเทศไทย (3.86)
ร้อยเอ็ด (0.01)
ยะลา (-1.21)
นราธิวาส (-2.51)
สุราษฎร์ธานี (-7.96)
หนองบัวลาภู (-13.23)
กาฬสินธุ์ (-15.31)
พัทลุง (-18.74)
เชียงใหม่ (-34.27)
เพชรบุรี (-37.71)
ตรัง (-42.91)
ภูเก็ต (-51.24)
สตูล (-57.68)
ตราด (-79.66)
ระนอง (-140.68)
นครพนม (-151.03)
หนองคาย (-161.17)
อานาจเจริญ (-183.71)
กระบี่ (-233.3)
กาแพงเพชร (-251.39)
สมุทรสงคราม (-256.77)
แพร่ (-277.11)
นครศรีธรรมราช (-381.64)
นครปฐม (-385.14)
อุดรธานี (-410.81)
สระบุรี (-427.35)
สระแก้ว (-435.68)
นนทบุรี (-451.67)
นครราชสีมา (-657.56)
ขอนแก่น (-1191.22)
อุบลราชธานี (-2394.12)
อุทัยธานี (-4834.78)

รูปที่ 2.28 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของการจับกุมคดีไม่คาดเข็มขัดนิรภัยต่อแสนประชากรเทียบกับพ.ศ.2555
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2.6.5 ขับรถย้อนศร

สถิติการจับกุมคดีขับรถย้อนศรเป็นคดีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากรายงานสถิติในปีพ.ศ.2555 โดยในปีพ.ศ.2557 ทั่ว
ประเทศมีผู้กระทาผิด 160,841 ราย คิดเป็นอัตรา 318.47 รายต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มีอัตราการ
จับกุมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดที่มี
อัตราการจับกุมต่าสุด ได้แก่ สระแก้ว นราธิวาส บุรีรัมย์ ชุมพร และบึงกาฬ (รูปที่ 2.29-2.30)
ทั้งนี้ สถิติดังกล่าวอาจจะไม่สะท้อนถึงพฤติกรรมการขับขี่ในภาพรวมของระดับจังหวัดมากนัก เนื่องจากการขับ
รถย้อนศรแม้จะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่และถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย แต่อาจไม่ใช่พฤติกรรมที่
กระทาติดตัวตลอดเวลาในทุกสถานที่ เนื่องจากอาจมีปัจจัยเรื่องการจัดระบบการจราจรและโครงข่ายถนนมา
เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการนาข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาระดับจังหวัดควรพิจารณาให้ลึกลงไปถึงพื้นที่หรือ
ตาแหน่งที่เกิดเหตุด้วย

40

41

42

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

รูปที่ 2.29 แผนที่อัตราการจับกุมคดีขับรถย้อนศรต่อแสนประชากร
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ชลบุรี (1640.4)
สมุทรปราการ (1094.31)
สมุทรสาคร (1028.04)
พระนครศรีอยุธยา (1019.29)
อุบลราชธานี (977.57)
นนทบุรี (932.56)
ประจวบคีรีขันธ์ (890.87)
ปทุมธานี (885.24)
สมุทรสงคราม (852.26)
นครนายก (746.99)
ภูเก็ต (600.48)
สุรินทร์ (549.5)
สระบุรี (534.05)
มหาสารคาม (487.93)
สิงห์บุรี (445.42)
ขอนแก่น (379.65)
เลย (365.16)
เพชรบุรี (342.69)
มุกดาหาร (323.68)
ประเทศไทย (318.47)
แพร่ (314.26)
ฉะเชิงเทรา (275.64)
ตาก (247.8)
พิจิตร (237.24)
สกลนคร (215.79)
สุโขทัย (181.26)
ชัยภูมิ (180.56)
ปราจีนบุรี (174.62)
ระยอง (166.82)
เพชรบูรณ์ (156.76)
พังงา (148.45)
อ่างทอง (138.94)
ตราด (135.72)
พิษณุโลก (135.62)
อุดรธานี (119.21)
สุราษฎร์ธานี (115.74)
ลาพูน (114.44)
สุพรรณบุรี (112.95)
กาแพงเพชร (108.98)
อานาจเจริญ (99.1)
ยโสธร (89.22)
เชียงราย (87.94)
ชัยนาท (82.46)
สงขลา (77.36)
นครพนม (76.54)
อุทัยธานี (74.2)
พัทลุง (73.4)
กระบี่ (70.71)
สตูล (59.17)
แม่ฮ่องสอน (58.43)
กาฬสินธุ์ (51.27)
นครศรีธรรมราช (50.97)
ศรีสะเกษ (49.89)
ระนอง (49.13)
เชียงใหม่ (45.64)
หนองคาย (42.53)
นครสวรรค์ (41.48)
ร้อยเอ็ด (40.59)
อุตรดิตถ์ (38.88)
ตรัง (30.06)
หนองบัวลาภู (25.74)
พะเยา (21.05)
บึงกาฬ (12.18)
ชุมพร (6.19)
บุรีรัมย์ (0.57)
นราธิวาส (0.52)
สระแก้ว (0.18)
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
นครปฐม ()
นครราชสีมา ()
น่าน ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()
ลาปาง ()

รูปที่ 2.30 อัตราการจับกุมคดีขับรถย้อนศรต่อแสนประชากร
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2.6.6 ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร

สถิติการจับกุมคดีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นคดีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากรายงานสถิติในปีพ.ศ.2555 โดยในปีพ.ศ.
2557 ทั่วประเทศมีผู้กระทาผิด 222,376 ราย คิดเป็นอัตรา 422.76 รายต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มี
อัตราการจับกุมสูงสุด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี และสมุทรปราการ ส่วนจังหวัดที่มี
อัตราการจับกุมต่าสุด ได้แก่ นราธิวาส บุรีรัมย์ สระแก้ว ยะลา และอ่างทอง (รูปที่ 2.31-2.32)
ทั้งนี้ ปัญหาการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรถือเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูงมาก เนื่องจาก
บริเวณทางแยกมีจุดตัดที่ซับซ้อน และมีการใช้ความเร็วในทิศทางที่แตกต่างกัน ปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้น
มากหากเป็นการเกิดเหตุระหว่างรถที่ใช้ความเร็วสูงเพื่อให้หลุดทางแยกแต่ไม่ทัน ในขณะที่อีกฝั่งได้สัญญาณไฟ
เขียวแล้ว ซึ่งหากมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงสาเหตุการฝ่าฝืนสัญญาณไฟในทางแยกที่มีสถิติการจับกุมสูง จะ
สามารถเข้าในประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันได้อย่างถูกต้อง
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รูปที่ 2.31 แผนที่อัตราการจับกุมคดีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรต่อแสนประชากร
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นนทบุรี (5208.67)
ชลบุรี (1830.49)
ประจวบคีรีขันธ์ (1189.66)
อุบลราชธานี (1123.62)
สมุทรปราการ (877.27)
เลย (846.32)
สุรินทร์ (737.76)
น่าน (729.3)
นครนายก (707.35)
เชียงใหม่ (682.54)
สมุทรสงคราม (604.57)
สมุทรสาคร (580.2)
มหาสารคาม (490.64)
สกลนคร (488.49)
สระบุรี (483.06)
สิงห์บุรี (478.42)
ประเทศไทย (422.76)
ลาปาง (406.23)
ขอนแก่น (373.79)
ระยอง (285.44)
ชัยภูมิ (277.74)
ภูเก็ต (262.45)
ปทุมธานี (251.38)
พิจิตร (240.35)
ฉะเชิงเทรา (237.82)
แพร่ (206.79)
พิษณุโลก (196.63)
เพชรบุรี (180.1)
มุกดาหาร (175.43)
ยโสธร (170.86)
อุดรธานี (168.12)
ตาก (155.13)
พระนครศรีอยุธยา (134.77)
พัทลุง (133.93)
ลาพูน (131.95)
ปราจีนบุรี (120.38)
สุพรรณบุรี (117.66)
นครศรีธรรมราช (116.66)
นครสวรรค์ (115.59)
สตูล (99.15)
สงขลา (95.05)
บึงกาฬ (81.95)
เชียงราย (76.26)
หนองบัวลาภู (74.48)
กระบี่ (73.77)
ศรีสะเกษ (72.55)
สุราษฎร์ธานี (63.26)
กาแพงเพชร (61.82)
ระนอง (60.99)
พังงา (55.86)
นครพนม (55.65)
สุโขทัย (54.28)
แม่ฮ่องสอน (53.19)
หนองคาย (51.81)
อานาจเจริญ (48.75)
ตรัง (40.08)
อุตรดิตถ์ (39.31)
กาฬสินธุ์ (37.57)
ชุมพร (32.96)
เพชรบูรณ์ (32.03)
ร้อยเอ็ด (20.79)
ตราด (19.13)
ปัตตานี (16.91)
อุทัยธานี (16.66)
พะเยา (13.21)
อ่างทอง (9.87)
ยะลา (1.95)
สระแก้ว (0.54)
บุรีรัมย์ (0.19)
นราธิวาส (0.13)
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
ชัยนาท ()
นครปฐม ()
นครราชสีมา ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()

รูปที่ 2.32 อัตราการจับกุมคดีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรต่อแสนประชากร
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2.6.7 ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่ำงขับขี่

สถิติการจับกุมคดีใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับขี่เป็นคดีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากรายงานสถิติในปีพ.ศ.2555 โดยในปี
พ.ศ.2557 ทั่วประเทศมีผู้กระทาผิด 71,416 ราย คิดเป็นอัตรา 148.35 รายต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มี
อัตราการจับกุมสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี ชลบุรี นครนายก และสระบุรี ส่วนจังหวัดที่มีอัตรา
การจับกุมต่าสุด ได้แก่ หนองบัวลาภู ร้อยเอ็ด พังงา บึงกาฬ และชุมพร (รูปที่ 2.33-2.34)
การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่นอกจากจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ยังเป็นพฤติกรรมที่มีผลกระทบ
ต่อการจราจรอีกด้วย แม้แนวโน้มความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์จะยังไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนนักเนื่องจากผู้ขับขี่อาจใช้ความเร็วต่าลง แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ จะทาให้ความสามารถในการ
รับรู้ตอบสนองลดลง และอาจจะทาให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็น
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รูปที่ 2.33 แผนที่อัตราการจับกุมคดีใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ต่อแสนประชากร
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ประจวบคีรีขันธ์ (885.72)
อุบลราชธานี (771.2)
ชลบุรี (574.78)
นครนายก (456.28)
สระบุรี (391.18)
สุรินทร์ (355.19)
นนทบุรี (271.07)
สมุทรปราการ (270.47)
ชัยภูมิ (223.74)
สมุทรสาคร (201.92)
มุกดาหาร (201.15)
ระยอง (184.02)
นครศรีธรรมราช (178.1)
แพร่ (171.99)
เลย (162.8)
พระนครศรีอยุธยา (162.39)
ประเทศไทย (148.35)
เชียงใหม่ (129.6)
อุดรธานี (119.79)
ปทุมธานี (113.87)
ขอนแก่น (112.9)
สิงห์บุรี (104.17)
ลาปาง (103.72)
มหาสารคาม (94.32)
สงขลา (84.21)
เพชรบุรี (74.44)
ปราจีนบุรี (68.01)
อ่างทอง (67)
ยโสธร (58.31)
ตาก (56.53)
น่าน (54.99)
สกลนคร (53.57)
พัทลุง (51.88)
ลาพูน (50.81)
กาแพงเพชร (50.31)
ตรัง (48.38)
หนองคาย (46.98)
ตราด (44.5)
สตูล (43.82)
สุพรรณบุรี (42.4)
ฉะเชิงเทรา (41.41)
อุตรดิตถ์ (36.71)
อานาจเจริญ (35.96)
พิจิตร (34.7)
สมุทรสงคราม (32.96)
เชียงราย (30.14)
สุราษฎร์ธานี (25.96)
สุโขทัย (22.24)
นครสวรรค์ (20.41)
นครพนม (19.91)
กระบี่ (18.83)
กาฬสินธุ์ (17.77)
ชัยนาท (17.76)
ศรีสะเกษ (17.68)
พิษณุโลก (15.83)
แม่ฮ่องสอน (15.31)
ระนอง (14.68)
พะเยา (7.64)
ปัตตานี (7.43)
อุทัยธานี (6.66)
ชุมพร (6.19)
บึงกาฬ (5.73)
พังงา (5.36)
ร้อยเอ็ด (5.2)
หนองบัวลาภู (1.18)
เพชรบูรณ์ ()
กรุงเทพมหานคร ()
กาญจนบุรี ()
จันทบุรี ()
นครปฐม ()
นครราชสีมา ()
นราธิวาส ()
บุรีรัมย์ ()
ภูเก็ต ()
ยะลา ()
ราชบุรี ()
ลพบุรี ()
สระแก้ว ()

รูปที่ 2.34 อัตราการจับกุมคดีใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ต่อแสนประชากร
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North

บทที่ 3

ภาคเหนือ

จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือแบ่งตามการทางานของแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
(สอจร.) มีทั้งสิ้น 18 จังหวัด ประกอบไปด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลาปาง ลาพูน
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท1 โดยมี
ข้อมูลทั่วไปของภาคในปีพ.ศ.2557 ดังนี้
- ประชากร 12,178,934 คน
คิดเป็น 19% ของทั้งประเทศ
- รถจดทะเบียน 6,623,316 คัน
คิดเป็น 18% ของทั้งประเทศ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,184,269 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของทั้งประเทศ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของภาคเหนือ พ.ศ.2557 มีดังนี้
- เสียชีวิต 4,603 ราย
- บาดเจ็บสาหัส 28,212 ราย
- บาดเจ็บเล็กน้อย 180,658 ราย
1

คิดเป็น 22% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 21% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 19% ของทั้งประเทศ

การแบ่งภาคตามราชการ อุทัยธานีและชัยนาทอยู่ในภาคกลาง แต่ สอจร.แบ่งมาอยู่ภาคเหนือสะดวกในการบริหารจัดการของภาค สอจร.
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ภาคเหนือมีอัตราการเสียชีวิต 37.79 รายต่อ
แสนประชากร สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้ งประเทศที่
32.90 รายต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มี
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ต่ อ แสนประชากรสู ง สุ ด
ได้แก่ ตาก (50.23) รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก
และนครสวรรค์ ส่ ว นจั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการ
เสียชีวิตต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศมี 5 จังหวัด
ได้ แ ก่ แม่ ฮ่ อ งสอน (16.92) รองลงมาได้ แ ก่
พะเยา น่าน อุทัยธานี และสุโขทัย (รูปที่ 3.1)

แม่ฮ่องสอน (16.92)
พะเยา (25.6)
น่าน (26.55)
อุทัยธานี (32.1)
สุโขทัย (32.37)
ประเทศไทย (32.9)
แพร่ (33.03)
ลาปาง (33.2)
อุตรดิตถ์ (33.23)
กาแพงเพชร (35.78)
เพชรบูรณ์ (36.55)
พิจิตร (36.71)
เชียงใหม่ (37.12)
ชัยนาท (40.93)
ลาพูน (41.93)
เชียงราย (45.04)
นครสวรรค์ (45.4)
พิษณุโลก (46.45)
ตาก (50.23)

รูปที่ 3.1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรภาคเหนือ พ.ศ.2557
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ างปี 2555 กั บ 2557
พบว่าจังหวัดในภาคเหนือส่วนใหญ่มีอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต ที่ ล ดลง คิ ด เป็ น 3.12 รายต่ อ แสน
ประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศเล็กน้อย
(3.72 รายต่อแสนประชากร) จังหวัดที่มีอัตรา
การเสียชี วิตลดลงสูงสุด ได้แก่ พิจิตร พะเยา
และชั ย นาท มี เพี ย ง 3 จั งหวั ด ที่ มี อั ต ราการ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลาปาง น่าน และตาก
(รูปที่ 3.2)

พิจิตร (-12.43)
พะเยา (-9.84)
ชัยนาท (-9.49)
แม่ฮ่องสอน (-9.27)
อุทัยธานี (-7.72)
นครสวรรค์ (-7.7)
แพร่ (-4.12)
เชียงใหม่ (-3.77)
ประเทศไทย (-3.72)
สุโขทัย (-3.47)
อุตรดิตถ์ (-2.54)
เพชรบูรณ์ (-1.89)
กาแพงเพชร (-1.88)
ลาพูน (-0.33)
พิษณุโลก (-0.13)
เชียงราย (0.06)
ลาปาง (4.66)
น่าน (5.62)
ตาก (8.03)

รูปที่ 3.2 การเพิ่มขึ้น/ลดงของอัตราการเสียชีวิตเทียบกับพ.ศ.2555
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การจับกุม ปรับ และดาเนินคดี

สถิติการจับกุม ปรับ และดาเนินคดี ได้จากการนาสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร 7 คดีมาทาการวิเคราะห์ในรูปของ
อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร เพื่อสะท้อนถึงการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการขับขี่ โดยประกอบไปด้วย
1. ไม่สวมหมวกนิรภัย
2. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
3. ขับรถเร็ว
4. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
5. เมาแล้วขับ
6. ขับรถย้อนศร
7. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่

281,258 ราย
57,519 ราย
53,313 ราย
27,008 ราย
13,812 ราย
12,358 ราย
6,246 ราย

ภาคเหนือมีสถิติการจับกุมต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศประมาณ 33% (รูปที่3.3) โดยคดีที่มีการจับกุมสูงสุด
ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย (2,309 รายต่อแสนประชากร) ส่วนคดีที่มีการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ ใช้โทรศัพท์
ขณะขับขี่ (56 รายต่อแสนประชากร) ตารางที่3.1 แสดงรายละเอียดอัตราการจับกุมต่อแสนประชากรของ
จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ
2,309.38

ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

472.28

ขับรถเร็ว

455.64

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

761.50

713.94

ภาคเหนือ

227.98

422.76

เมาแล้วขับ

113.41

ขับรถย้อนศร

112.88

ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

3,097.39

ประเทศไทย

115.10

318.47

55.85

148.35

รูปที่ 3.3 อัตราการจับกุมต่อแสนประชากรของภาคเหนือกับประเทศไทย

52

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
ตารางที่ 3.1 อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร ของจังหวัดในภาคเหนือ
จังหวัด
เมา หมวกนิรภัย
เร็ว
เข็มขัดนิรภัย ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง โทรศัพท์มือถือ
เชียงใหม่
389.74 2,424.68 682.54
394.33
45.64
682.54
129.60
เชียงราย
81.73 2,275.65
2.90
527.04
87.94
76.26
30.14
เพชรบูรณ์
91.78
473.59 153.34
478.21
156.76
32.03
แพร่
35.02
630.28 938.15
225.07
314.26
206.79
171.99
แม่ฮ่องสอน
100.73 1,470.72
7.25
494.00
58.43
53.19
15.31
กาแพงเพชร
15.90
740.35
29.61
103.77
108.98
61.82
50.31
ชัยนาท
52.37 1,647.69 440.59
240.46
82.46
17.76
ตาก
86.55 3,076.62
14.64
571.03
247.80
155.13
56.53
นครสวรรค์
132.46 2,002.60
10.25
130.13
41.48
115.59
20.41
น่าน
50.18 4,524.70
1,094.37
729.30
54.99
พะเยา
32.82 5,916.35
95.16
818.86
21.05
13.21
7.64
พิจิตร
13.88 2,413.14
30.68
437.41
237.24
240.35
34.70
พิษณุโลก
62.40 1,713.76 632.26
350.18
135.62
196.63
15.83
ลาปาง
132.14 4,704.30 2,943.77
1,056.95
406.23
103.72
ลาพูน
105.56 4,416.87 1,269.89
1,281.48
114.44
131.95
50.81
สุโขทัย
24.57 1,064.97
78.35
211.63
181.26
54.28
22.24
อุตรดิตถ์
21.07 2,720.24
56.69
416.59
38.88
39.31
36.71
อุทัยธานี
31.50
722.64
12.11
163.85
74.20
16.66
6.66
เฉลี่ย
113.41 2,309.38 455.64
472.28
112.88
227.98
55.85
หมายเหตุ: -ไม่มีข้อมูล

เมื่อพิ จารณาความสั ม พั นธ์ระหว่าง “อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร” กับ “อัตราการจับ กุม ต่อแสน
ประชากร” (รูปที่ 3.4) พบว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
25-45 รายต่อแสนประชากร แต่อัตราการจับกุมมีการกระจายตัวตั้งแต่ 1,000-10,000 คดีต่อแสนประชากร
ตัวอย่างของจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงแต่อัตราการเสียชีวิตปานกลาง ได้แก่ ลาปาง ส่วนจังหวัดที่มีอัตรา
การจับกุมต่าแต่ก็มีอัตราการเสียชีวิตต่า ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
จากสถิติอัตราการจับกุมรวมทุกคดีแสดงดังตารางที่ 3.1 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าภาคเหนือมีอัตรา
การจับกุมคดีเมาแล้วขับเฉลี่ย 113.41 คดีต่อแสนประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศเล็กน้อย (115.10 คดีต่อ
แสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และลาปาง ส่วนจังหวัดที่มี
การจับกุมต่าสุด ได้แก่ พิจิตร กาแพงเพชร และอุตรดิตถ์ (รูปที่ 3.5) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับ
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร พบว่าจานวนเครื่องไม่มีผลต่อจานวนการจับกุมมากนัก
บางจังหวัดที่มีเครื่องมากกลับมีการจับกุมได้น้อย ในขณะที่บางจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดน้อยกลับสามารถ
จับกุมได้มาก เช่น เชียงใหม่ เป็นต้น (รูปที่ 3.7)
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ส่วนอัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วเฉลี่ย 455.64 คดีต่อแสนประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (713.94 คดีต่อ
แสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 4 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง ลาพูน แพร่
และเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และนครสวรรค์ (รูปที่ 3.8) ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับจานวนเครื่องตรวจจับความเร็วแล้ว พบว่าบางจังหวัดแม้จะมีเ ครื่องตรวจจับ
น้อยแต่ก็มีการตรวจจับได้มาก เช่น ลาปาง และลาพูน เป็นต้น (รูปที่ 3.10)
นอกจากนั้น อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยเฉลี่ย 2,309.38 คดีต่อแสนประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ (3,097.39 คดีต่อแสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงกว่าค่าเฉลี่ ยประเทศ 4 จังหวัด
ได้แก่ พะเยา ลาปาง น่าน และลาพูน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แพร่ และ
อุทัยธานี (รูปที่ 3.11) ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับอัตราการสวมหมวกนิรภัย ยังไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
นัก กลุ่มจังหวัดที่มีการจับกุมสูงแต่ยังไม่สวมหมวกนิรภัยมากนัก ได้แก่ ลาปาง พะเยา น่าน ลาพูน ส่วนจังหวัด
ที่มีการจับกุมปานกลางแต่มีการสวมหมวกนิรภัยมาก ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ เป็นต้น (รูปที่ 3.13)
ส่วนสถิติอัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ได้แก่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ แสดงรายละเอียดดังในรูปที่ 3.14
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ตาก

50
พิษณุโลก
เชียงราย

นครสวรรค์
อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
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ลาพูน

ชัยนาท

40
กาแพงเพชร
อุทัยธานี

30

สุโขทัย

เชียงใหม่

พิจิตร

เพชรบูรณ์
แพร่

อุตรดิตถ์

ลาปาง

ประเทศไทย
น่าน

พะเยา

20
แม่ฮ่องสอน
10

0
0

2,500

5,000

7,500

อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร

รูปที่ 3.4 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร กับ อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร
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เมาแล้วขับ
เชียงใหม่ (91)
แม่ฮ่องสอน (82.72)
ลาปาง (66.34)
เพชรบูรณ์ (49.72)
เชียงราย (47.16)
พิษณุโลก (28.46)
สุโขทัย (14.12)
ลาพูน (11.9)
นครสวรรค์ (7.15)
ตาก (-0.51)
พิจิตร (-3.41)
กาแพงเพชร (-20.94)
อุตรดิตถ์ (-20.99)
แพร่ (-27.48)
น่าน (-29.16)
ชัยนาท (-74.29)
ประเทศไทย (-142.17)
พะเยา (-178.81)
อุทัยธานี (-7827.45)

เชียงใหม่ (389.74)
นครสวรรค์ (132.46)
ลาปาง (132.14)
ประเทศไทย (115.1)
ลาพูน (105.56)
แม่ฮ่องสอน (100.73)
เพชรบูรณ์ (91.78)
ตาก (86.55)
เชียงราย (81.73)
พิษณุโลก (62.4)
ชัยนาท (52.37)
น่าน (50.18)
แพร่ (35.02)
พะเยา (32.82)
อุทัยธานี (31.5)
สุโขทัย (24.57)
อุตรดิตถ์ (21.07)
กาแพงเพชร (15.9)
พิจิตร (13.88)

รูปที่ 3.5 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
400

รูปที่ 3.6 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2555

เชียงใหม่

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

350
150
นครสวรรค์

ลาปาง
ประเทศไทย
100

ลาพูน

เพชรบูรณ์

แม่ฮ่องสอน

ตาก

เชียงราย

พิษณุโลก

50
พะเยา
สุโขทัย
0
0.00

2.00

ชัยนาท

น่าน
แพร่

อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
4.00

พิจิตร
6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอออล์ต่อแสนประชากร

รูปที่ 3.7 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร และ จานวนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร
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ขับรถเร็ว
ลาปาง (2943.77)
ลาพูน (1269.89)
แพร่ (938.15)
ประเทศไทย (713.94)
เชียงใหม่ (682.54)
พิษณุโลก (632.26)
ชัยนาท (440.59)
เพชรบูรณ์ (153.34)
พะเยา (95.16)
สุโขทัย (78.35)
อุตรดิตถ์ (56.69)
พิจิตร (30.68)
กาแพงเพชร (29.61)
ตาก (14.64)
อุทัยธานี (12.11)
นครสวรรค์ (10.25)
แม่ฮ่องสอน (7.25)
เชียงราย (2.9)
น่าน (ไม่มีข้อมูล)

แพร่ (777.75)
เชียงใหม่ (554.92)
เพชรบูรณ์ (136.03)
ประเทศไทย (35.98)
อุตรดิตถ์ (-1.84)
เชียงราย (-2.76)
นครสวรรค์ (-3.82)
กาแพงเพชร (-86.94)
พะเยา (-174.45)
พิษณุโลก (-379.71)
ลาปาง (-1295.07)
ตาก (-3052.4)
อุทัยธานี (-6950.35)

รูปที่ 3.8 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร
3,000

รูปที่ 3.9 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2555

ลาปาง

2,500
1,500

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
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ลาพูน
1,000

แพร่
ประเทศไทย

500

0

พิษณุโลก

เชียงใหม่

พิจิตร สุโขทัย
พะเยา
ตาก
นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน

ชัยนาท

เชียงราย
0.00

1.00

2.00

จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร

รูปที่ 3.10 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร และ จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร
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ไม่สวมหมวกนิรภัย
พะเยา (5916.35)
ลาปาง (4704.3)
น่าน (4524.7)
ลาพูน (4416.87)
ประเทศไทย (3097.39)
ตาก (3076.62)
อุตรดิตถ์ (2720.24)
เชียงใหม่ (2424.68)
พิจิตร (2413.14)
เชียงราย (2275.65)
นครสวรรค์ (2002.6)
พิษณุโลก (1713.76)
ชัยนาท (1647.69)
แม่ฮ่องสอน (1470.72)
สุโขทัย (1064.97)
กาแพงเพชร (740.35)
อุทัยธานี (722.64)
แพร่ (630.28)
เพชรบูรณ์ (473.59)

พะเยา (4936.88)
น่าน (2764.92)
ลาปาง (1762.22)
ตาก (1718.56)
แม่ฮ่องสอน (1416.29)
เชียงราย (1347.81)
พิจิตร (1085.32)
พิษณุโลก (990.19)
อุตรดิตถ์ (567.6)
สุโขทัย (344.59)
ประเทศไทย (126.24)
นครสวรรค์ (-53.31)
เพชรบูรณ์ (-300.49)
ลาพูน (-373.91)
ชัยนาท (-417.91)
กาแพงเพชร (-778.57)
เชียงใหม่ (-781.51)
แพร่ (-1902.9)
อุทัยธานี (-2241.03)

รูปที่ 3.11 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร

อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร

6,000

รูปที่ 3.12 การเพิม่ ขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2555
พะเยา

ลาปาง

น่าน

ลาพูน
4,000

ประเทศไทย
พิจิตร

อุตรดิตถ์
เชียงราย

2,000
แม่ฮ่องสอน
แพร่

ชัยนาท

กาแพงเพชร
เพชรบูรณ์

ตาก

เชียงใหม่
นครสวรรค์

อุทัยธานี

พิษณุโลก

สุโขทัย

0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

อัตราการสวมหมวกนิรภัย

รูปที่ 3.13 อัตราการการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัย และ อัตราการสวมหมวกนิรภัย
ข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์
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ลาพูน (1281.48)
น่าน (1094.37)
ลาปาง (1056.95)
พะเยา (818.86)
ประเทศไทย (761.5)
ตาก (571.03)
เชียงราย (527.04)
แม่ฮ่องสอน (494)
เพชรบูรณ์ (478.21)
พิจิตร (437.41)
อุตรดิตถ์ (416.59)
เชียงใหม่ (394.33)
พิษณุโลก (350.18)
ชัยนาท (240.46)
แพร่ (225.07)
สุโขทัย (211.63)
อุทัยธานี (163.85)
นครสวรรค์ (130.13)
กาแพงเพชร (103.77)

น่าน (729.3)
เชียงใหม่ (682.54)
ประเทศไทย (422.76)
ลาปาง (406.23)
พิจิตร (240.35)
แพร่ (206.79)
พิษณุโลก (196.63)
ตาก (155.13)
ลาพูน (131.95)
นครสวรรค์ (115.59)
เชียงราย (76.26)
กาแพงเพชร (61.82)
สุโขทัย (54.28)
แม่ฮ่องสอน (53.19)
อุตรดิตถ์ (39.31)
เพชรบูรณ์ (32.03)
อุทัยธานี (16.66)
พะเยา (13.21)
ชัยนาท (ไม่มีข้อมูล)

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ประเทศไทย (318.47)
แพร่ (314.26)
ตาก (247.8)
พิจิตร (237.24)
สุโขทัย (181.26)
เพชรบูรณ์ (156.76)
พิษณุโลก (135.62)
ลาพูน (114.44)
กาแพงเพชร (108.98)
เชียงราย (87.94)
ชัยนาท (82.46)
อุทัยธานี (74.2)
แม่ฮ่องสอน (58.43)
เชียงใหม่ (45.64)
นครสวรรค์ (41.48)
อุตรดิตถ์ (38.88)
พะเยา (21.05)
น่าน (ไม่มีข้อมูล)
ลาปาง (ไม่มีข้อมูล)

แพร่ (171.99)
ประเทศไทย (148.35)
เชียงใหม่ (129.6)
ลาปาง (103.72)
ตาก (56.53)
น่าน (54.99)
ลาพูน (50.81)
กาแพงเพชร (50.31)
อุตรดิตถ์ (36.71)
พิจิตร (34.7)
เชียงราย (30.14)
สุโขทัย (22.24)
นครสวรรค์ (20.41)
ชัยนาท (17.76)
พิษณุโลก (15.83)
แม่ฮ่องสอน (15.31)
พะเยา (7.64)
อุทัยธานี (6.66)
เพชรบูรณ์ (ไม่มีข้อมูล)

ขับรถย้อนศร

ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่

รูปที่ 3.14 อัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ต่อแสนประชากร
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กำแพงเพชร

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

729,522 คน (34)
350,553 คัน (33)
113,006 ล้านบาท (21)

44.90

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

261 ราย (35)
1,418 ราย (34)
13,781 ราย (27)

37.66

37.19

35.78

2555

2556

2557

2554

กาแพงเพชร (32)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
12%
9%
5%

9%

8%
6%

7% 7% 7% 7%
5%

8%
3% 4%

3%

1% 0% 0% 0% 0% 0%

0%
0

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

11%
10%
5%
4%
4%
2%
0.7%
0.3%

64%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
29.61 (44)
15.90 (54)
740.35 (57)
103.77 (62)
50.31 (34)
108.98 (38)
61.82 (47)

37% (32)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-ไม่มีข้อมูล-
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นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ญหำและอุปสรรค
นโยบำยปั
นโยบำย
 ยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์

ข้
 อเป้เสนอแนะ
ำหมำย
 เป้ำหมำย

ขาดเครื
และเป็
รณาการ
-ไม่่อมงมืีข้ออมูทีล่ท-ันสมัย-ไม่
มีข้อมูนลที-่ยอมรับตามกฎหมาย
-ไม่มเช่ีขน้อมูกล้
ล-องจับ-ไม่มีข1.้อมูพัลฒ- นาบุคลากรแบบบู-ไม่
มีข้อมูลความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย

ปัญหำและอุ
ปัปญ
สรรค
หำและอุปสรรค

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ขาดเครื่องมือที่ทขาดเครื
ันสมัยและเป็
่องมือนทีที่ท่ยันอมรั
สมัยบและเป็
ตามกฎหมาย
นที่ยอมรัเช่บนตามกฎหมาย
กล้องจับ เช่1.น พักล้ฒอนาบุ
งจับคลากรแบบบู
1. พัฒนาบุ
รณาการ
คลากรแบบบูรณาการ
ความเร็ว
ความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือ2.ที่ทจัดันหาเครื
สมัย ่องมือที่ทันสมัย
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ชัยนำท

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

332,283 คน (67)
171,831 คัน (62)
31,164 ล้านบาท (63)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

53.43

37.51

49.28

136 ราย (58)
772 ราย (65)
1,971 ราย (75)

40.93

ชัยนาท (22)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
10%
9%

9%
8%

6%

3%

3%

6%

7% 7% 8%
5%

4%

3%
2%

1%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

10%

1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

74%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
0.3%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
440.59 (23)
52.37 (35)
1,647.69 (39)
240.46 (53)
17.76 (52)
82.46 (42)
-ไม่มีข้อมูล-

33% (42)
7.82 เครื่องต่อแสนประชากร (10)
1.81 เครื่องต่อแสนประชากร (4)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

จุดกลับรถหน้าธนาคาร ธกส. อ.เมือง
จุด กม.148 หน้าปั้ม ปตท. (สายเอเชียขาขึ้น) อ.มโนรมย์
จุดกลับรถหน้าวัดมะปราง (สายเอเชีย) อ.สรรพยา
ถนนตั้งแต่สถานีขนส่ง - แยกธรรมามูลอ.มโนรมย์
ถนนตั้งแต่สะพานใหม่ - สรรคบุรี (สาย 340)อ.สรรคบุรี
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 นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

วิสั ย ทั ศ น์ จั ง หวัด ชั ย นาท เป็ น แหล่ ง ผลิ ต
เมล็ ด พั น ธ์ ข้ า ว และสิ น ค้ า เกษตรที่ มี
คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น
อย่ า งมี ค วามสุ ข และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณ ภาพคน
และสั ง คมสู่ ค วามเข้ ม แข็ ง สมานฉั น ท์
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้เสียชีวิตคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง
5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 ปัญหำและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. ตารวจจราจรมีกาลังไม่เพียงพอ
2. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน

-ไม่มีข้อมูล-
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เชียงรำย

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,207,699 คน (15)
676,060 คัน (8)
95,995 ล้านบาท (26)

44.72

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

544 ราย (7)
2,468 ราย (15)
19,619 ราย (14)

39.49

44.08

45.04

2555

2556

2557

2554

เชียงราย (15)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร
รถบรรทุกขนาดใหญ่

17%
12%
6%
0%
0

2%
1

5% 6%

7% 6%

8% 7% 7%
5%

3%

4% 3%

1% 1%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

76%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
4%
2%
2%
0.2%
0.1%
0.1%

12%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
2.90 (64)
81.73 (26)
2,275.65 (32)
527.04 (29)
30.14 (45)
87.94 (41)
76.26 (42)

34% (37)
5.71 เครื่องต่อแสนประชากร (21)
0.17 เครื่องต่อแสนประชากร (50)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

แยกราชภัฏ
แยกวัดสักวัน
ยูเทิร์นไก่ย่างภูไท
ยูเทิร์น ห้างซันทรัล
แยกหน้ารพ.แม่สรวย
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

ลดอุ บั ติ เหตุ โดยบู รณาการทุ ก ภาคส่ ว น
(Empowerment)

น า โด ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใช้ ก ฏ ห ม า ย
(Enforcement) และการปรับเปลี่ยนจุด
เสี่ ย งถน น (Engineering) รณ รงค์ ให้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจของประชาชน คื อ
Education ส่ ว นด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
EMS นอกจากเป็ น การลดการเสี ย ชี วิ ต
เมื่อเกิดเหตุแล้ว ยังมีส่วนให้ข้อมูล เพื่อ
ประเมิน (Evaluate)

 ปัญหำและอุปสรรค
ตารวจจราจรมีน้อยไม่สอดคล้องกับภาระงานประจา
- ตั้งด่านตรวจ
- ถวายความปลอดภัยราชวงค์
- ให้ความสะดวกและปลอดภัยประชาชน
- CCTV
- ประจาหน้าโรงเรียน

 เป้ำหมำย
1.
2.
3.
4.

ลดอุบัติเหตุตลอดปี
มีการสวมหมวกนิรภัยมากกว่า 80%
ลดการเมาขับ
ลดการขับเร็ว

 ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
2. อบรมอาสาจราจรเพิ่ม
3. ใช้กล้องตรวจจับอัตโนมัติช่วยผ่อนแรงตารวจ
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เชียงใหม่

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
1,678,284 คน (5)
1,273,275 คัน (3)
221,216 ล้านบาท (12)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

623 ราย (4)
4,274 ราย (7)
17,627 ราย (17)

37.00

39.62

36.78

37.12

2554

2555

2556

2557

เชียงใหม่ (28)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
16%

6%
0%
0

1%
1

14%

7% 6% 6%

6% 6%

7% 7%
5%

2%

4%

2% 3%

1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

10%
5%
4%
2%
1%
0.5%
0.2%
0.2%

78%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถโดยสาร
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
682.54 (20)
389.74 (2)
2,424.68 (30)
394.33 (43)
129.60 (17)
45.64 (54)
682.54 (10)

46% (15)
2.68 เครื่องต่อแสนประชากร (56)
0.30 เครื่องต่อแสนประชากร (32)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- ทางหลวง1001 แยกลิขิตชีวันและจุดกลับรถถนน
เชียงใหม่-พร้าว
- ทางหลวง 108 โค้งปางแฟน
- แยกวัดปิยาราม และ แมคโคร อาเภอแม่ริม
- ทางหลวง 108-1009 เส้นทางขึ้นดอยอิทนนท์ จอมทอง
- ทางหลวง 121 โค้งเกษตรแม่เหียะ
- ทางหลวง 118 ดอยนางแก้ว อาเภอดอยสะเก็ดมีโค้ง
อันตรายช่วงลงเขา 3 แห่ง
- ทางหลวง 118 อีก 7 แห่ง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

ล ด อุ บั ติ เห ตุ โด ยบู รณ าก าร ส่ วน ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภ าค ส่ วน เน้ น ก ารใช้
กฏหมาย และแก้จุดเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การ การประเมิน กาหนดแนวทาง
การทางาน

โดยแต่ ง ตั้ ง ให้ มี อ นุ กรรมการแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ดาเนินการ และนามาร่วมกัน
ประเมิ น ในแต่ ล ะเดื อ น ยุ ท ธศาสตร์ ใช้
ก ฏ ห ม าย (Enforcement) แ ล ะ ก าร
ปรับเปลี่ยนจุดเสี่ยงถนน (Engineering)
จะนาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน คือEducation ก่อนเสมอเพื่อ
ลดความขั ด แย้ ง ส่ ว นด้ า นการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น EMS นอกจากเป็ น การลดการ
เสี ย ชี วิ ต เมื่ อ เกิ ด เหตุ แ ล้ ว ยั ง มี ส่ ว นให้
ข้อมูล เพื่อประเมิน (Evaluate) จุดที่เกิด
เหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่อยๆ

1. ลดอุบัติเหตุให้น้อยลงในแต่ละปีและ
แต่ละเทศกาล
2. แก้ไขจุดเสี่ยงมากกว่า 5 จุดต่อปี
3. มีการสวมหมวกนิรภัยมากกว่า 80%
4. ลดการเมาแล้วขับ
5. ลดการขับเร็ว โดยเฉพาะในจุดเสี่ยง

ปัญหำและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

ข้อเสนอแนะ

ผู้กระทาความผิดไม่ยอมรับผิด โต้แย้ง
ผู้กระทาความผิดเป็นชาวต่างประเทศ สื่อสารเข้าใจยาก
ผู้กระทาความผิดไม่มาเสียค่าปรับ
เชียงใหม่มีอุบัติเหตุรุนแรงจากฝ่าไฟแดง และขับเร็วมาก กล้อง
CCTV บั น ทึ กเหตุก ารณ์ ไว้ม าก แต่ ตารวจจราจรไม่มี มีแ ต่ของ
เทศบาลนคร น่าจะประสานนามาใช้ช่วยป้อมปรามการฝ่าฝืนฝ่า
สัญญาณไฟได้กฏหมายความปลอดภัยได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้
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1. อบรม หรือ ใช้ มี สื่ อความเข้าใจภาษาต่ างประเทศให้
เข้าใจข้อผิดกฏหมาย
2. ส่วนกลาง หรือท้องถิ่น ควรสนับสนุนเครื่องมืออัตโนมัติ
จับภาพดาเนินคดี ขับเร็วในจุดเสี่ยง และฝ่าไฟแดง

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ตำก

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
539,553 คน (46)
209,140 คัน (58)
44,340 ล้านบาท (50)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

40.49

271 ราย (32)
982 ราย (58)
9,160 ราย (43)

50.23

39.82

ตาก (9)

ประเทศไทย

32.01
2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร
สามล้อเครื่อง

17%

11%
5%

7%

7% 6%
5% 6%

8% 7% 8%
4% 4%

2%
0%
0

1

2%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

63%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

11%
9%
6%
4%
4%
2%
0.6%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
14.64 (52)
86.55 (24)
3,076.62 (24)
571.03 (28)
56.53 (29)
247.80 (22)
155.13 (31)

55% (7)
4.45 เครื่องต่อแสนประชากร (31)
0.19 เครื่องต่อแสนประชากร (48)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรียงจากมากไปน้อย
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-

ดอยรวก ถนนทล12 สายตาก-แม่สอด
ถนนไปบ้านห้วยน้าหนัก แขวงทช.ตาก
ถนนแม่สอด-อุ้มผาง กม.37-39
สี่แยกไฟแดงหน้ารพ.ตสม. ทล.1
ถนนดอนเจดีย์-วาเลย์ กม.2-5
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

1. กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนนบังคับใช้ภายในองค์กร และ
ขยายสู่หน่วยอื่นๆภายนอก
2. รณรงค์ให้รถทุกคันมีความปลอดภัย
ด้วยการจัดทาประกันภัย พรบ. และ
สวมหมวกนิรภัย 100%
3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การ
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร

1. เริ่ ม จากบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร เป็ น
ตั วอ ย่ างใน ก ารใช้ รถ ใช้ ถ น น อ ย่ าง
ปลอดภัย
2. เน้นการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
3. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุทางถนน

“ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย ”
ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่ า งจริงจั ง มี ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด
เหตุ ที่ ใช้ ป ระกอบในการโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุได้ครอบคลุมทุก
พื้ น ที่ สามารถลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวน
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

1.
2.
3.
4.

 ปัญหำและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

ผู้ขับขี่มีทัศนคติไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ขับขี่ไม่มีวินัยไม่เคารพกฎหมาย ไม่เกรงกลัวต่อโทษที่กระทาผิด
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ มีสภาพเก่าชารุดไม่ทันสมัย

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่
และมีวินัยในการขับขี่
2. มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เจ้าหน้าที่ไว้ในการปฏิบัติงาน
3. การสอบใบอนุญาตขับขี่ต้องทาให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตขับขี่
ต้องให้มีความรู้กฎหมายจราจร และมีวินัยจราจร
4. เพิ่มโทษให้ผู้กระทาผิดให้มากขึ้น
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นครสวรรค์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,072,756 คน (20)
549,655 คัน (13)
110,864 ล้านบาท (22)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

46.86

40.96

46.87

487 ราย (10)
2,778 ราย (13)
14,498 ราย (22)

45.40
นครสวรรค์ (14)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
13%

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง
รถยนต์
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

11%

6%
3% 3%

7% 7% 7%

7%

9%
7% 7%

5%

3%

0%
0

1

2%

2%

1% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

68%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%
7%
5%
4%
3%
3%
1%
0.1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
10.25 (55)
132.46 (13)
2,002.60 (34)
130.13 (59)
20.41 (48)
41.48 (56)
115.59 (38)

-

40% (26)
11.00 เครื่องต่อแสนประชากร (4)
0.19 เครื่องต่อแสนประชากร (47)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรียงจากมากไปหาน้อย
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ช่วงบริเวณทางขึ้น-ลงเขาเขียว อ.เมืองฯ
แยกอุทยานสวรรค์ อ.เมือง
จุดกลับรถบริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพร อ.เมือง
แยกหลวงพ่อโอ อ.พยุหะคีรี
สี่แยกศูนย์จราจร อ.เก้าเลี้ยว
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย
บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

การสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

ลดอัตราการเสียชีวิตของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่ เกิ น 25 ต่ อ แสนประชากร
ของทั้งจังหวัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ปัจจัยภายนอก คือ กฎหมายมีหลายฉบับ ทาให้ เจ้าหน้าที่สับสน
และบางฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ปัจจัยภายใน
- เครื่องมือไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย
- ขาดแจงจูงใจในการปฎิบัติงาน

1. ปลูกฝังการบังคับใช้กฎหมาย
2. จัดทาเป็นประกาศของจังหวัด ในเรื่องเส้นทางต่างๆ ที่
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเข้ ม ข้ น โดยระบุ ช่ ว งเวลา
กาหนดด้วย
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

น่ำน

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

478,264 คน (57)
216,962 คัน (55)
27,205 ล้านบาท (65)

27.91

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

20.73

2554

127 ราย (60)
1,232 ราย (44)
8,080 ราย (48)

ประเทศไทย
น่าน (57)

25.32

26.55

2556

2557

2555

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

จักรยานยนต์
10% 9%

9%

2%

3%

5%

จักรยาน
8% 9%

6% 6%
5%

5%

4%

0%
0

1

3%

1%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







11%

อื่นๆ

4%

รถบรรทุก/รถตู้

4%

รถยนต์

2%

คนเดินเท้า

2%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

76%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล50.18 (36)
4,524.70 (16)
1,094.37 (13)
54.99 (30)
-ไม่มีข้อมูล729.30 (8)

30% (56)
10.04 เครื่องต่อแสนประชากร (6)
0.21 เครื่องต่อแสนประชากร (43)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

ถนนสาย 101 กม.44 ช่วง U turn ทุกช่อง
จุดกลับรถไทยประกันชีวิต เขตเทศบาลเมืองน่าน
จุดกลับรถ สามแยกวัดพระธาตุเขาน้อยเขตเทศบาลเมืองน่าน
แขวง2 ถนนสาย 1148 น่าน สองแคว กม.56-60
แขวง1 ถนนสาย101โค้งวังม่วง ขยายทาง รถวิ่งเร็วมากขึ้น
แขวง1 ถนนสาย1026
หน้าทางแยกทุ่งช้าง
สี่แยกไฟแดง ท่าวังผา
- สี่แยกในอาเภอเมือง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

กวดขัน วินั ยจราจรลดอุบั ติเหตุ
โดยบู รณาการ ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เน้ น ก า ร ใช้
กฏหมาย และแก้จุดเสี่ยง อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การ การประเมิน
กาหนดแนวทางการทางาน

แต่ ง ตั้ ง ให้ มี อ นุ ก รรมการแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
ดาเนินการ และนามาร่วมกันประเมินในแต่ละ
เดือน ยุทธศาสตร์ใช้กฏหมาย (Enforcement)
และการแก้จุดเสี่ยงถนน (Engineering) จะนา
ด้ วยการให้ ค วามรู้ค วามเข้ า ใจของประชาชน
คือEducation ก่อนเสมอเพื่อลดความขัดแย้ง
ส่วนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMS นอกจากเป็น
การลดการเสียชีวิตเมื่อเกิดเหตุแล้ว ยังมีส่วนให้
ข้อ มูล เพื่ อประเมิน (Evaluate) จุ ดที่ เกิดเหตุ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่อยๆ

- ลดอุบั ติ เหตุ ให้ น้ อยลงในแต่ล ะปี และ
แต่ละเทศกาล
- แก้ไขจุดเสี่ยงเมื่อมีเหตุทันที
- มีการสวมหมวกนิรภัยมากกว่าร้อยละ
80ในอาเภอเมือง รอบนอกร้อยละ 50
- ลดการเมาขับ
- ลดการขับเร็ว โดยเฉพาะในถนน101

ปัญหำและอุปสรรค
- ไม่มีเครื่องมือตรวจจับความเร็ว
- กาลังตารวจไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
- สนับสนุนอุปกรณ์จับปรับขับเร็ว
- เพิ่มกาลังตารวจจากท้องถิ่น
- ควรมีศาลจราจรโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาทาความผิดซ้าซาก
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

พะเยำ

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

484,454 คน (55)
258,785 คัน (44)
32,738 ล้านบาท (60)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

32.27

32.78

2554

2555

124 ราย (61)
834 ราย (64)
5,742 ราย (62)

ประเทศไทย
พะเยา (59)

27.53

25.60

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

15%

9%
4%

5%

8%
6%

4%

7%

9% 8%

5%

7%
5%

0% 1%
0

1

3%

2%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

5%
4%
2%
2%
1%
1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

71%
15%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
95.16 (34)
32.82 (43)
5,916.35 (7)
818.86 (22)
7.64 (57)
21.05 (61)
13.21 (64)

30% (52)
3.30 เครื่องต่อแสนประชากร (51)
0.41 เครื่องต่อแสนประชากร (22)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

หน้า ม.พะเยา
สายพะเยา เชียงคา
แยกวัดลี
แยกบ้านต้อม
แยกโลตัส
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เหตุ โ ดย
บูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง

- ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฏหมาย
- ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร
- ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก ารให้ ค วาม รู้ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์
- ยุทธศาสตร์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- ยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล

ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ทาง
ถนนของจั ง หวั ด ลดจ านวนการเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ และความศู น ย์ เ สี ย ในชี วิ ต
ทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยลง

ปัญหำและอุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่มีน้อย
2. เครือ่ งมือมีน้อย และทันสมัย

ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.

เพิ่มเจ้าหน้าที่ และมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะ
ใช้กฏหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง
สร้างจิตสานึกต่อประชาชนโดยส่วนกลางควรประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

พิจิตร

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

547,543 คน (44)
289,572 คัน (40)
51,101 ล้านบาท (45)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

33.29

36.59

2554

2555

201 ราย (45)
1,032 ราย (55)
8,006 ราย (49)

36.44

36.71

2556

2557

พิจิตร (30)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
รถบรรทุกขนาดใหญ่

12%
8%

8%
5%

8% 9%
8% 8%

5% 5% 5% 5%
3%

2%

4%
2%

0%
0

1

1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

4%
3%
2%
2%
1%
0.4%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

66%
22%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
30.68 (43)
13.88 (56)
2,413.14 (31)
437.41 (38)
34.70 (43)
237.24 (23)
240.35 (23)

32% (45)
4.93 เครื่องต่อแสนประชากร (26)
0.18 เครื่องต่อแสนประชากร (49)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก)
ทางหลวงหมายเลข 11 (นครสวรรค์-วังทอง)
ทางหลวงหมายเลข 113 (พิจิตร-ตะพานหิน)
ทางหลวงหมายเลข 115 (พิจิตร-กาแพงเพชร)
ถนนสระหลวง (ในเขต ทม.พิจิตร)
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

ด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ภายใต้เสา
หลั ก ทั้ ง 5 ด้ า น โดยบู รณ าการการ
ดาเนิน การจากหน่ วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในช่วงระยะเวลาปกติและ
ในช่วงเทศกาล

พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภั ย ทางถนนสู่ ร ะดั บ สากล การ
เสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า ลด
ความสู ญ เสี ย ในปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก อย่ า ง
ยั่งยืน และเสริมสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ลดอัตราการเกิดอุบั ติเหตุทางถนน การ
บาดเจ็บ และเสี ยชีวิต อย่างน้ อยร้อยละ
10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับในปี
ที่ผ่านมา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าพนั กงานจราจรผู้มีอานาจหน้ าที่ ในการบั งคั บ ใช้
กฎหมาย (เจ้าหน้าที่ตารวจ) มีน้อย เมื่อเทียบกับภาระ
งานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ท าให้ ก ารกวดขั น จั บ กุม ท าได้ ไม่
ทั่วถึงและสม่าเสมอ ขณะที่ภาคส่วนอื่นทาได้เพียงการ
อานวยความสะดวก แต่ไม่มีอานาจหน้าที่ เนื่องจากไม่
มีกฎหมายรองรับ
2. อัตรากาลั งเจ้ าหน้ าที่ตรวจจับ ไม่เพียงพอ ทาให้ การ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง สม่ าเสมอ
เท่าที่ควร
3. สั งคมชนบทส่ วนใหญ่ มีค วามใกล้ ชิ ดสนิ ท สนมและ
เกื้อกูล กัน ท าให้ เจ้าพนั กงานเกิดความล าบากใจใน
การปฏิบัติงาน เพราะด้ านหนึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ แต่
อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนเช่นกัน
4. ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิ ด มักจะมีข้อโต้แย้ง
หรื อ ต่ อ รอง เพื่ อ ไม่ ให้ เสี ย ค่ า ปรับ หรื อ ขอลดอั ต รา
ค่าปรับ

1. ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่นกล้อง CCTV โดยช่วงแรกอาจติดตั้งได้
ไม่ทั่วถึง ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
2. เพิ่ ม บทบาทและอ านาจหน้ า ที่ จ ากภาคส่ ว นอื่ น โดยอาจแก้
กฎหมายให้รองรับการปฏิบัติงานเท่าที่จาเป็น และที่สามารถทาได้
เพื่อเป็นกาลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่
3. หมุนเวียนหรือเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่
4. ในกลุ่มเยาวชนควรปลูกฝังให้เกิดค่านิยมความปลอดภัย โดยหา
โอกาสสอดแทรกความรู้ในบทเรียนหรือชั้นเรียน จนเกิดความเคย
ชินในการปฏิบัติควบคู่กับการให้รางวัล และบทลงโทษ เช่นการ
ปรับเงินหรือหักคะแนน สาหรับกลุ่มคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่บางส่วน
เคยชินกับการไม่รักษากฎจราจร หรือขาดวินัยในการขับขี่ อาจใช้
การสุ่ ม ตรวจโดยเปลี่ ย นเวลา และสถานที่ ใ ห้ ค าดเดาไม่ ไ ด้
ประกอบกับการใช้กล้องแอบถ่ายพฤติกรรมขณะการกระทาผิด ก็
จะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องระมัดระวังอยู่เสมอ จนเคยชินในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร
5. ควรใช้อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายให้น้อยลง แต่
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาข้อ
โต้แย้ง และเจ้าหน้าที่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้
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พิษณุโลก

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

858,988 คน (26)
466,172 คัน (17)
88,615 ล้านบาท (28)

51.45

49.74

2554

2555

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

59.67

399 ราย (16)
2,392 ราย (18)
13,559 ราย (28)

46.45

พิษณุโลก (12)
ประเทศไทย

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

13%
9%
7%

7%

6%

7%

8%

9%
7%

7%

4%

6%
3%

2%
0%
0

1

2%

2% 1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

72%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

11%
6%
4%
4%
2%
2%
0.3%
0.3%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
632.26 (22)
62.40 (30)
1,713.76 (37)
350.18 (46)
15.83 (54)
135.62 (33)
196.63 (26)

47% (11)
3.38 เครื่องต่อแสนประชากร (49)
0.12 เครื่องต่อแสนประชากร (53)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

หน้าหมู่บ้านชินลาภ ถนนมิตรภาพ
หน้าเซ็นทรัลพลาซ่า
บ้านวังเป็ด - บ่อทอง
แยกแสงดาวมุ่งหน้ามะขามสูง
แยกอินโดจีนมุ่งหน้าประโดก
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นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น คื อ
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก 5 ด้ า น แต่ เ น้ น การ
กวดขั น ผู้ ขั บ ขี่ เมาแล้ ว ขั บ และเสพสาร
เสพติด

เป้ า หมายในการลดจ านวนการเกิ ด
อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บสาหัส และผู้เสียชีวิต
ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด (เน้ น การเปรี ย บเที ย บ
ย้ อ นหลั ง จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่
ผ่านมา)

ปัญหำและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรไม่เพียงพอ
ขาดแคลนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ชอบฝ่าฝืนกฎหมาย
บุคลากรขาดการเอาใจใส่ นโยบายไม่ต่อเนื่อง
ขาดแรงจูงใจในการทางาน
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ (ขอฟรี)

ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการบังคับใช้กฎหมายให้มากที่สุด
บูรณาการร่วมหลายหน่วงงาน (ป้องกันการเลือกปฏิบัติ) (ขนส่ง)
กวดขันจับกุมผู้กระทาผิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด (สถานีตารวจ)

78

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

เพชรบูรณ์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

995,807 คน (22)
430,465 คัน (23)
80,008 ล้านบาท (30)

47.44

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

45.76

40.96

2554

364 ราย (20)
2,460 ราย (16)
14,147 ราย (24)

36.55

เพชรบูรณ์ (31)
ประเทศไทย

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%
10%
7%
6% 6%

7%

8% 8% 8% 7%
5%

4%

4%

2%

3%

2%

0%
0

1

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

67%
13%
7%
4%
4%
3%
1%
0.5%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
153.34 (31)
91.78 (21)
473.59 (63)
478.21 (35)
-ไม่มีข้อมูล156.76 (29)
32.03 (59)

37% (33)
3.72 เครื่องต่อแสนประชากร (45)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- จุดกลับรถ กม. 103 สาย 12 ม.7 บ.ทางแดง ต.แคมป์สน
- ทางแยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติและจุดกลับรถหน้า สภ.วัง
ชมพู
- สาย 21 กม.234 นางั่ว-บุ้งน้าเต้า ม.13 ทบต.นางั่ว
- สาย 21 จุดกลับรถบ้าน กม.2 ทบต.วังชมพู
- สาย 12 กม.100 ม.8 บ.ทุ้งตีนผา ต.แคมป์สน
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นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ญหำและอุปสรรค
นโยบำยปั
นโยบำย
 ยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์

ข้
 อเป้เสนอแนะ
ำหมำย
 เป้ำหมำย

ขาดเครื
และเป็
รณาการ
-ไม่่อมงมืีข้ออมูทีล่ท-ันสมัย-ไม่
มีข้อมูนลที-่ยอมรับตามกฎหมาย
-ไม่มเช่ีขน้อมูกล้
ล-องจับ-ไม่มีข1.้อมูพัลฒ- นาบุคลากรแบบบู-ไม่
มีข้อมูลความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย

ปัญหำและอุ
ปัปญ
สรรค
หำและอุปสรรค

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ขาดเครื่องมือที่ทขาดเครื
ันสมัยและเป็
่องมือนทีที่ท่ยันอมรั
สมัยบและเป็
ตามกฎหมาย
นที่ยอมรัเช่บนตามกฎหมาย
กล้องจับ เช่1.น พักล้ฒอนาบุ
งจับคลากรแบบบู
1. พัฒนาบุ
รณาการ
คลากรแบบบูรณาการ
ความเร็ว
ความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือ2.ที่ทจัดันหาเครื
สมัย ่องมือที่ทันสมัย
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แพร่

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

454,083 คน (61)
248,923 คัน (50)
25,582 ล้านบาท (68)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

150 ราย (57)
1,092 ราย (50)
8,251 ราย (47)

33.03

37.71
31.47

32.23

2555

2556

2554

แพร่ (41)
ประเทศไทย

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
11%
7%

8%
7%

7% 7% 8%

8% 8% 8%
6%

4%

5%
3%

0%
0

1%

1%
1

1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

6%
3%
3%
1%
1%
0.2%
0.2%

20%

65%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
คนเดินเท้า
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร
สามล้อเครื่อง

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
938.15 (12)
35.02 (40)
630.28 (62)
225.07 (54)
171.99 (14)
314.26 (20)
206.79 (25)

22% (72)
12.11 เครื่องต่อแสนประชากร (3)
0.44 เครื่องต่อแสนประชากร (21)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้าเขียว - ปางเคาะ กม.
357+000 - 358+000
- ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้าเขียว - ปางเคาะ กม.
362+000 - 363+000
- ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้าเขียว - ปางเคาะ กม.
366+000 - 367+000
- ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย -ร้องกวาง กม.
258+000 - 259+000 (แยกโจ้โก้แม่หล่าย)
- ทางหลวงหมายเลข 1023 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง กม.
56+627 (สี่แยกแม่แขม)
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 นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

การลดจ านวนอุ บั ติ เหตุ แ ละความ
สู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เหตุ ให้ เหลื อ น้ อ ย
ที่ สุ ด โดยเน้ น การบู ร ณาการการ
ท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ ง และด าเนิ น การอย่ า ง
เข้มข้นในทุกพื้นที่

1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง
และต่อเนื่อง
2. การรณ รงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง
จิ ต ส านึ ก แ ล ะค วาม ต ระ ห นั ก ให้ กั บ
ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน
3. การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่

1. จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง
จากปี 2556
2. จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุลดลงจากปี 2556
3. ผู้ ขั บ ขี่ แ ละโดยสารรถจั ก รยานยนต์
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

 ปัญหำและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
มักถูกประชาชนร้องเรียน
2. เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การตรวจจั บ ผู้ ก ระท าผิ ด มั ก มี ก าร
วิ่งเต้นช่วยเหลือโดยผู้หลักผู้ใหญ่
3. เครื่ อ งมื อ ตรวจจั บ ความเร็ ว รถมี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1. จั ด หาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ให้
เพียงพอ
2. จัดซื้ออุปกรณ์กล้องติดรถให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจ เพื่อใช้เป็น
หลั ก ฐานในการตรวจจั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด โดยไม่ ต้ อ งลงไป
ตรวจจับด้วยตนเอง
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แม่ฮ่องสอน

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

248,178 คน (73)
54,506 คัน (77)
11,078 ล้านบาท (77)

15.16

18.42

2554

2555

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

42 ราย (76)
238 ราย (76)
4,530 ราย (66)

ประเทศไทย
แม่ฮ่องสอน (72)

16.92

14.20
2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%

8%
6%
3%

จักรยานยนต์

15%
10%

9%
7%
4%

6%

5%
3%

0%
0

1

3%

2%

1% 1% 1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

จักรยาน

10%

รถยนต์

8%

อื่นๆ

3%

คนเดินเท้า

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

78%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
7.25 (57)
100.73 (19)
1,470.72 (42)
494.00 (33)
15.31 (55)
58.43 (49)
53.19 (52)

31% (47)
10.48 เครื่องต่อแสนประชากร (5)
0.40 เครื่องต่อแสนประชากร (23)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

สาย 108 กม 349 โค้งดาบต้อย ทางแยกเข้าภูม่อนตะแลง
แยกพญาสิงหราช
สาย 108 ทางแยกหน้า รร ธารนินทร์
สามแยกขนส่งตัดถนนบายพาส
สาย108 แยกซุ้มประตูเมือง
อ. แม่สะเรียง แยกบ้านป่าจี่ บ้านแม่เหาะ
แยกบริษัทโตโยต้าล้านนา
สาย 105 อ. สบเมย หน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

ถือตามแนวทาง สอจร. และแผนแม่บทความ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น 2556 - 2559 คื อ ใช้
ยุ ท ธศาสตร์ 5E เน้ น ติ ด ตามประเมิ น ผล
Evaluation และ Enforcementขณะเดียวกัน
รณรงค์ให้ความรู้เยาวชนและประชาชน อย่างมี
ส่ ว น ร่ ว Empowermentส่ ว น Engineering
การแก้ไขจุดเสี่ยง มีการดาเนินการควบคู่บ้าง

กวดขั น การบั ง คั บ ใช้ ก ฏหมาย สร้ า ง
วินัยจราจร

ตามแผนแม่บท กาหนดให้ต่ากว่า 10
ต่อแสน สาหรับแม่ฮ่องสอนตั้งไว้เพียง
ให้ ล ดจ านวนอุ บั ติ เหตุ การบาดเจ็ บ
และเสียชีวิต ให้น้อยลงกว่าปีก่อนๆใน
ทุกๆปี

 ปัญหำและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. ขาดขวัญกาลังใจ ตัวอย่างเช่น การจัดเบี้ยเลี้ยงตารวจไม่เป็น
ธรรมเมื่อปฏิบัติการจุดสกัดในช่วงเทศกาล ภาคีได้เบี้ยเลี้ยง
เต็มจานวน แต่ร่วมทางานเป็นบางช่วง ในขณะที่ตารวจเฝ้า
ระวั งตลอดเวลา ค่ า จั บ ปรับ แบ่ ง ให้ ท้ อ งถิ่ น ครึ่ง หนึ่ ง ตาม
กฎหมาย
2. กล้ อ ง CCTV ของต ารวจจราจรโดยตรงไม่ มี ที่ มี เป็ น ของ
เทศบาล ไม่สามารถใช้ ช่ วยป้ อมปรามการฝ่าฝื นกฏหมาย
ความปลอดภัยได้ อุปกรณ์ จับภาพปรับอั ตโนมัติ เอื้อให้ใช้
กฏหมายให้ความปลอดภัยทางถนน แม่ฮ่องสอนไม่มี
3. กระทาความผิดเป็นชาวต่างประเทศ สื่อสารเข้าใจยาก
4. จุ ด เสี่ ย งหากใช้ ค วามเร็ว สู ง ไม่ ช านาญทาง เกิ ด อุ บั ติ เหตุ
รุนแรง

1. ควรจัดสรรส่งเบี้ยเลี้ยงตารวจตรงมาที่ผู้ปฏิบัติ แต่ละจังหวัด
กฏหมายควรปรับปรุงให้ท้องถิ่นมีส่วนช่วยสนับสนุนตารวจให้
ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น
2. ภาษีต่อทะเบียนรถที่ขนส่งเก็บให้ อบจ. ทั้งหมด ในทุกจังหัด
ควรมี ก ฏหมายระบุ ว่ า แต่ ล ะจั ง หวั ด ต้ อ งน าบางส่ ว นมา
สนับสนุนซื้อ อุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น จับฝ่าไฟแดง จับขับเร็วใน
จุดเสี่ยง ติดตั้งให้ตารวจได้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. อบรม หรือ ใช้มีสื่อความเข้าใจภาษาต่างประเทศให้เข้าใจข้อ
ผิดกฏหมาย
4. มีเครื่องมืออัตโนมัติจับภาพดาเนินคดี ขับเร็วในจุดเสี่ยง และ
ฝ่าไฟแดง

84

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ลำปำง

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
753,013 คน (33)
435,381 คัน (21)
64,750 ล้านบาท (39)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

41.86

38.81

250 ราย (38)
1,926 ราย (24)
7,163 ราย (54)

33.20

ลาปาง (40)
ประเทศไทย

32.50
2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์

15%

จักรยาน
9%

9%
7% 7% 7% 7% 7%

9%
6%
4%

3% 3%
0% 1%
0

1

75%

3%

2%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

3%

รถยนต์

3%

คนเดินเท้า

3%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

0.4%

สามล้อเครื่อง

0.1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

13%

รถบรรทุก/รถตู้

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
2,943.77 (4)
132.14 (14)
4,704.30 (13)
1,056.95 (15)
103.72 (22)
-ไม่มีข้อมูล406.23 (17)

40% (25)
3.45 เครื่องต่อแสนประชากร (47)
0.66 เครื่องต่อแสนประชากร (13)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ถนนสุเรทร์ ต.สบตุ๋ย
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ
แยกเข้าอาเภอแม่เมาะ
ถนนทิพย์ช้าง ต.สบตุ๋ย
ถนนอาเภอเมืองปาน - อาเภอเมือง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

“คนลาปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย
มีวินัยจราจร”

1. ประกาศวาระจั ง หวั ด ล าปาง รณ รงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
2. การติ ด ตั ง ป้ าย “ไม่ ส วมหมวกนิ รภั ย เข้ า
สถานที่ราชการ ปรับ 500 บาท”
3. ประชาสัมพัน ธ์ “คนลาปาง ร่วมใจ สวม
หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร”

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
2. ห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ ภ าค เอ ก ช น
องค์กรอิสระ ในพื้ นที่จังหวัดลาปาง
เพื่อลดจานวนครั้ง การเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิต ลดลงให้
น้อยที่สุด

ปัญหำและอุปสรรค
1. อัตรากาลังไม่เพียงพอ
2. งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานจากัด

ข้อเสนอแนะ
1. ความเข้มข้นการตรวจจับ ความถี่ เอาจริงเอาจัง ของเจ้า หน้าที่ตารวจ
2. การประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
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ลำพูน

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

405,468 คน (63)
265,006 คัน (43)
75,812 ล้านบาท (32)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

33.91

36.57

2554

2555

170 ราย (52)
932 ราย (60)
9,198 ราย (42)

45.65

41.93

2556

2557

ลาพูน (20)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%

จักรยานยนต์

12%

7%

6%
5% 6% 6%

9% 8% 8%
3% 4%

4%
0%
0

2% 2%
1

76%

จักรยาน

3%

1% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

4%

คนเดินเท้า

3%

รถยนต์

3%

อื่นๆ

1%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

14%

รถบรรทุก/รถตู้

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1,269.89 (9)
105.56 (18)
4,416.87 (17)
1,281.48 (12)
50.81 (33)
114.44 (36)
131.95 (34)

24% (71)
3.95 เครื่องต่อแสนประชากร (37)
0.25 เครื่องต่อแสนประชากร (38)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- ถนนสาย 11 ขุนตาน อุโมงค์ มี 2 จุดที่ดาเนินการแล้ว
- ทางหลวง 106 บ้าหญ้าไทร-ลี้-ม่วงโตนมี3จุด ที่ได้ดาเนินการแล้ว
- ถนนสาย 11 Super Highway จุดตัดทางลอดไต้สะพานก่อนถึงสาม
แยกเหมืองง่าจากแมคโคร
- ถนนสาย 11 Super Highway จุดกลับรถจากสามแยกเหมืองง่ามาถึง
แยกป่าฝ้าย
- ทางโค้งถนนป่าฝ้ายศิริบญ
ุ ยืนบริเวณนิคมแกรนก่อนถึงสพานศรีวิชัย
- ทางแยกภายในเขตเทศบาลเมืองแยกประตูลี้ และแยกมหาวัน ซ้อนกัน
- ทางโค้งเขียวหวาน

89

90

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

นโยบายถือตามแนวทาง สอจร และแผนแม่บท
ความปลอดภั ยทางถนน2556 - 2559 คื อ ใช้
ยุทธศาสตร์ 5 E แบ่งภาระกิจตามหน่วยงานที่
รับผิดชอบเน้น ติดตามประเมินผล Evaluation
และ Enforcement ขณะเดี ยวกัน รณรงค์ ให้
ความรู้เยาวชนและประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
Empowerment ส่ วนEngineering การแก้ ไข
จุดเสี่ยง มีการดาเนิน
การควบคู่

ยุท ธศาสตร์ บู รณาการท างานร่วมกั น
และขยายเครือข่ายที่สาคัญคือ กวดขัน
การบังคับใช้กฏหมาย สร้างวินัยจราจร

เป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท
กาหนดให้ต่ากว่า 10ต่อแสน สาหรับ
ล าพู น ตั้ ง ไว้ เ พี ยง ให้ ล ดจ าน วน
อุบั ติเหตุ การบาดเจ็ บ และเสี ยชี วิต
ให้น้อยลงกว่าปีก่อนๆในทุกๆปี

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีเครื่องตรวจจับความเร็ว ไม่มี
กล้ อ ง CCTV ของต ารวจจราจรที่ มี เป็ น ของเทศบาล ไม่
สามารถใช้ ช่ ว ยป้ อ มปรามการฝ่ า ฝื น กฏหมายความ
ปลอดภัยได้ต้องการอุปกรณ์ จับภาพปรับอัตโนมัติ เครื่อง
เป่าคัดกรอง เอื้อให้ใช้กฏหมายให้ความปลอดภัยทางถนน
2. ระเบี ยบคาสั่ง ในการตั้งจุดตรวจไม่เอื้อต่อการปฏิบั ติงาน
เจ้าหน้าที่
3. ทัศณคติของประชาชนเป็นลบต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
4. ขาดขวัญ กาลังใจ ตัวอย่างเช่น การจัดเบี้ยเลี้ยงตารวจไม่
เป็นธรรมเมื่อปฏิบัติการจุดสกัดในช่วงเทศกาล ภาคีได้เบี้ย
เลี้ ย งเต็ ม จ านวน แต่ ร่ ว มท างานเป็ น บางช่ ว ง ในขณะที่
ต ารวจเฝ้ า ระวั ง ตลอดเวลา ค่ า จั บ ปรั บ แบ่ ง ให้ ท้ อ งถิ่ น
ครึ่งหนึ่ง ตามกฏหมาย

1. นโยบายระดั บ ชาติ ต้ อ งชั ด เจนและสร้ า งความมั่ น ใจให้ ผู้
ปฏิบัติ
2. ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติและ
ระดับจังหวัด
3. ควรจัดสรรส่งเบี้ยเลี้ยงตารวจตรงมาที่ผู้ปฏิบั ติ แต่ละจังหวัด
กฏหมายควรปรับปรุงให้ท้องถิ่นมีส่วนช่วยสนับสนุนตารวจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น
4. ภาษีต่อทะเบียนรถที่ขนส่งเก็บให้ อบจ ทั้งหมด ในทุกจังหัด
ควรมี ก ฏหมายระบุ ว่ า แต่ ล ะจั ง หวั ด ต้ อ งน าบางส่ ว นมา
สนับสนุนซื้อ อุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น จับฝ่าไฟแดง จับขับเร็ว
ในจุดเสี่ยง ติดตั้งให้ตารวจได้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. สนับสนุนให้มีเครื่องมืออัตโนมัติจับภาพดาเนินคดี ขับเร็วใน
จุดเสี่ยง และฝ่าไฟแดง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

สุโขทัย

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

602,460 คน (42)
297,794 คัน (38)
45,169 ล้านบาท (49)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

195 ราย (47)
1,056 ราย (53)
11,166 ราย (35)

ประเทศไทย
สุโขทัย (43)

29.59

32.86

29.20

32.37

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
11%

9% 9% 10%

7%
5%

6%
5%

7%

7%

6%
5%

4%

3% 3%

3%

1% 0%
0% 0% 0%

0%
0

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

67%
13%
10%
3%
3%
2%
2%
0.2%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
78.35 (37)
24.57 (52)
1,064.97 (50)
211.63 (56)
22.24 (47)
181.26 (25)
54.28 (51)

43% (21)
3.32 เครื่องต่อแสนประชากร (50)
0.33 เครื่องต่อแสนประชากร (28)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- บริเวณแยกหนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย
- จุดแยกเข้าทางทะเลหลวง
- บริเวณแยกดอนโก
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

วาระจังหวัดสุโขทัยยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย

จั ด ท า Roadmapเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย จาก
อุบั ติเหตุทางถนนจังหวัด สุโขทัย 3ระยะควบคู่
กับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
ทางถนนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พ.ศ.2558-2559เป็ น
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนน

การลดอั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน
อัตราการบาดเจ็บ/เสียชีวิตให้เป็นไปตาม
เป้ า หมายทศวรรษความปลอดภั ย ทาง
ถนนพ.ศ.2554-2563

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจจับความเร็วไม่เพียงพอ
2. ผู้ปฎิบัติยังขาดแคลนงบประมา
3. ขาดแคลนวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่องมื อ เครื่อ งใช้ เช่ น ยานพาหนะเครื่อ ง
ตรวจจับความเร็วเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และอื่นๆ รวมถึงพฤติกรรม
ของผู้ ใช้ รถใช้ ถ นนยังขาดวินั ย และความส านึ กที่ ดี ในการใช้ รถใช้ ถ นน
ร่วมกัน
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อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ป ระชาชน
อย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ เนื่ อ งปลู ก จิ ต ส านึ ก ในการเคารพ
กฎหมายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เท่าเทียมกัน

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

อุตรดิตถ์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

460,400 คน (59)
252,868 คัน (47)
36,643 ล้านบาท (57)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

36.87

153 ราย (56)
1,470 ราย (32)
7,574 ราย (53)

33.23อุตรดิตถ์ (39)

36.88

ประเทศไทย

32.73
2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
13%
10%
8%

9%
7%
6% 6%

7%

8%
6%

3%
0%
0

7%

3%

1%
1

4%
2%

1% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

10%
4%
3%
2%
1%
0.3%
0.3%
0.1%

78%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
56.69 (40)
21.07 (53)
2,720.24 (27)
416.59 (40)
36.71 (41)
38.88 (58)
39.31 (56)

31% (48)
3.91 เครื่องต่อแสนประชากร (40)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-ไม่มีข้อมูล-
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย เช่น กล้องจับ
ความเร็ว
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1. พัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการ
2. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

อุทัยธำนี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

330,179 คน (68)
176,368 คัน (60)
28,983 ล้านบาท (64)

39.33

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

36.18

106 ราย (64)
856 ราย (63)
6,586 ราย (59)

33.38

ประเทศไทย
อุทัยธานี (47)

32.10
2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%

จักรยานยนต์
9% 9%

7%
2%

4%

6%

5%

6%

8% 8%

อื่นๆ
5% 5% 4%

6%
3%
0% 0% 0% 0% 0%

0%
0

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







10%
6%

สามล้อเครื่อง

5%

รถยนต์

4%

คนเดินเท้า

3%

รถบรรทุก/รถตู้

2%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

71%

จักรยาน

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
12.11 (53)
31.50 (46)
722.64 (59)
163.85 (57)
6.66 (59)
74.20 (45)
16.66 (63)

38% (30)
6.97 เครื่องต่อแสนประชากร (13)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

หน้าที่ว่าการอาเภอหนองขาหย่าง
หน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี
บริเวณแยกป่าไม้
บริเวณแยกทุ่งนาไทย
บริเวณแยกเนินซาก
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการองค์กรด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยเน้นหนักในเรื่อง
ของการให้พนักงานที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์สวม
หมวกนิ ร ภั ย 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รวมถึ ง การ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

ยุ ท ธศาสตร์ 5E ของศู น ย์ อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน

ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ จานวน
ผู้บาดเจ็บ และจานวนผู้เสียชีวิต ให้
ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัญหำและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

ข้อเสนอแนะ

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ
เครื่องตรวจจับความเร็วไม่มี
ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจร
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

1. เพิ่มเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
2. จัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว
3. ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
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บทที่ 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู อุดรธานี
สกลนคร นครพนม มุ ก ดาหาร กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร อ านาจเจริ ญ
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา โดยมีข้อมูลทั่วไปของภาค ดังนี้
- ประชากร 21,845,254 คน
คิดเป็น 34% ของทั้งประเทศ
- รถจดทะเบียน 7,775,268 คัน
คิดเป็น 22% ของทั้งประเทศ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,338,671 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของทั้งประเทศ
การประมวลข้อมูลจานวนผู้เสียชีวิตจากข้อมูลมรณะบัตร ข้อมูลสานักงานตารวจแห่งชาติและข้อมูลจากศูนย์
ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ บ ริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถจ ากั ด ปี 2557 พบสถิ ติ เ บื้ อ งต้ น ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
- เสียชีวิต 6,159 ราย
- บาดเจ็บสาหัส 47,488 ราย
- บาดเจ็บเล็กน้อย 381,501 ราย

คิดเป็น 30% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 35% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 40% ของทั้งประเทศ
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ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อเป็ น ภาคที่ มี อั ตรา
การเสี ย ชี วิ ต ต่ าที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ภาคอื่ น ๆ
โดยมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เฉลี่ ย ของภาคอยู่ ที่
28.18 รายต่ อ แสน ป ระชากร น้ อยกว่ า
ค่ าเฉ ลี่ ย ป ระ เท ศ (32.90 ร าย ต่ อ แ ส น
ประชากร) มีเพียงนครราชสีมาจังหวัดเดียวที่
มี อั ต ราการเสี ย ชี วิต สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย ประเทศ
รองลงมาได้แก่ สุริน ทร์ และขอนแก่ น ส่วน
จั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ต่ าสุ ด ได้ แ ก่
อ านาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ และหนองบั ว ล าภู
(รูปที่ 4.1)

อานาจเจริญ (17.05)
ศรีสะเกษ (19.11)
หนองบัวลาภู (19.65)
ชัยภูมิ (20.58)
นครพนม (22.15)
มุกดาหาร (22.54)
กาฬสินธุ์ (22.74)
บึงกาฬ (23.89)
หนองคาย (25.33)
ร้อยเอ็ด (27.59)
สกลนคร (27.93)
มหาสารคาม (28)
บุรีรัมย์ (28.68)
อุบลราชธานี (29.6)
ยโสธร (31.28)
เลย (32.15)
อุดรธานี (32.16)
ขอนแก่น (32.23)
สุรินทร์ (32.41)
ประเทศไทย (32.9)
นครราชสีมา (35.76)

รูปที่ 4.1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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เมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต เที ย บกั บ พ.ศ.2555 พบว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตลดลง
2.35 รายต่อแสนประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศเล็ ก น้ อ ยโดยจั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการ
เสียชีวิตลดลงสูงสุด ได้แ ก่ บึ งกาฬเลย และ
นครพนม มี เ พี ย ง 5 จั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการ
เสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ยโสธร อุ ด รธานี
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และมหาสารคาม (รูปที่ 4.2)

บึงกาฬ (-16.1)
เลย (-11.99)
นครพนม (-7.64)
นครราชสีมา (-6.8)
หนองคาย (-6.09)
สกลนคร (-4.57)
ขอนแก่น (-4)
หนองบัวลาภู (-3.91)
กาฬสินธุ์ (-3.76)
ประเทศไทย (-3.72)
อุบลราชธานี (-3.68)
อานาจเจริญ (-3.03)
บุรีรัมย์ (-2.28)
ชัยภูมิ (-1.66)
มุกดาหาร (-1.38)
ศรีสะเกษ (-0.98)
มหาสารคาม (3.35)
สุรินทร์ (4.78)
ร้อยเอ็ด (5.12)
อุดรธานี (6.54)
ยโสธร (11.1)

รูปที่ 4.2 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิตเทียบกับพ.ศ.2555
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การจับกุม ปรับ และดาเนินคดี

สถิติการจับกุม ปรับ และดาเนินคดี ได้จากการนาสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร 7 คดีมาทาการวิเคราะห์ในรูปของ
อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร เพื่อสะท้อนถึงการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการขับขี่ โดยประกอบไปด้วย
1. ไม่สวมหมวกนิรภัย
2. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
3. ขับรถเร็ว
4. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
5. ขับรถย้อนศร
6. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
7. เมาแล้วขับ

781,295 ราย
205,427 ราย
119,225 ราย
63,936 ราย
50,560 ราย
30,227 ราย
26,817 ราย

เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมโดยเฉลี่ ย แล้ ว พบว่ าภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ส ถิ ติ ก ารจั บ กุ ม สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย
ระดับประเทศประมาณ 8% (รูปที่4.3) โดยคดีที่มีการจับกุมสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย (3,576.50 ราย
ต่อแสนประชากร) ส่วนคดีที่มีการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ เมาแล้วขับ (122.76รายต่อแสนประชากร) ตาราง
ที่4.1 แสดงรายละเอียดอัตราการจับกุมต่อแสนประชากรของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่สวมหมวกนิรภัย

3,097.39
1,013.65
761.50

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

545.77
713.94

ขับรถเร็ว
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
ขับรถย้อนศร
ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
เมาแล้วขับ

3,576.50

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

332.57
422.76

ประเทศไทย

262.99
318.47
171.30
148.35
122.76
115.10

รูปที่ 4.3 อัตราการจับกุมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย
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ตารางที่ 4.1 อัตราการจับกุม ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
เมา
หมวกนิรภัย
เร็ว
เข็มขัดนิรภัย ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง
เลย
280.21
4,685.33
803.92
1,555.68
365.16
846.32
กาฬสินธุ์
13.30
346.43
21.02
99.10
51.27
37.57
ขอนแก่น
232.23
3,189.07 1,980.00
984.05
379.65
373.79
ชัยภูมิ
114.95
5,707.85 1,618.05
1,431.51
180.56
277.74
นครพนม
26.07
756.16
92.24
397.99
76.54
55.65
นครราชสีมา
174.62
9,085.80
842.62
1,407.28
บึงกาฬ
53.04
662.02
5.49
342.12
12.18
81.95
บุรีรัมย์
1.71
1.27
6.97
0.57
0.19
มหาสารคาม
9.99
3,541.37
193.21
508.13
487.93
490.64
มุกดาหาร
24.85
1,265.26
43.64
1,065.56
323.68
175.43
ยโสธร
53.50
4,192.62
962.03
2,299.84
89.22
170.86
ร้อยเอ็ด
71.54
204.16
95.54
33.02
40.59
20.79
ศรีสะเกษ
12.97
1,407.58
10.58
294.97
49.89
72.55
สกลนคร
97.31
1,999.11
148.87
718.77
215.79
488.49
สุรินทร์
91.04
5,907.36
677.04
3,637.88
549.50
737.76
หนองคาย
32.67
731.55
206.28
267.76
42.53
51.81
หนองบัวลาภู
38.32
920.48
6.29
312.07
25.74
74.48
อานาจเจริญ
160.37
3,041.72
79.12
748.84
99.10
48.75
อุดรธานี
195.31
5,905.24
8.41
274.09
119.21
168.12
อุบลราชธานี
348.46
4,226.23
864.65
1,349.56
977.57 1,123.62
เฉลี่ย
122.76
3,576.50
545.77
1,013.65
262.99
332.57

โทรศัพท์มือถือ
162.80
17.77
112.90
223.74
19.91
5.73
94.32
201.15
58.31
5.20
17.68
53.57
355.19
46.98
1.18
35.96
119.79
771.20
171.30

หมายเหตุ:- ไม่มีข้อมูล

เมื่อพิ จารณาความสั ม พั นธ์ระหว่าง “อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร” กับ “อัตราการจับ กุม ต่อแสน
ประชากร” (รูปที่ 4.4) พบว่าข้อมูลค่อนข้างเป็นที่น่าแปลกใจแนวโน้มแสดงไปในทิศทางที่ชี้ว่าเมื่อมีอัตราการ
จับกุมสูงจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง ตัวอย่างเช่น นครราชสีมาและสุรินทร์ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าแต่
ก็มีอัตราการเสียชีวิตต่าด้วย ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลาภู นครพนม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และหนองคาย เป็น
ต้น
จากสถิติอัตราการจับกุมรวมทุกคดีดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการจับกุม
คดี เมาแล้ วขั บ เฉลี่ ย 122.76 คดี ต่ อ แสนประชากร สู งกว่าค่ าเฉลี่ ย ประเทศเล็ ก น้ อ ย (115.10 คดี ต่ อ แสน
ประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงสุด ได้แก่ อุบลราชธานี เลย และขอนแก่น ส่วนจังหวัดที่มีการ
จับกุมต่าสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และบุรีรัมย์ (รูปที่ 4.5) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับจานวน
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร พบว่าจานวนเครื่องไม่มีผลต่อจานวนการจับกุมเท่าใดนัก จังหวัด
เลยอาจจะเป็นจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดมากและมีการจับกุมมาก แต่บางจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดน้อยแต่กลับ
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มีการจับ กุม ได้ม าก เช่น ขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา หรือ บางจังหวัดที่ มี เครื่องตรวจวัดมากแต่
สามารถจับกุมได้น้อย เป็นต้น (รูปที่ 4.7)
ส่วนอั ต ราการจั บ กุ ม คดี ขั บ รถเร็ว ของภาคเฉลี่ ย 545.77 คดี ต่ อ แสนประชากร น้ อ ยกว่าค่ าเฉลี่ ย ประเทศ
(713.94 คดีต่อแสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ
และยโสธร ส่วนจังหวัดที่ มี การจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ บุรีรัมย์ หนองบัวลาภู และบึงกาฬ (รูปที่ 4.8) เมื่อ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับจานวนเครื่องตรวจจับความเร็วแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าจังหวัดที่มีเครื่องตรวจจับ
ความเร็วมากจะมีอัตราการจับกุมขับรถเร็วมาก เช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร และเลย เป็นต้น (รูปที่ 4.10)
นอกจากนั้น อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยเฉลี่ย 3,576.50 คดีต่อแสนประชากร มากกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ (3,097.39 คดีต่อแสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูง สุด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์
และอุดรธานี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ (รูปที่ 4.11) ซึ่ง
เมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับอัตราการสวมหมวกนิรภัย จะเห็นได้ชัดว่าจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงจะมีอัตราการ
สวมหมวกนิรภัยสูงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นครราชสีมา สุรินทร์ และอุดรธานี เป็นต้น (รูปที่ 4.13)
ส่วนสถิติอัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ได้แก่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ แสดงรายละเอียดดังในรูปที่ 4.14
40
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ศรีสะเกษ

15

นครราชสีมา
สุรินทร์

เลย
อุบลราชธานี

ชัยภูมิ
อานาจเจริญ

10
5
0
0

2,500

5,000

7,500

10,000

อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร

รูปที่ 4.4 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร กับ อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร
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เมาแล้วขับ
อุบลราชธานี (348.46)
เลย (280.21)
ขอนแก่น (232.23)
อุดรธานี (195.31)
นครราชสีมา (174.62)
อานาจเจริญ (160.37)
ประเทศไทย (115.1)
ชัยภูมิ (114.95)
สกลนคร (97.31)
สุรินทร์ (91.04)
ร้อยเอ็ด (71.54)
ยโสธร (53.5)
บึงกาฬ (53.04)
หนองบัวลาภู (38.32)
หนองคาย (32.67)
นครพนม (26.07)
มุกดาหาร (24.85)
กาฬสินธุ์ (13.3)
ศรีสะเกษ (12.97)
มหาสารคาม (9.99)
บุรีรัมย์ (1.71)

เลย (153.34)
ชัยภูมิ (68.61)
อุดรธานี (53.78)
สกลนคร (37.97)
อานาจเจริญ (28.64)
อุบลราชธานี (23.05)
บึงกาฬ (22.75)
นครราชสีมา (21.04)
ยโสธร (15.74)
มุกดาหาร (9.39)
หนองบัวลาภู (6.44)
ร้อยเอ็ด (0.01)
กาฬสินธุ์ (-4.26)
หนองคาย (-29.19)
ขอนแก่น (-47.74)
มหาสารคาม (-49.79)
นครพนม (-50.73)
บุรีรัมย์ (-129.45)
ประเทศไทย (-142.17)
สุรินทร์ (-143.91)

รูปที่ 4.5 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

รูปที่ 4.6 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเทียบกับปีพ.ศ.2555

300

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

เลย

250
ขอนแก่น
200

อุดรธานี
นครราชสีมา

อานาจเจริญ

150

ประเทศไทย

100

สกลนครสุรินทร์

บุรีรัมย์

ร้อยเอ็ด
ยโสธร
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
นครพนม มุกดาหาร
กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ

2.00

4.00

50
0
0.00

ชัยภูมิ

6.00

หนองคาย
8.00

10.00

14.00

16.00

จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอออล์ต่อแสนประชากร

รูปที่ 4.7 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร
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ขับรถเร็ว
ขอนแก่น (1980)
ชัยภูมิ (1618.05)
ยโสธร (962.03)
อุบลราชธานี (864.65)
นครราชสีมา (842.62)
เลย (803.92)
ประเทศไทย (713.94)
สุรินทร์ (677.04)
หนองคาย (206.28)
มหาสารคาม (193.21)
สกลนคร (148.87)
ร้อยเอ็ด (95.54)
นครพนม (92.24)
อานาจเจริญ (79.12)
มุกดาหาร (43.64)
กาฬสินธุ์ (21.02)
ศรีสะเกษ (10.58)
อุดรธานี (8.41)
บุรีรัมย์ (6.97)
หนองบัวลาภู (6.29)
บึงกาฬ (5.49)

ชัยภูมิ (1138.54)
ขอนแก่น (1046.83)
หนองคาย (201.4)
มหาสารคาม (182.1)
เลย (124.48)
ประเทศไทย (35.98)
สกลนคร (32.41)
ร้อยเอ็ด (0.02)
สุรินทร์ (-3.7)
บึงกาฬ (-16.32)
มุกดาหาร (-23.73)
อุดรธานี (-36.48)
กาฬสินธุ์ (-58.87)
หนองบัวลาภู (-63.01)
นครพนม (-83.66)
อานาจเจริญ (-97.59)
ยโสธร (-217.39)
บุรีรัมย์ (-673.74)
อุบลราชธานี (-827.87)
นครราชสีมา (-1041.46)

รูปที่ 4.9 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเทียบกับพ.ศ.2555

รูปที่ 4.8 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร
2,000

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
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ขอนแก่น
ชัยภูมิ

1,500

1,000

ยโสธร

นครราชสีมา
สุรินทร์

500
ร้อยเอ็ด

เลย

ประเทศไทย

หนองคาย
สกลนคร
นครพนม หนองบัวลาภู

0 กาฬสินธุ์
บึงกาฬ
0.00 ศรีสะเกษ อุดรธานี

อานาจเจริญ

บุรีรัมย์

0.50

1.00

3.50

4.00

จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร

รูปที่4.10 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร
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ไม่สวมหมวกนิรภัย
นครราชสีมา (9085.8)
สุรินทร์ (5907.36)
อุดรธานี (5905.24)
ชัยภูมิ (5707.85)
เลย (4685.33)
อุบลราชธานี (4226.23)
ยโสธร (4192.62)
มหาสารคาม (3541.37)
ขอนแก่น (3189.07)
ประเทศไทย (3097.39)
อานาจเจริญ (3041.72)
สกลนคร (1999.11)
ศรีสะเกษ (1407.58)
มุกดาหาร (1265.26)
หนองบัวลาภู (920.48)
นครพนม (756.16)
หนองคาย (731.55)
บึงกาฬ (662.02)
กาฬสินธุ์ (346.43)
ร้อยเอ็ด (204.16)
บุรีรัมย์ (1.27)

ชัยภูมิ (3865.89)
มหาสารคาม (3057.21)
เลย (1757.99)
มุกดาหาร (1194.1)
บึงกาฬ (573.56)
หนองบัวลาภู (399.76)
กาฬสินธุ์ (129.39)
ประเทศไทย (126.24)
ร้อยเอ็ด (0.04)
ยโสธร (-114.51)
สกลนคร (-206.4)
สุรินทร์ (-345.79)
นครพนม (-392.28)
หนองคาย (-1079.79)
อานาจเจริญ (-1226.62)
นครราชสีมา (-1867.01)
อุดรธานี (-1948.68)
ขอนแก่น (-2702.24)
อุบลราชธานี (-6427.71)
บุรีรัมย์ (-10019.09)

รูปที่ 4.11อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร

รูปที่ 4.12 การเพิม่ ขึ้น/ลดลงเทียบกับพ.ศ.2555

10,000

อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร

นครราชสีมา
8,000

6,000

ชัยภูมิ

สุรินทร์

อุดรธานี

เลย
ยโสธร

4,000

อานาจเจริญ
2,000
บึงกาฬ
0
0%

10%

อุบลราชธานี
มหาสารคาม

ขอนแก่น
ประเทศไทย

สกลนคร
หนองบั
ว
ล
าภู
ศรีสะเกษ
นครพนม
มุ
ก
ดาหาร
หนองคาย
กาฬสินธุ์
บุรีรัมย์
20%

ร้อยเอ็ด

30%

40%

อัตราการสวมหมวกนิรภัย

รูปที่4.13 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร กับ อัตราการสวมหมวกนิรภัย
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50%
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สุรินทร์ (3637.88)
ยโสธร (2299.84)
เลย (1555.68)
ชัยภูมิ (1431.51)
นครราชสีมา (1407.28)
อุบลราชธานี (1349.56)
มุกดาหาร (1065.56)
ขอนแก่น (984.05)
ประเทศไทย (761.5)
อานาจเจริญ (748.84)
สกลนคร (718.77)
มหาสารคาม (508.13)
นครพนม (397.99)
บึงกาฬ (342.12)
หนองบัวลาภู (312.07)
ศรีสะเกษ (294.97)
อุดรธานี (274.09)
หนองคาย (267.76)
กาฬสินธุ์ (99.1)
ร้อยเอ็ด (33.02)
บุรีรัมย์ (ไม่มีข้อมูล)

อุบลราชธานี (1123.62)
เลย (846.32)
สุรินทร์ (737.76)
มหาสารคาม (490.64)
สกลนคร (488.49)
ประเทศไทย (422.76)
ขอนแก่น (373.79)
ชัยภูมิ (277.74)
มุกดาหาร (175.43)
ยโสธร (170.86)
อุดรธานี (168.12)
บึงกาฬ (81.95)
หนองบัวลาภู (74.48)
ศรีสะเกษ (72.55)
นครพนม (55.65)
หนองคาย (51.81)
อานาจเจริญ (48.75)
กาฬสินธุ์ (37.57)
ร้อยเอ็ด (20.79)
บุรีรัมย์ (0.19)
นครราชสีมา (ไม่มีข้อมูล)

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

อุบลราชธานี (977.57)
สุรินทร์ (549.5)
มหาสารคาม (487.93)
ขอนแก่น (379.65)
เลย (365.16)
มุกดาหาร (323.68)
ประเทศไทย (318.47)
สกลนคร (215.79)
ชัยภูมิ (180.56)
อุดรธานี (119.21)
อานาจเจริญ (99.1)
ยโสธร (89.22)
นครพนม (76.54)
กาฬสินธุ์ (51.27)
ศรีสะเกษ (49.89)
หนองคาย (42.53)
ร้อยเอ็ด (40.59)
หนองบัวลาภู (25.74)
บึงกาฬ (12.18)
บุรีรัมย์ (0.57)
นครราชสีมา (ไม่มีข้อมูล)

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

อุบลราชธานี (771.2)
สุรินทร์ (355.19)
ชัยภูมิ (223.74)
มุกดาหาร (201.15)
เลย (162.8)
ประเทศไทย (148.35)
อุดรธานี (119.79)
ขอนแก่น (112.9)
มหาสารคาม (94.32)
ยโสธร (58.31)
สกลนคร (53.57)
หนองคาย (46.98)
อานาจเจริญ (35.96)
นครพนม (19.91)
กาฬสินธุ์ (17.77)
ศรีสะเกษ (17.68)
บึงกาฬ (5.73)
ร้อยเอ็ด (5.2)
หนองบัวลาภู (1.18)
นครราชสีมา (ไม่มีข้อมูล)
บุรีรัมย์ (ไม่มีข้อมูล)

ขับรถย้อนศร
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
รูปที่ 4.14 อัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ต่อแสนประชากร
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กาฬสินธุ์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

984,907 คน (23)
282,265 คัน (41)
51,771 ล้านบาท (44)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

224 ราย (42)
1,348 ราย (36)
13,521 ราย (29)

ประเทศไทย
กาฬสินธุ์ (64)

22.72

23.96

22.15

22.74

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
13%

7%
4%

8%

8%
6%
3%

7%

7%
5%

6%
3%
1%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

10%

10%

1% 1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

69%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
4%
3%
2%
1%
0.4%
0.1%

17%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
21.02 (45)
13.30
346.43
99.10
17.77
51.27
37.57

(57)
(64)
(63)
(51)
(50)
(57)

-

26% (68)
4.98 เครื่องต่อแสนประชากร (25)
0.10 เครื่องต่อแสนประชากร (56)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ถนนสายกาฬสินธุ์-สมเด็จ จุดทางเข้า ม.กาฬสินธุ์
ถนนสายกาฬสินธุ์-สมเด็จ จุดแยกหามแห-โพนทอง
ถนนสายกาฬสินธุ์-สมเด็จ จุดหน้าห้างบิ๊กซี
ถนนเลี่ยงเมืองโนนตาล-สงเปลือย อ.เมือง หน้าโลตัส
ถนนถีนานนท์ จุดตลาดโคกสี อ.ยางตลาด
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 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันและลด
อุ บั ติ เห ตุ ท างถ น น จั งห วั ด
กาฬสินธุ์ ปี 2558-2559

- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ านความ
ปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่าง
ยั่งยืน

1. มีโครงสร้างกลไกเชิงระบบ ที่ตอบสนองต่อการจัดการ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
2. มีแนวทาง เป้าหมาย ตัวชีวัด กลไก กากับติดตาม ทั้งในระยะสั้น
กลาง ยาว ที่สร้างความสมดุลในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย
3. เกิ ด การมี ส่ วนร่วมและความรู้สึ ก เป็ น เจ้ าภาพในการยกระดั บ
ความปลอดภัยทางถนนในทุกภาคส่วน และทุกระดับ

-

ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 เสริม สร้างความปลอดภั ย ทางถนนใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

ตารวจ:
- ประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีวินัยจราจร ไม่เคารพกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความมักง่าย
- ประชาชนส่วนหนึ่งมักจะหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ
- กาลังพล ไม่เพียงพอ
- อุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดความเร็ว กล้องอีเล๊กทรอนิกส์ ชุด
กรวยไฟจุดตรวจ เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ
- งบประมาณ ไม่เพียงพอในการดาเนินการ
- ไอที ขาดแคลน เครื่ อ งถ่ า ยวี ดี โอ กล้ อ งถ่ ายรู ป คอมพิ ว เตอร์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล กล้ อ งจั บ
ความเร็ว
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์:
- ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎหมายหรือ พ.ร.บ.ทางหลวง เช่น บรรทุกหนักเกินพิกัด ขับรถ
เร็วเกินอัตรา ฝ่าฝืนกฎจราจร เมาแล้วขับ สภาพรถไม่ปกติ
- การปล่อยให้มีจดเสี่ยง/จุดอันตรายขึ้นในทางหลวงโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่ น ผิวทางเป็น
หลุมบ่อไม่ได้รับการซ่อมแซม การวางสิ่งของบดบังทัศนียภาพการมองเห็นของคนขับ มี
ต้นไม้กิ่งไม้ ต้นหญ้าหรือสิ่งปลูกสร้างบังป้ายจราจรหรือสัญญาณไฟ การจอดรถในที่ห้าม
จอด ทาให้กีดขวางการจราจร
- การก่อสร้างทางหลวงที่ไม่ได้มาตรฐาน ผิดรูปแบบ
- การปล่อยให้รถสภาพไม่พร้อมมาวิ่งบนทางหลวง
- อุปสรรคจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนตก ถนนลื่น ดินโคลนถล่มฯ น้าท่วม
ทางขาด สะพานชารุด อัคคีภัย วาตภัย ต้นไม้หักโค่นล้มทับทาง,เกิดหมอกควัน
- ขาดความร่วมมือจากประชาชนกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง มีข้อจากัด คือการบุกรุกที่ดิน
ของแขวงทางหลวงฯ
ทางหลวงชนบท: ไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมตั้งด่านชั่งน้าหนัก กฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง มี
ข้อจากัด คือการบุกรุกที่ดินของแขวงทางหลวงชนบทฯ
บริษัทกลางฯ: ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการประชาสัมพันธ์งบประมาณไม่
เพียงพอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
เท่าที่ควร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์: ขาดความร่วมมือของภาคประชาชน งบประมาณไม่เพียงพอ การ
ดาเนินคดีกับผู้ทาผิดในอานาจของเทศบาลยังมีข้อจากัดทางกฎหมายในการเปรียบเทียบปรับ
ผู้ทาผิด
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ฯ: ขาดความร่ ว มมื อ ของภาคประชาชน บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอ การ
ดาเนินคดีกับผู้ทาผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขยังมีข้อจากัด
ขนส่งจังหวัด: ขาดบุคลากร ขาดอุปกรณ์ในการตั้งด่าน
ปภ.จ.กาฬสินธุ์: พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ไม่มีอัตราโทษ

1. ปลูกจิตสานึกการมีวินัยจราจร เช่น การอบรมประชาชน
2. การปลูกฝังพฤติกรรมการเคารพกฎจราจรให้กับนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้น
เช่น มีหลักสูตรบังคับในสถานศึกษา
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับข้าราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
ประชาชน
4. แก้ ไขกฎหมาย เช่ น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ร.บ.ทางหลวงฯ
พ.ร.บ.สาธารณสุ ข ฯ พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ฯ ให้ มี
บทลงโทษทีสูงขึ้นและให้อานาจเจ้าพนักงานในการดาเนินการมากขึ้น
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5. รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
6. งบประมาณการดาเนินการควรที่จ ะมีให้แต่ละหน่วยงานที่ดาเนินการ
เฉพาะเรื่องอย่างเพียงพอ
7. ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างชัดเจน
8. การดาเนินการระยะสั้น (ระยะเร่งด่วน) หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า
- ประกาศการเกิดอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
- แก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้อ ระเบี ยบที่ ห ย่อ นยาน ออกกฎใหม่ ให้ เป็ น
รูปธรรม เอาจริงกับผู้ฝ่าฝืนโดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน
คนเดินเท้าให้เห็นความสาคัญและโทษ ภัยของความประมาท
- ขอความร่วมมือจากครู อาจารย์ สถานศึกษาให้กวดขันดูแล อบรม
ด้านระเบียบวินัยจราจร
9. การดาเนินการะยะยาว ให้มีการปรับหลักสูตรในการเรียนการสอน ให้
เด็กมีความรับผิดชอบในสังคม จัดให้มีการสอนหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม
และกฎจราจรในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึงมหาวิทยาลัย ให้เติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นประชาชนพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ขอนแก่น

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
1,790,049 คน (4)
795,551 คัน (6)
187,348 ล้านบาท (16)

37.77

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

33.81

36.65

2555

2556

2554

577 ราย (5)
4,698 ราย (6)
34,657 ราย (3)

32.23

ประเทศไทย
ขอนแก่น (44)

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

10%
8%
3%

8%
7% 7% 7% 7%

4%

5%

4% 4%

3%

0%
0

1

2%

1% 0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

79%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

7%
4%
3%
3%
2%
1%
0.7%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1,980.00 (5)
232.23 (8)
3,189.07 (23)
984.05 (16)
112.90 (20)
379.65 (16)
373.79 (18)

43% (20)
1.12 เครื่องต่อแสนประชากร (64)
0.78 เครื่องต่อแสนประชากร (10)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

สี่แยกถนนมิตรภาพตัดตัดถนนเหล่านาดี
สี่แยกถนนมิตรภาพตัดถนนศรีจันทร์
สี่แยกถนนมิตรภาพตัดบ้านกอก(แยกเทคโนภาค)
สี่แยกถนนมิตรภาพตัดถนนมะลิวัลย์
สี่แยกถนนศรัจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง
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 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

1. ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนนให้ กั บ
ประชาชน โดยเพิ่ ม การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ทุ ก
ช่องทาง รวมทั้งขับ เคลื่อนผลักดันให้เป็ นหลักสูตร
ของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
3. ลดพ ฤติ ก รรมเสี่ ย งจากการบริ โ ภ คเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ
4. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย
5. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็ว
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
6. ยกระดั บ มาตรฐาน ยาน พ าห นะให้ ป ลอดภั ย
โดยเฉพาะรถจั กรยานยนต์ รถกระบะ รถโดยสาร
สาธารณะ และรถบรรทุก
7. พั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนให้ มี ค วาม
ปลอดภัย
8. พั ฒ นาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น การรักษาและการ
ฟื้ น ฟู ผู้ บ าดเจ็ บ เพื่ อ ให้ ร ะบบบริ ก ารการแพทย์
ฉุ กเฉิ น การรักษาและการฟื้ น ฟู ผู้ บ าดเจ็ บ ได้อ ย่า ง
ทั่ ว ถึ ง และรวดเร็ว และเพิ่ ม ศั ก ยภาพการกู้ ภั ย ใน
ระดับประเทศ และท้องถิ่นให้สูงขึ้น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
ของประเทศไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยดึ ง ภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ ห าร
จั ด การด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนสู่
ระดับสากล
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การเสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ลดความสู ญ เสี ย ใน
ปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
- ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่ 4 เส ริ ม ส ร้ า งค วาม
ปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วม

ลดการสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น จ า ก
อุบั ติเหตุ ท างถนน ของ
ป ร ะ ช า ช น ใน พื้ น ที่
จังหวัดขอนแก่น และที่
สั ญ จ ร ผ่ า น ใน พื้ น ที่
จั งห วั ด ข อ น แ ก่ น ให้
เหลือน้อยที่สุด

 ปัญหาและอุปสรรค
ประชาชนยังขาดความสานึกในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรท าให้ เ กิ ด ข้ อ โต้ แ ย้ ง ขณะ
เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็ น
การตั้ ง ด่ า นสกั ด หรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามปกติ

 ข้อเสนอแนะ
1. ควรเริ่มที่คน โดยบรรจุหลักสูตรกฎหมายจราจรเข้ากับหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่
อนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี
2. การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวดจริงๆ ไม่มีระบบอุปถัมป์เข้ามาเกี่ยวข้อง
3. การลงโทษต้องชัดเจนตามกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้น ให้กฎหมายที่กาหนดไว้ใช้ได้จริง
4. เจ้าพนั กงานตารวจ ที่ป ฏิบั ติหน้ าที่ต้องมีค วามรู้แ ละปฏิบั ติงานด้วยความสุ จริต
ยุติธรรม มีความเที่ยงธรรม จึงจะสามารถทาให้กฎหมายบังคับใช้และประชาชนเกิด
ความศรัทธาในระบบกฎหมายไทยได้
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ชัยภูมิ

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
1,137,049 คน (18)
351,281 คัน (32)
55,383 ล้านบาท (43)

24.21

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

234 ราย (40)
1,618 ราย (30)
21,619 ราย (13)

ประเทศไทย
ชัยภูมิ (67)

20.83

20.08

20.58

2555

2556

2557

2554

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

16%

10%
5%
0%
0

7%

6% 6% 6%

7% 8% 7%

6%
4%

4%

2%
1

3% 2%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

71%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

5%
4%
3%
3%
2%
1.0%
0.1%

11%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1,618.05 (7)
114.95 (16)
5,707.85 (11)
1,431.51 (8)
223.74 (9)
180.56 (26)
277.74 (20)

26% (66)
5.54 เครื่องต่อแสนประชากร (22)
0.62 เครื่องต่อแสนประชากร (15)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย

109

-

แยกลาดใหญ่
แยกบ้านผือ ต.โพนทอง
แยกกุดตุ้ม
สี่แยกโรงต้ม
แยกวะตะแบก อ.เทพสถิต
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

การบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงาน
ทุ ก ภาคส่ ว น โดยด าเนิ น การตาม
แนวทางยุท ธศาสตร์การป้ องกั น และ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เสาหลัก
5 ด้ า นควบคู่ กั บ การลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
อุบั ติเหตุท างถนนที่ค รอบคลุ ม ทุกมิ ติ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร “ทศวรรษแห่ ง
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 25542563”

การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด เพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์
คือ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบ
มุ่งเป้า
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลัก
อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

สามารถลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนนให้ ต่ า
กว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน ในปี พ.ศ.2563 ตาม
กรอบปฏิญญามอสโก

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

การร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ ซึ่งก่อปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาก
- บั่นทอนกาลังใจในการแก้ข้อกล่าวหา
- เสียเวลาและถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานอื่น
- ประชาชนมี ทั ศ นคติ ต่ อ ต ารวจในทางที่ ไม่ ดี อั น น ามาซึ่ งการขาด
ความร่วมมือในด้านต่างๆ
- ประชาชนไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน
- ขาดเครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น เครื่ อ ง
ตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ กล้องวงจรปิด
- การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
- งบประมาณ

1. หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ รัฐ ต้ อ งรณรงค์ ให้ ค วามรู้
ความเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิด หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
2. แสวงหาความร่วมมือและให้ความรู้
3. สร้างวินัยและสานึกที่ดี
4. ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงและจุดตัดของถนน
และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นครพนม

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

713,341 คน (35)
213,565 คัน (56)
38,854 ล้านบาท (54)

30.22

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

158 ราย (55)
862 ราย (62)
10,561 ราย (38)

ประเทศไทย
นครพนม (66)

24.00

23.35

22.15

2555

2556

2557

2554

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
16%

9%
5% 4%

10%
6%

5%

6% 7% 6%

8%

6%

4% 3%
3%
1% 0% 0% 0% 0% 0%

0%
0

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

69%
15%
5%
4%
3%
2%
1%
1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถยนต์
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
92.24 (35)
26.07 (50)
756.16 (56)
397.99 (42)
19.91 (49)

19% (73)
3.22 เครื่องต่อแสนประชากร (52)
0.28 เครื่องต่อแสนประชากร (34)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- ทางหลวง 22 ก.ม.236+721 สามแยก บ.หนองญาติ ต.หนองญาติอ.เมือง
- ทางหลวง 22 ก.ม.238+596 โค้งทางเข้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.
หนองญาติ อ.เมือง
- ทางหลวง 212 ก.ม.330+209 โค้งทางเข้าบ้านกล้วย ต.ขามเฒ่า อ.เมือง
- ทางหลวง 212 ก.ม.287+132ถ.เลี่ยงเมืองท่าอุเทน ต.ท่าอุเทนอ.เมือง
- ทางหลวง 212 ก.ม.360+394 โค้งสามแยกบ้านธาตุน้อย ต.หลักศิลา อ.
ธาตุพนม
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

1. ร่วมกัน สนั บ สนุ น การสร้างวัฒ นธรรม
ความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐาน
ขององค์กรและสังคม
2. ร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ระบบที่ เอื้ อ ต่ อ ความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสีย
ของคนใช้ ร ถใช้ ถ นนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครพนม

1. พั ฒ นาระบบบริ ก ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
3. ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่าง
ยั่งยืน
4. เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ทางถนนใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

1. มีโครงสร้างกลไกเชิงระบบที่ตอบสนองต่อ
การจั ด การ เช่ น มาตรการองค์ ก รด้ า น
ความปลอดภั ย ทางถนน การสื บ สวน
อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก
2. มีแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัด กลไก กากับ
ติ ด ต าม ที่ ส ร้ างค ว าม ส ม ดุ ล ใน ก า ร
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนและระบบที่ เอื้ อ ต่ อ ความปลอดภั ย
ทางถนน
3. เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มและความรู้ สึ ก เป็ น
เจ้ า ภาพในการยกระดั บ ความปลอดภั ย
ทางถนนในทุกภาคส่วนและในทุกระดับ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านวัสดุอุปกรณ์
- ขาดแคลนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยเฉพาะเครื่ อ งตรวจจั บ
ความเร็ว ของ ภ.จว.นครพนม ที่ใช้มีจานวน 1 เครื่อง และใช้การได้ไม่ดี
เท่าที่ควร
- ขาดแคลนวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยเฉพาะเครื่ อ งตรวจวั ด
แอลกอฮอล์ ที่ใช้การได้มี เพี ยง 23 เครื่อง (แบบยืนยัน ผล 16 เครื่อ ง
แบบเบื้องต้น 7 เครื่อง) ไม่เพียงพอต่อการ ใช้ปฏิบัติหน้าที่ และมีสภาพ
เก่า
- เครื่องมืออุปกรณ์ อื่นที่ใช้ในการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย เช่นแผง
ไฟจุดตรวจ กรวยยาง กระบองไฟ ไฟวับวาบ เครื่องสกัดกั้นรถ ฯลฯ ยัง
มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความจาเป็นหรือ มีอยู่แต่สภาพชารุด
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสนับสนุนการจับกุม
การบังคับใช้กฎหมายการกระทาผิดกฎหมายจราจร เช่นกล้อง CCTV
ฯลฯ
2. ด้านกาลั งพล ขาดแคลนกาลังปฏิบั ติในการบั งคับ ใช้กฎหมาย โดยกาลั ง
ข้าราชการตารวจ ภ.จว.นครพนม ที่ปฏิ บัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร (ตาแหน่งจราจร) มีเพียง 67 ตาแหน่ง เท่านั้น ที่เหลือเป็นการใช้
กาลังข้าราชการตารวจสายงานอื่น มาปฏิบัติหน้าที่ร่วม เห็นควรกาหนด
อั ต ราต าแหน่ ง จราจร ให้ เหมาะสมกั บ สภาพการจราจร และปริ ม าณ
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น
3. ด้านงบประมาณ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติ และค่าตอบแทนกาลังลังพล เพื่อเป็นแรงจูงใจ ต่อเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย มี ง บประมาณในการบ ารุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ที่มีให้มีสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ควรมี ก ารเพิ่ ม อัต ราจริงของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร ให้เพียงพอต่อภารกิจ
ในการปฏิบัติ และมีการเพิ่มพูนความรู้ วิธีการ เทคนิค ที่
สามารถน ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ ริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
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นครราชสีมา

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
2,620,517 คน (2)
1,243,580 คัน (4)
245,248 ล้านบาท (11)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

45.33

43.05

38.50

937 ราย (1)
5,460 ราย (5)
43,207 ราย (1)

35.76

นครราชสีมา (33)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
18%

9%

3%

4%

9%

7% 7% 7% 6%
6% 6%
5%

5%

3%

0%
0

1

2% 1%

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

75%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%
7%
4%
2%
1%
1%
1%
0.3%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
842.62 (16)
174.62 (10)
9,085.80 (3)
1,407.28 (10)

47% (12)
1.53 เครื่องต่อแสนประชากร (62)
0.11 เครื่องต่อแสนประชากร (54)
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แยกมอทางหลวง
แยกมอบันไดม้า
แยกบ่อทอง
แยกบ้านหนองจาน ทล.2 โคกกรวด-หนองสาหร่าย
แยกท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

คณะท างานศู น ย์ อ านวยการความ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น จั ง ห วั ด
นครราชสี มา ได้ กาหนดแนวทางใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยมุ่งเน้ น ลดปั จ จั ยเสี่ ยงทั้ งจากคน
ยานพาหนะ ถนน สิ่งแวดล้อม ควบคู่
กั บ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นความ
ปลอดภั ย ทางถนน ให้ แ ก่ ผู้ ใช้ ร ถใช้
ถนน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี บ ทบาทในการ
ด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ
ทางถนมากขึ้น

ตามแนวทางการด าเนิ น งานทศวรรษแห่ ง ความ
ปลอดภัยทางถนน 8 ประการ ได้แก่
1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้
ซ้อน
2. ลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะให้ลดลง
3. แ ก้ ไข ปั ญ ห าจุ ด เสี่ ย ง /จุ ด อั น ต ราย ใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. ปรับ พฤติกรรมของผู้ขับ ขี่ยานพาหนะให้ใช้
ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด
5. ยกระดับ มาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย
โดยเฉพาะรถจั ก รยานยนต์ รถโดยสาร
รถบรรทุก
6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความ
ปลอดภัย
7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและ
ฟื้นฟูผู้บาดเจ็บให้ทั่วถึงและรวดเร็ว
8. พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การความปลอดภั ย
ทางถนนให้มีความแข็งแรง

จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก ลดลงจากปี
พ.ศ. 2556

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่เห็น ความสาคัญ ของกฎหมาย ไม่ใส่ใจ
ละเลยกฎหมาย ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
2. ทัศนคติของประชาชนบางกลุ่ม ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมาย
3. อุปกรณ์/เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงพอ
4. ระบบอุปถัมภ์ เกื้อกูล การอนุโลม การยกเว้นการกระทาผิด ยังคง
พบเห็นได้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม
5. ประชาชนบางกลุ่มไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอย่างแท้จริง
6. กฎหมายบางส่วนมีความล้าสมัย และมีบทลงโทษที่ไม่หนักหรือ
รุนแรงเท่าที่ควร

1. ควรเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายให้
เพียงพอ
2. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎห มายและ
บทลงโทษให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจัง
4. น าระบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาแทน เจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติเพื่อลดแรงปะทะจากประชาชน และลดระบบ
อุปถัมภ์ เกื้อกูล ได้
5. แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน
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บึงกาฬ

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

418,566 คน (62)
78,237 คัน (75)
22,459 ล้านบาท (72)

12.02

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

16.97

17.30

2555

2556

2554

100 ราย (65)
516 ราย (70)
7,971 ราย (50)

23.89

ประเทศไทย
บึงกาฬ (63)

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
18%

9%

0%
0

2%
1

4%

7% 7%

9% 9%

6% 7% 7%

5% 4%

2%

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
อื่นๆ
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่

3%
1% 0%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

81%
8%
3%
3%
2%
2%
1%
0.4%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
5.49 (60)
53.04 (34)
662.02 (61)
342.12 (47)
5.73 (61)
12.18 (62)
81.95 (41)

16% (76)
5.49 เครื่องต่อแสนประชากร (23)
0.24 เครื่องต่อแสนประชากร (39)
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โค้งทางแยกเข้าวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ทางหลวง 222
สามแยกเข้าภูทอก อ.ศรีวิไล ทางหลวง 222
ทางโค้งแยกตู้ยามท่าสะอาด อ.เซกา ทางหลวง 222
ทางโค้งแยกบ้านเหล่าทอง อ.โซ่พิสัย ทางหลวง 2095
สี่แยกบ้านซาง ทางหลวง 2094 ตัดทางหลวง 2145 อ.เซกา
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถ
ใช้ ถ นนให้ ดี ขึ้ น โดยยกระดั บ การ
สัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
บนทางถนนจังหวัดบึงกาฬ

การดาเนินการตามนโยบาย 5 เสาหลัก
- ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 ด้ า นบริห ารจั ด การ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านพาหนะปลอดภัย
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นผู้ ใช้ ร ถใช้ ถ นน
อย่างปลอดภัย
- ยุท ธศาสตร์ที่ 5 ด้ านการตอบสนอง
หลังเกิดเหตุ

ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬให้เหลือน้อยที่สุด

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาด้านบทลงโทษ มีอัตราโทษไม่เหมาะสมในบางมาตรา
ทาให้ผู้ฝ่าฝืนไม่เกรงกลัวต่อความผิดที่ได้กระทา
2. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง ไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง
3. ผู้ใช้รถใช้ถนนขาดจิตสานึกจงใจฝ่าฝืนและหลีกเลี่ยงการจับกุม
โดยถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบึงกาฬเป็น
จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง แต่ เดิ ม เป็ น ชุ ม ชนรู ป แบบอ าเภอทั้ ง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชนผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนเป็ น บุ ค คลในชุ ม ชน
เดียวกัน
4. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย มีกาลังไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับการขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
5. ขาดแรงจูงใจในการทาให้ประชาชนเข้าใจและให้การสนับสนุนใน
การบังคับใช้กฎหมาย

1. แก้ไขบทลงโทษตามกฎหมายที่มีอยู่ให้เหมาะสม ตาม
ความเสี่ ย งหรื อ พฤติ ก รรมของผู้ ฝ่ า ฝื น โดยค านึ ง ถึ ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อทาให้ผู้กระทาความผิดหรือ
ฝ่าฝืนเกิดความเกรงกลัวไม่กระทาความผิดหรือกระทา
ความผิดซ้าอีก
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและทั่วถึง
3. สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ ใช้ ร ถใช้ ถ นน ตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภั ย ของตนเองและผู้ อื่ น ถึ ง ความเสี ย หายที่
อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการกระทาความผิด
4. เพิ่ ม ก าลั ง อั ต ราเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
กฎหมายจราจร เช่น ตารวจจราจรตามสถานีตารวจ
ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
5. เร่งสร้า งแรงจู ง ใจให้ กั บ ประชาชนเข้ า ใจและให้ ก าร
สนับสนุน ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
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บุรีรัมย์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,579,248 คน (6)
473,333 คัน (16)
74,648 ล้านบาท (35)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

453 ราย (14)
5,490 ราย (4)
34,997 ราย (2)

ประเทศไทย
บุรีรัมย์ (52)

30.02

29.74

27.65

28.68

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

10%
3%

5%

9%
5% 6%

7% 7% 6%
6% 5% 5%

4%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

2%

1% 1% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

คะแนนประเมินตนเอง






อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

76%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

10%
4%
4%
2%
2%
0.7%
1%
0.4%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
6.97 (58)
1.71 (68)
1.27 (70)

0.57 (64)
0.19 (68)

28% (62)
2.91 เครื่องต่อแสนประชากร (54)
0.51 เครื่องต่อแสนประชากร (18)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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จุดกลับรถยูเทินร์หน้าฮีโน่ก่อนถึงห้างโรบินสันบุรีรัมย์
หน้าโรงเรียนอนุบาลธีรา
หน้าปั๊มบางจากทางไปสนามไอโมบาย
สามแยกโค้งวัด
หน้าวงเวือนช้าง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

การบูรณาการการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภั ย ทางถนนของหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย ว ข้ อ งทุ ก ภ า ค ส่ ว น เพื่ อ ส ร้ า ง
วั ฒ น ธรรม ค วาม ป ล อ ด ภั ย (Safety
Culture) ให้คนในจังหวัดบุรีรัมย์ มีความ
ตระหนักและจิตสานึกในการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

การดาเนินงานของ 5 เสาหลักได้แก่
1. การบริการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน
2. ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัย
3. ยานพาหนะที่ปลอดภัย
4. การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
5. การตอบสนองหลังเกิดเหตุ

ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท าง
ถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ได้ไม่น้อย
กว่ า ค่ าเฉลี่ ย จ าน วน ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2554 – 2556)

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ประชาชนขาดความตระหนักและจิตสานึกความ
ปลอดภัยทางถนนของตนเอง
2. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3. ความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายน้อย
4. บทลงโทษผู้กระทาผิ ดกฎหมายจราจรไม่รุน แรง
ทาให้ประชาชนไม่เกรงกลัว

1. เพิ่ ม บทลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมายจราจร ให้ รุ น แรง และให้ มี
บทลงโทษสาหรับผู้ที่กระทาผิดซ้าซาก ให้รุนแรงมากขึ้นตามจานวน
ครั้งที่กระทาผิด
2. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3. มี ก ล้ อ งตรวจจั บ ความเร็ ว ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และทุ ก แยกที่ มี
สัญญาญไฟจราจร เพื่อบันทึภาพเป็นหลักฐาน
4. ควรมีเวทีพบปะพูดคุยกับคณะทางานด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อหาแนวทางผลักดันให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายจราจรที่เข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

มหาสารคาม

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

960,588 คน (24)
309,408 คัน (36)
48,772 ล้านบาท (47)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

269 ราย (33)
1,866 ราย (26)
12,779 ราย (32)

ประเทศไทย
มหาสารคาม (53)

29.69

28.88

28.78

28.00

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

15%
9%
6%
4%

10%

8% 8%
5% 5% 6%

6% 6% 5%

3%

0%
0

1

2%

1%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

72%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
3%
3%
3%
0.4%
0.3%
0.1%

13%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
193.21 (30)
9.99 (61)
3,541.37 (21)
508.13 (32)
94.32 (23)
487.93 (14)
490.64 (13)

33% (40)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ทางหลวงหมายเลข 208 กม.56+025
ทางหลวงหมายเลข 213 กม.0+800 – 0+900
ทางหลวงหมายเลข 208 กม.27+700 (ทางโค้งบ้านโชคชัย)
ทางหลวงหมายเลข 2040 (สามแยก)
ทางหลวงหมายเลข 208 กม.56+025 (หน้าอบต.ห้วยขวาง
บ้านโชคชัย)
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เข้าใจการบังคับใช้กฎหมายเท่าที่ควร
2. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่จะมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
3. อุป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีไม่เพี ยงพอกั บ การปฏิ บั ติห น้ าที่
ของเจ้าพนักงาน
4. บุคลากรไม่เพียงพอ

1. มี ก ารประชมสั ม พั น ธ์แ ละให้ ค วามรู้กั บ ผู้ ใช้ รถใช้ ถ นนอย่ า ง
ทั่วถึง
2. เพิ่มความเข้มงวดกวดขันตามมาตร 10 รสขม. โดยการตั้งด่าน
ตรวจ การตระเวนตรวจ เพื่ อเป็ น การป้ องปามและควบคุ ม
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
3. บรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในวาระการประชุม
ประจาเดือนของจังหวัดและอาเภอทุกเดือน

120

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

มุกดาหาร

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

346,016 คน (66)
150,039 คัน (63)
22,322 ล้านบาท (73)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

78 ราย (71)
506 ราย (72)
2,367 ราย (71)

ประเทศไทย
มุกดาหาร (65)

25.84

22.75

26.43

22.54

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถยนต์
คนเดินเท้า
รถโดยสาร
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

16%

8%
4% 4%

10%

10%
6%

7% 8%

7%

5% 5%

0%
0

1

3% 2% 2%
2% 2%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

66%
13%
10%
5%
4%
1%
1%
1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
43.64 (42)
24.85 (51)
1,265.26 (47)
1,065.56 (14)
201.15 (11)
323.68 (19)
175.43 (28)

34% (36)
4.62 เครื่องต่อแสนประชากร (28)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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สี่แยกทางขึ้นภูนโนรมย์
สี่แยกรพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
จุดกลับรถหน้าห้างบิ๊กซี
ทางโค้งเมืองใหม่
จุดกลับรถหน้าวัดคาสายทอง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย
 ยุทธศาสตร์
 เป้าหมาย
นโยบาย
ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย

นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย ยุท
ธศาสตร์
ยุ
ทธศาสตร์
ยุ
ทธศาสตร์

เป้าเป้
หมาย
เป้าาหมาย
หมาย
อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องสาคัญ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งร่ ว มมื อ กั น บู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง
ให้ มี ก ารรณรงค์ ป้ อ งกั น และลด
ในชีวิตและทรัพย์สินจานวนมาก จังหวัดมุกดาหารได้มี

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีก ารมอบหมาย

อุ บั ติ เหตุ ทางถนนทุก วัน (365 วัน )

บัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องสาคัญ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งร่ ว มมื อ กั น บู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง
ารรณรงค์ ป้ อ งกั น และลด
ลดอุ บอุประกาศฉบั
ั ติ เหตุลดอุ
ท างถนนและ
บบั ตลง
ลดอุ
ิ เหตุ
บททีั ต่ างถนนและ
ิ 24
เหตุตุทล1.าคม
างถนนและ
การสื
่อสารสาธารณะเพื
1.
การสื
1. ่อการสื
สารสาธารณะเพื
่อ่อสารสาธารณะเพื
การสร้
าง่ออการสร้
1.่อาการสร้
ให้
ง ไปขของศู
ระชาชนผู
า1.
ง นย์ให้อานวยการ
ป1.ระชาชนผู
้ ใให้
ช้ รปถใช้
ระชาชนผู
ถให้
้ นน
ใ ช้มเ ฉี รกพถใช้
ได้้ ใรช้เัถบทรนน
รูถใช้
้ เ กิ ดได้
ถความ
นน
รั บ รูม่ได้
้ เ กิแรดัลบความ
รู้ เ กิ ด ความ
วั
น
2556
เรื
่
อ
ง
วาระ
ภารกิ
จ
ในการป้
งกั
น
และแก้
ไม่
ศ ก า กล วัปีนใ ห(365
ในชีวิตและทรัพย์สินจานวนมาก จังหวัดมุกดาหารได้มี
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีก ารมอบหมาย
อุ บั ติ เหตุาทะางถนนทุ
วันะ)
ถนนปลอดภั
ถนนปลอดภั
ยที่ บ24การยกระดั
ย จิตบสมาตรฐานความ
านึเรืกวิ่ อนงจิัยตวาระ
จราจร
สานึจิกตวิสนานึ
ัยความปลอดภั
จราจร
กวินัยจราจรองกันและแก้
ตระหนั
มีตระหนั
การปรั
ตระหนั
กบเปลี
มีการปรั
่ยกนเปลี
มีบการปรั
เปลี
่ยนพฤติ
่ยบนเปลี
เปลี
กรรมในการ
่ยนเปลี
นพฤติ
่ยกม่นพฤติ
รรมในการ
กรรมในการ
จัประกาศฉบั
งหวัดถนนปลอดภั
มุยกดาหารเกี
(ศปถ.)
จังกหวั
กดาหาร
สงกรานต์
นแการ
บ ลง วั่ยนวกั
ตุ ล าคม 2556
ภารกิจในการป้ยทางถนน
ไขของศู
นย์ดอมุานวยการ
ไม่ เ ฉ พ าเะท่เาทนั้นศ กให้ามลีกปีารด
ใ หาเนิ
ละ
งคั2.บใช้การบั
กาให้
ฎหมาย
2.มงี คัการบั
บใช้โดยแต่
กงฎหมาย
คับใช้งตัก้งคณะท
ฎหมาย
ขัคณะ
บขี่อดัย่จังนีางหวั
ขัดบมุกขีดาหาร
่อย่ยขัาบงปลอดภั
ขี่อย่าขัสงกรานต์
งปลอดภั
ือว่า2.ปัญการบั
หาของการท
างาน 6 (ศปถ.)
้งปลอดภั
บยเคลื่อนในระดั
กอนาเภอ
จัปลอดภั
งหวัดมุยกทางถนน
ดาหารเกีและให้
่ยวกับ ถการยกระดั
บมาตรฐานความ
ความปลอดภั
ยทางถนน
เท่ยานั้น บให้อมาเภอทุ
ีการดาเนิ
การ
ผูปลอดภั
้เสียชีวยิตทางถนน
จากอุบั ติเและให้
หตุทางถนนเป็
น
ประเด็
น
ในระเบี
ย
บ
1.
คณะท
างานด้
า
นการบั
ง
คั
บ
ใช้
ก
ฎหมาย
โดยให้
ม
ี
อ
ั
ต
ราการเกิ
ด
อุ
บ
ั
ต
ิ
เ
หตุ
น
้อ3ม
ย 2ข 3ม 2ข
3.
การแก้
3.
ไ
ขจุ
การแก้
ด
เสี
3.
่
ย
งทางถนน
การแก้
ไ
ขจุ
ด
เสี
ไ
่
ย
ขจุ
งทางถนน
โดยใช้
ด
เสี
่
ย
งทางถนน
โดยใช้
2.
ให้
โดยใช้
ม
ี
ผ
ลการจั
2.
ให้
บ
ม
2.
กุ
ี
ผ
ม
ลการจั
คดี
ให้
ม
จ
ี
ผ
ราจร
ลการจั
บ
กุ
ม
ตามมาตราการ
คดี
บ
จ
กุ
ราจร
ม
คดี
จ
ตามมาตราการ
ราจร
3ม
ตามมาตราการ
2ข
ถือว่า ปัญหาของการทาให้มี
โดยแต่งตั้งคณะทางาน 6 คณะ ดังนี้
ขับเคลื่อนในระดับอาเภอทุกอาเภอ
อนของจังนหวั
ดและอ
าเภอ
คณะท
างานด้าานการบั
นวิศวกรรมจราจร
่สจากปี
ุด10%
และหากเกิ
มี อนั ต้อราย
ผูวาระการประชุ
้เสียชีวิตจากอุมบประจ
ั ติเหตุาเดื
ทางถนนเป็
ประเด็
ยบส่วการมี
บใช้่มกขึฎหมาย
มีอทัตจากปี
อุวบก็ัตให้ิเหตุ
การมี
สน่วในระเบี
นร่
การมี
วมโดย
นร่วมส1.2.่วนร่คณะท
วม างานด้
1รงคัเพิ
้น 1ร
10%
เพิ่มจากปี
1ร
ขึ้นเพิ10%
ท่มี่ผขึ่าทีโดยให้
้นนมา
ี่ผราการเกิ
่านมาทดี่ผแล้่าดนมา
ให้ร่วมบูรณาการด
าเนินาเดื
การต่
อไป งหวัดและอาเภอ โดย
3. คณะท
างานด้าานวิ
นการแพทย์
การบาดเจ็
วก็ิตใลดลงจาก
วาระการประชุ
มประจ
อนของจั
2.
างานด้
ที่สุดใดนจุ
และหากเกิ
ด่ไัตด้แล้
ห้งที
มดี อ่ไเสีัด้ตรา
4. การสวมหมวกนิ
4. การสวมหมวกนิ
4.รภัการสวมหมวกนิ
ย 100%
รคณะท
ภัย 100%
รภัย 100%
3.ศวกรรมจราจร
ทาให้จฉุกานวนการเกิ
3.เฉินทาให้
3. จานวนการเกิ
ทดาให้
อุบจัตานวนการเกิ
ิเหตุ
อุบดัตเสีบิเดหตุ
่และเสี
ยอุงทีบในจุ
ิยเหตุ
ดรชีับวเสี
การ
ใ่ยนจุ
ร่ยับงทีการ
่ไ ด้รับการ
-ให้ร่วให้มบูส่วรนราชการก
าหนดให้
เ
จ้
า
หน้
า
ที
ข
่
องรั
ฐ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
ั
ว
4.
คณะท
างานด้
า
นการรณรงค์
ประชาสั
ม
พั
น
ธ์
เดิ
ม
ณาการดาเนินการต่อไป
3. คณะทางานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
การบาดเจ็บ และเสีย ชีวิตลดลงจาก
แก้ไขลดลง
แก้
หรืไอขลดลง
ไม่แก้
มีเไลย
ขลดลง
หรือไม่มหรืีเลย
อไม่มีเลย
เป็สน่วตันราชการก
ว อย่า งที่ดีาหนดให้
ในการใช้เจ้ราถใช้
มีวฐินปฏิ
ัย จราจร
5. คณะท
คณะทางานด้
างานด้าานการรณรงค์
นการมีส่วนร่วประชาสั
ม
- ให้
หน้ถาทีนน่ของรั
บัติตัว
4.
มพันธ์
เดิม
4.า นการประเมิ
เจ้สา่วหน้
า4.ที่ขเจ้องรั
า4.หน้
ฐ าเจ้
ประพฤติ
ทีา่ขหน้
องรัาทีฐต่ขประพฤติ
นเป็
องรันฐแบบอย่
ประพฤติ
ตนเป็านงทีตแบบอย่
นเป็
่ดีในนแบบอย่
างที่ดีในางที่ดีใน
โดยให้
มดู แถ นน
ลไม่ ใมีห้วเินจ้ัยาจราจร
หน้ า ที่
6. คณะท
คณะทางานด้
างานด้
เป็
นตัวทอยุ่ กาหน่
งทีว่ดยงานควบคุ
ีในการใช้รถใช้
5.
านการมี
นร่วม น ผลและ
การสวมหมวกนิ
การสวมหมวกนิ
รภัการสวมหมวกนิ
ยทุกครั้งรเมืภัย่อทุขับกรครั
ขีภั่รยถจั
้งทุเมืก่อครั
รยานยนต์
ขับ้งขีเมื่ร่อถจัขับกขีรยานยนต์
่รถจักรยานยนต์
กระทาผิทดุ กกฏและวิ
นัยจราจรมเพืดู แ่อลไม่
เป็นแบบอย่
างทีา ที่ด่ี
โดยให้
หน่ ว ยงานควบคุ
ใ ห้ เ จ้ า หน้
6. สารสนเทศ
คณะท างานด้ า นการประเมิ
น ผลและ
แก่ประชาชนทั
่วไป นัยจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งผู้ขับขี่และผู
ทั้งผู้ซ้ข้อับนท้
ทัขี้ง่แผูาละผู
ย้ขับขี้ซ่แ้อละผู
นท้า้ซย้อนท้าย
กระท
าผิดกฏและวิ
สารสนเทศ
- แก่
ให้ ทปุกระชาชนทั
ภาคส่ว นร่
่วไปว มรณรงค์ป ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สาธารณะต่
งเสริมให้ปประชาสั
ระชาชนปฏิ
ิตาม่อ
- ให้
ทุก ภาคส่าวงๆ
นร่วส่มรณรงค์
มพันธ์บผั่าตนสื
กฎหมายจราจร
า งวัมฒให้นธรรมความปลอดภั
สาธารณะต่
า งๆ ส่สร้งเสริ
ป ระชาชนปฏิบ
ั ติตามยยุทธศาสตร์
นโยบาย
เป้าอหมาย
ปั
ญ
หาและอุ
ปั
ญ
ปั
หาและอุ
ป
ญ
สรรค
หาและอุ
ป
สรรค
ข้อเสนอแนะ
ข้อข้
เสนอแนะ
เสนอแนะ
กระตุ
น
้
เตื
อ
นสร้
า
งความตระหนั
ก
ในปั
ญ
หาอุ
บ
ัติเหตุยปสรรค
กฎหมายจราจร สร้า งวัฒ นธรรมความปลอดภั
ทางถนนตลอดทั
ปี
กระตุ
้นิ เเตื
นสร้
า้งงความตระหนั
กในปัญการสื
หาอุบ่อัติสารสาธารณะเพื
เหตุ
ลดอุ
บการรณรงค์
ั ตระชาสั
หตุอการรณรงค์
ทมางถนนและ
งม่มข้1.ความเข้
1.
้ ใ่อช้งการรณรงค์
ร ถใช้
้ เ กิพั่อดนให้ความ
การรณรงค์
ป
พั
ป
น
ระชาสั
ธ์ยังไม่ปกมระชาสั
เษาและองค์
ข้พัมนข้ธ์นยม1./เข้
ังพัไม่นาเกธ์ถึข้รปกครอง
ยงมประชาชน
ังข้ไม่น/เข้
เข้มาข้ถึนง/เข้
ประชาชน
าถึ1.งประชาชน
เพิ่อ่มการสร้
ความเข้
1. าเพิ
นในเรื
เพิ่ม่อให้
ความเข้
งการรณรงค์
มข้ปนระชาชนผู
ในเรื
มข้่อนงการรณรงค์
ในเรื
ประชาสั
มพัปนถระชาสั
ธ์นนเพืป่อได้
มระชาสั
ให้พัรเนักิบธ์ดรูความ
มเพื
ธ์ เเพื
กิด่อความ
ให้เกิดความ
- ทางถนนตลอดทั
ให้ทุก หน่วยงาน้งปีสถานศึ
ถนนปลอดภั
ย
จิ
ต
ส
านึ
ก
วิ
น
ย
ั
จราจร
ตระหนั
ก
มี
ก
ารปรั
บ
เปลี
่
ย
นเปลี
่
ย
นพฤติ
ก
รรมในการ
จึ ง ท าให้
จึทนท้งุกทอหน่งถิาให้
งระชาชนยั
าให้
ขาดความตระหนั
ระชาชนยั
งองค์
ขาดความตระหนั
ง ขาดความตระหนั
ก้ใกนการใช้
ในเรื
่ อรงการ
ในเรืตระหนั
่ อ งการกสร้ตระหนั
างวินัยตระหนั
กจราจรปฏิ
สร้างวิกนสร้ัยบจราจรปฏิ
าัตงวิิถูกนต้ัยอจราจรปฏิ
งตามกฎหมายจราจร
บัติถูกต้บอัตงตามกฎหมายจราจร
ิถูกต้องตามกฎหมายจราจร
ส่ปวระชาชนยั
ทุงปกทแห่
ง ส่ปงเสริ
ความรู
ถ ก ในเรื่ อกงการ
- ให้
ว่นจึยงาน
สถานศึ
กมษาและองค์
รปกครอง
คัรบถใช้กฎหมาย
ขัพิมบ่มข้ขีาความเข้
ยบมใช้ข้กนฏหมาย
ถนท้
าห้ทุงถู
กต้ัตวิงอิใธห้ี งตามกฎหมายจราจร
ไคว้วามรู
ใ2.นหลัการบั
ก สู ตงรการ
ปฏิบัติให้ส่ใช้ถวูกปฏิ
ต้นนอย่
ออบงตามกฎหมายจราจร
ถกบูกแห่
ถงเสริ
ูกต้มอองค์
งตามกฎหมายจราจร
2. เจ้าหน้2.
าที่เเจ้
พิ่มา2.หน้
ความเข้
เจ้
าทีา่เหน้
น่อทีย่ในการบั
่เพิางปลอดภั
่มความเข้
มข้งนคัในการบั
ในการบั
งคั บ ใช้ควบคู
งกคัฏหมาย
บ ใช้่ กการให้
ฏหมาย
ควบคู่ กควบคู
ารให้่ การให้
งถิัติใ่นปฏิ
ส่โดยบรรจุ
้ในการใช้
ไขจุดเสี่ยงทางถนน
โดยใช้
2.
2ข
ฝึกถอบรม
สนุนด้านงบประมาณในการ
ใช้
นนอย่รวมทั
า งถู ก้งวิสนั
ธี บโดยบรรจุ
ไ ว้ ใ3.นหลัการแก้
ก สู ต รการ
คาแนะน
าผูค้ขาแนะน
ับขี่รถให้
คาแนะน
าผูปให้้ขฏิับมบขีีผัตาผู
่รลการจั
ิอถให้
ย่้ขาับงถู
ปขีฏิ่รบกถให้
บต้กุัตอมิองปคดี
ย่ฏิโดยใช้
าจบงถูราจร
ัตกิอต้ย่มอาาตรการจากเบาไป
งถู
งตามมาตราการ
โดยใช้
กต้องมโดยใช้
าตรการจากเบาไป
ม3ม
าตรการจากเบาไป
น การป้
บั ติ ท างถนนอย่
า ง วม
การมีส่วนร่
1รกเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา
ฝึดกาเนิ
อบรม
รวมทัอ ้งกั
งสนันบและลดอุ
สนุนด้านงบประมาณในการ
หาหนัก หาหนักหาหนั
ต่ดอาเนิ
เนื่อนงการป้ อ งกั น และลดอุ บั ต4.
ิ ท างถนนอย่
าง
การสวมหมวกนิ
รภัย 100%
3. ทาให้จานวนการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่ไ ด้รับการ
- ต่ให้อหเนืน่่อวงยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ ใช้กฎหมาย
แก้ไขลดลง หรือไม่มีเลย
าเนิน่เการป้
บผูง้มคัีพบฤติใช้กกรรมเสี
่ย ง
- พิให้จหารณาด
น่วยงานที
กี่ยวข้อองปรามกั
งกับการบั
ฎหมาย
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ต่พิอจารณาด
การเกิาเนิ
ด อุ บนัการป้
ติ เ หตุอแงปรามกั
ละด าเนิบผูน้มการกั
ผู้ ฝ่ า ฝื่ยนง
ีพฤติกบรรมเสี
การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
าผิ ดดกฎหมาย
ต่กระท
อ การเกิ
อุ บั ติ เ หตุ แตามความเหมาะสมอย่
ละด าเนิ น การกั บ ผู้ ฝ่ า ฝืานง
ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
ต่อเนื่อาผิ
ง ด กฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่ า ง
กระท
ต่อเนื่อง

ปั
ญญ
หาและอุ
สรรค
ปั
หาและอุปปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค

ประชาชนเข้ า ใจว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ตั้ ง ด่ า นตรวจไม่ ไ ด้ มั ก ร้ อ งเรี ย น
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้มข้น/เข้าถึงประชาชน
ผูประชาชนเข้
้บังคับ บัญชาาผูใจว่
้ป ฏิาบเจ้ั ติจาึ งหน้
ไม่าอทียากจั
ม ต้อ งชี้แไจงผู
บั ญยชาน
่ ตั้ ง ด่บากุนตรวจไม่
ด้ มั้บกั งร้คัอบงเรี
จึ
ง
ท
าให้
ป
ระชาชนยั
ง
ขาดความตระหนั
ก
ในเรื
่
อ
งการ
เป็
ผู้บนังปัคัญบหาหาของผู
บัญชา ผู้ป ฏิ้ปบฏิั ตบิจัตึ งิ ไม่อยากจับ กุม ต้อ งชี้แจงผู้บั งคับบั ญชา

ิให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร
เป็ปฏิ
นปับญัตหาหาของผู
้ปฏิบัติ

ข้
ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ควรดาเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ทุกหน่วยงานในนามของจังหวัด

1. เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความ
และอาเนิ
าเภอ
มีการประชาสั
มพันธ์และทาความเข้
บชุวมยงานในนามของจั
ชน ว่าเป็นการปกป้
ควรด
นการบั
งคับใช้กฎหมายแบบบู
รณาการ าทุใจกั
กหน่
งหวัอดง
ตระหนั
ก
สร้
า
งวิ
น
ย
ั
จราจรปฏิ
บ
ต
ั
ถ
ิ
ก
ู
ต้
อ
งตามกฎหมายจราจร
สมาชิกาเภอ
ในชุมมีชนเอง
ลูกหลานของตน
ด้ประโยชน์
คือบชุชุมมชน
หน้าที่ โดย
และอ
การประชาสั
มพันธ์และทผู้ไาความเข้
าใจกั
ชนไม่ว่าใช่เป็เจ้นาการปกป้
อง
2.สมาชิ
เจ้
า
หน้
า
ที
่
เ
พิ
่
ม
ความเข้
ม
ข้
น
ในการบั
ง
คั
บ
ใช้
ก
ฏหมาย
ควบคู
กาหนดเขตต้
นแบบลูแล้
ว ค่อ ยขยายไป
าคัญชุมคชนต้
งเห็ไม่นใความส
กในชุมชนเอง
กหลานของตน
ผู้ได้ทีป่สระโยชน์
ือชุมอชน
ช่เจ้าหน้าคั่ กาญทีารให้
่ และ
โดย
คงการปกป้
าแนะนาผู
้ขวับเอง
ขี่รแล้ถให้
ฏิบัติอย่างถู
ต้อญงชุมโดยใช้
าตรการจากเบาไป
อนงตัแบบ
กต้อาหนดเขตต้
ว ค่ปอ ยขยายไป
ที่สกาคั
ชนต้อมงเห็
นความสาคัญและ
ก องตัวเอง
ต้อหาหนั
งการปกป้
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ยโสธร

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

540,211 คน (45)
198,247 คัน (59)
25,731 ล้านบาท (67)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

21.16

23.51

23.13

2554

2555

2556

169 ราย (53)
1,068 ราย (51)
11,003 ราย (36)

ประเทศไทย
ยโสธร (48)

31.28
2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
13%

8%
7% 7%
4%
0%
0

7%

8%

5%

8% 9%
6% 5% 7%
3%

1%

1% 1%
0% 0% 0% 0%

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

10%
4%
3%
2%
1%
1%
0.6%
0.2%

78%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
อื่นๆ
รถโดยสาร
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
962.03 (11)
53.50 (33)
4,192.62 (19)
2,299.84 (2)
58.31 (28)
89.22 (40)
170.86 (29)

27% (65)
3.52 เครื่องต่อแสนประชากร (46)
0.74 เครื่องต่อแสนประชากร (11)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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- ถนนแจ้ ง สนิ ท จากสี่ แ ยกเทคนิ ค หน้ า โตโยต้ า ยโสธร หน้ า
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หน้าศาลากลาง ศาลจังหวัดถึงสี่แยก
ที่ว่าการอาเภอเมือง
- ถนนแจ้งสนิทหน้าตลาด ต.ตาดทองถึงจุดเลี้ยวกลับรถทางเข้า
พระธาตุก่องข้าวน้อย อ.เมือง
- ถนนวารีราชเดช ทางเข้าบ้านตับเต่า ต.น้าคาใหญ่ อ.เมือง
- ถนนวารีราชเดชบ้านซ่งแย้ไปบ้า นคาเตยช่วงกม.ที่44-46หน้า
ตลาดวัว อ.ไทยเจริญ
- ถนนเส้นค้อวัง-น้าอ้อม สาย 2351 อ.ค้อวัง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนและ
ถนนปลอดภัย

1. การสื่อสารสาธารณะเพื่อการสร้าง
จิตสานึกวินัยจราจร
2. การบังคับใช้กฎหมาย
3. การแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน โดยใช้
การมีส่วนร่วม
4. การสวมหมวกนิรภัย 100%

1. ให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน ได้ รั บ รู้ เ กิ ด ความ
ตระหนัก มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย
2. ให้มีผลการจับกุมคดีจราจร ตามมาตราการ 3ม 2ข
1ร เพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา
3. ทาให้จานวนการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่ไ ด้รับการ
แก้ไขลดลง หรือไม่มีเลย
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้มข้น/เข้าถึงประชาชน
จึ ง ท าให้ ป ระชาชนยั ง ขาดความตระหนั ก ในเรื่ อ งการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร

1. เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักสร้างวินัยจราจรปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจราจร
2. เจ้าหน้ าที่เพิ่มความเข้มข้น ในการบั งคั บ ใช้ กฏหมาย ควบคู่ การให้
คาแนะนาผู้ขับขี่รถให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยใช้มาตรการจากเบาไป
หาหนัก
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ร้อยเอ็ด

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,308,318 คน (13)
377,601 คัน (28)
66,693 ล้านบาท (37)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

361 ราย (21)
2,428 ราย (17)
22,607 ราย (12)

ประเทศไทย
ร้อยเอ็ด (56)

26.97

27.51

26.59

27.59

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

8%
3%

4%

9%
7%

8% 8% 8%

7%
5%

5% 5%

4%
2%

0%
0

1

1%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

8%
6%
4%
4%
2%
1%
0.7%
0.1%

75%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
อื่นๆ
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
95.54 (33)
71.54 (28)
204.16 (65)
33.02 (66)
5.20 (63)
40.59 (57)
20.79 (60)

26% (67)
6.34 เครื่องต่อแสนประชากร (16)
0.08 เครื่องต่อแสนประชากร (58)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย

126

- ถนนสายสุวรรณภูมิ-เกษตรวิสัย บริเวณหน้าสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ต.ดอกไม้
- จุดกลับรถหน้าบริเวณร้านสะดวกซื้อ ตรงข้ามที่ว่าการ อ.
อาจสามารถ
- หน้า ธกส. อ.เกษตรวิสัย
- แยกบ้านเหล่ากาชาด
- ถนนปัทมานนท์ โค้งบ้านอ้น ม.4 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร
พิมาน

127

128
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

มาตรการแก้ ไข ปั ญ หาการแข่ งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ

1. กวดขันวินัยจราจร ของผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่มีพฤติกรรมการทาผิดกฎหมาย
2. ถนนน าร่ อ งในเขตเมื อ ง (ถนนสี ข าว)
กวดขั น จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมาย
อย่างจริงจัง

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนไม่ มี จิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ ต ามวินั ยจราจร ไม่ เคารพ
กฎหมาย ฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า มตามกฎหมาย ไม่ เชื่ อ ฟั ง การบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ควรตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อดาเนิน การตามกฎหมาย
และเพื่อป้องปรามการทาผิดกฎหมาย และวินัยจราจร ประชาชนผู้
ถูกจับ กุม ร้องเรียนการปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้ าที่ตารวจ ทาให้
เจ้าหน้าที่ตารวจหมดกาลังใจ ไม่กล้าจับกุม

ควรมีการรณรงค์ปลูกจิตสานึก ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีวินัยจราจร
การฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณจราจร การท าผิ ด กฏหมายเป็ น สิ่ ง ที่ น่ า
ละอาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ควรปรับผู้กระทาผิด
ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ในอัตราสูงสุด การสอบเพื่อขอมีใบขับขี่
ควรมีมาตรฐาน เมื่อกระทาความผิดถูกยึดใบขับขี่ การขอมี
ใบขับขี่ใหม่ควรเข้มงวด และจริงจังในการดาเนินการ
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เลย

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

634,513 คน (40)
255,490 คัน (45)
42,737 ล้านบาท (52)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

204 ราย (43)
1,196 ราย (45)
15,610 ราย (19)

ประเทศไทย
เลย (46)

26.24

28.26

26.57

2554

2555

2556

32.15
2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

จักรยานยนต์
อื่นๆ
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

10%
8%
8% 8%

8%
5%

5%

7%

6%

6%

3%

6%
2% 2%

0%
0

1

1% 1% 0%
0% 0% 0%
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กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

10%

54%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
3%
2%
2%
1%
0.2%

25%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
803.92 (18)
280.21 (5)
4,685.33 (14)
1,555.68 (7)
162.80 (15)
365.16 (17)
846.32 (6)

29% (59)
14.66 เครื่องต่อแสนประชากร (1)
0.63 เครื่องต่อแสนประชากร (14)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

โค้งร้อยศพ ถนนวังสะพุง-ภูเรือ
จุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลเมืองเลยราม
จุดกลับรถหน้าท่าอากาศยานเลย
โค้งโคกช้างไห้ ถนนเลย-เชียงคาน
โค้งบ้านภูบ่อบิด ถนนเลย-นาด้วง
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 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

เพื่อมุ่งไปสู่การลดอัตราการเสียชี วิตจาก
ก า ร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ท า ง ถ น น ต า ม
มาตรฐานสากล

- ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริห าร
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่
ระดับสากล
- ยุท ธศาสตร์ที่ 2 การเสริม สร้างความ
ปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ลดความสู ญ เสี ย ใน
ปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภั ย ทางถนนในท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี
ส่วนร่วม

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด โดยมี ก ารก าหนดค่ า
เป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียในช่วงการ
ดาเนินงานของแผนปี 2557

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่ องของนโยบาย ทาให้ผู้
ปฏิบัติขาดขวัญและกาลังใจ
2. ไม่มีมาตรการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากส่วนกลาง เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
3. งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์
ต่างๆ
4. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ไม่มีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

1. ประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง
ถนน และมีนโยบายชัดเจน
2. มีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่มาจาก
ส่วนกลาง
3. สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์
ต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน
4. มีความก้าวหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุทางถนน
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ศรีสะเกษ

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,465,213 คน (9)
372,709 คัน (29)
62,762 ล้านบาท (41)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

280 ราย (31)
1,884 ราย (25)
26,308 ราย (8)

ประเทศไทย
ศรีสะเกษ (70)

19.01

21.12

20.45

19.11

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
13%

7%

8%

8%
5%

4%

6%

7% 7% 7% 7%

6% 6%
4%

3%
1% 0%
0% 0% 0% 0%

0%
0

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

59%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

7%
5%
4%
2%
1%
0.3%
0.1%

22%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
10.58 (54)
12.97 (59)
1,407.58 (45)
294.97 (50)
17.68 (53)
49.89 (52)
72.55 (45)

36% (34)
6.07 เครื่องต่อแสนประชากร (18)
0.14 เครื่องต่อแสนประชากร (52)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาอ.เมือง
จุดกลับรถบริเวณหน้าห้างบิ๊กซี
บริเวณทางโค้งหน้าโรงเรียนกาแพง อ.อุทุมพรพิสัย
บริเวณจุดยูเทินหน้าห้างโลตัสขุขันธ์ อ.ขุขันธ์
บริเวณสี่แยกบ้านคล้อ อ.กันทรารมย์
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นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ญหำและอุปสรรค
นโยบำยปั
นโยบำย
 ยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์

ข้
 อเป้เสนอแนะ
ำหมำย
 เป้ำหมำย

ขาดเครื
และเป็
รณาการ
-ไม่่อมงมืีข้ออมูทีล่ท-ันสมัย-ไม่
มีข้อมูนลที-่ยอมรับตามกฎหมาย
-ไม่มเช่ีขน้อมูกล้
ล-องจับ-ไม่มีข1.้อมูพัลฒ- นาบุคลากรแบบบู-ไม่
มีข้อมูลความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย

ปัญหำและอุ
ปัปญ
สรรค
หำและอุปสรรค

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ขาดเครื่องมือที่ทขาดเครื
ันสมัยและเป็
่องมือนทีที่ท่ยันอมรั
สมัยบและเป็
ตามกฎหมาย
นที่ยอมรัเช่บนตามกฎหมาย
กล้องจับ เช่1.น พักล้ฒอนาบุ
งจับคลากรแบบบู
1. พัฒนาบุ
รณาการ
คลากรแบบบูรณาการ
ความเร็ว
ความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือ2.ที่ทจัดันหาเครื
สมัย ่องมือที่ทันสมัย
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สกลนคร

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,138,609 คน (17)
441,694 คัน (19)
49,605 ล้านบาท (46)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

318 ราย (28)
2,736 ราย (14)
19,428 ราย (15)

ประเทศไทย
สกลนคร (54)

30.62

26.57

30.68

27.93

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
18%

10%
4%
0%
0

10%
5%

7% 8% 7% 7%
6% 6% 5%
3% 2%

2%
1

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุก/รถตู้
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

1% 0% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

74%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
4%
4%
2%
1%
0.1%
0.1%

11%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
148.87 (32)
97.31 (20)
1,999.11 (35)
718.77 (25)
53.57 (31)
215.79 (24)
488.49 (14)

32% (46)
3.43 เครื่องต่อแสนประชากร (48)
0.26 เครื่องต่อแสนประชากร (35)
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จุดเสี่ยงสามแยกบ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น
จุดเสี่ยงประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จุดสี่แยกบ้านธาตุนาเวง
จุดเสี่ยงหน้าโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
จุดเสี่ยงสี่แยกบายพาส ถนนสกลนคร-กาฬสินธ์
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจรให้ เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด ส่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่ง
อย่างปลอดภัย โดยน้อมนาหลักการแก้ไข
ปั ญ หาจราจรตามแนวพระราชดาริไปสู่
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง และถื อ เป็ น
“วาระแห่ งชาติ ”ที่ ต้องดาเนิ น การอย่าง
เข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ

ยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนนได้แก่1) ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายให้เป็น
นโยบายเร่งด่วนระดับชาติ 2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
เสถี ย รภาพในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น 3)
ยุทธศาสตร์การทาแผนนิติบัญญัติ 4) ยุทธศาสตร์
การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาความปลอดภั ย ทาง
ถนนในส่วนกลาง 5) ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาความปลอดภั ย ทางถนนในภู มิ ภ าค
และท้องถิ่น 6) ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนาและติดตาม
ประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน

จานวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ให้เป็น 0

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ตารวจ
1. บุคลากรไม่เพียงพอ
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. การแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
4. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
5. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
6. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการจัดการด้านจราจร
7. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการจราจร
ขนส่ง
1. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
แขวงทางหลวง
1. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามป้ายจราจรและเครื่องหมายนาทาง
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
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1. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2. กวดขันจับกุมเข้มข้น
3. ให้อานาจตารวจในการจับกุมกับผู้ไม่ต่อภาษีรถหรือต่อ
ทะเบียน
4. ให้มีหนังสือแจ้งผู้ครอบครองรถมาชาระค่าภาษี หาก
ไม่มีการต่อภาษี
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สุรินทร์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,391,636 คน (12)
431,112 คัน (22)
66,135 ล้านบาท (38)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

28.61

26.47

24.78

2554

2555

2556

451 ราย (15)
2,006 ราย (22)
23,242 ราย (10)

ประเทศไทย
สุรินทร์ (42)

32.41
2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

10%
4%

6%

8%
4% 4%

7% 7% 7%
6% 6%

5% 4%
2% 2%

0%
0

1

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

65%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

6%
4%
3%
3%
0.4%
0.4%
0.1%

19%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
677.04 (21)
91.04 (22)
5,907.36 (8)
3,637.88 (1)
355.19 (6)
549.50 (12)
737.76 (7)

43% (19)
4.31 เครื่องต่อแสนประชากร (34)
0.22 เครื่องต่อแสนประชากร (41)
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แยกแกใหญ่
แยกนาดี
แยกบุฤษี
แยกเทนมีย์
แยกศีขรภูมิ
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน
ในสถานศึ ก ษาเน้ น หนั ก บั ง คั บ ใช้
กฎหมาย เมาไม่ขับ และสวมหมวก
นิ ร ภั ย ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ขั บ ขี่ ซ้ อ นท้ า ย
รถจักรยานยนต์

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด 4
ด้ า นการพั ฒ นาคนและสั ง คมเพื่ อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก
ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกลยุ ท ธ์
ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักรับรู้ถึงความปลอดภัย
ทางถนน
2. สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
3. ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
4. ลดการบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิต จากอุ บั ติ เหตุ ท าง
ถนน

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อถูกจับกุมแต่กับ
มาร้องเรียน
2. ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องปัญหาอุบัติเหตุ ความรุนแรงของปัญหา

1. นโยบายต้องชัดเจน
2. ไม่ ย กเว้ น บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ในการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
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พ.ศ.2557

หนองคาย
สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

517,260 คน (51)
229,303 คัน (52)
34,621 ล้านบาท (59)

30.20

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

131 ราย (59)
950 ราย (59)
10,393 ราย (39)

ประเทศไทย
หนองคาย (60)

23.61

21.94

25.33

2555

2556

2557

2554

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

10%

11%

10%
8%
5% 5%

2%

3%

7%

8%

7%
5%
3% 2%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่

1%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

79%
9%
4%
3%
2%
1%
1%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
206.28 (28)
32.67 (45)
731.55 (58)
267.76 (52)
46.98 (36)
42.53 (55)
51.81 (53)

29% (61)
8.70 เครื่องต่อแสนประชากร (8)
0.39 เครื่องต่อแสนประชากร (26)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ถนนสาย 2020 ท่าบ่อ-บ้านผือ
ทางหลวงชนบท 3015
ทางหลวง 212
ทางหลวงชนบท หนองคาย 2076
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

บู ร ณ าการการด าเนิ น การทุ ก ภาคส่ ว นโดย
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนิ น การตาม
แนวทาง 5 เสาหลัก ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน 2) ถนนและการสัญจร
อย่างปลอดภัย 3) ยานพาหนะปลอดภัย 4) ผู้ใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5) การตอบสนองหลัง
เกิดอุบัติเหตุ

ก าหนดกรอบแนวทางให้ มี ห น่ ว ยงานหลั ก
รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะเสาหลั ก เรี ย งล าดั บ ดั ง นี้ 1)
ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จั ง หวั ด หนองคาย 2) แขวงการทางจั ง หวั ด
หนองคาย 3) ขนส่ ง จั ง หวั ด หนองคาย 4)
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด หนองคาย 5) ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า 10
คนต่ อประชากร 1 แสนคนในปี 2563 และให้
ถือเป้าวาระแห่งชาติที่ต้องดาเนินการให้เข้มข้น
ในทุกพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ตารวจ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจในบางข้อหาเช่น เมาแล้วขับ การสวมหมวก
นิรภัยยังไม่มีความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเท่าที่ควรมีเพียงการเข้มงวดเฉพาะในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์เท่านั้น ส่วนนอกเทศกาลตารวจยังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างสม่าเสมอ หลาย
คนยั งไม่คานึ งถึงอันตรายหรือค่ าปรับจราจรจากการไม่ป ฏิบัติตามกฎจราจรเนื่อ งจากรู้จักกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในช่วงเช้าและเย็น เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย ทาให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเคยชินและไม่
กลัวการถูกจับปรับ
ขนส่ งจั งหวัด หนองคาย ปั ญ หารถบรรทุ กพ่ วงที่ จ อดรอท าเอกสารหน้ าด่ า นศุ ล กากรจังหวัด
หนองคายด้วยช่องทางเดินรถที่แคบและอยู่ในเขตชุมชน หน้าโรงเรียนประจาจังหวัด มักมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การจัดการจราจรเป็นไปได้ยาก ใช้อิทธิพลปัญหารถจาก สปป.ลาว นารถมาใช้ใ น
ฝั่งไทยผู้ใช้รถยังไม่ชินเส้นทาง และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรตามกฎหมายไทย เช่นขับช้าชิดขวา
ตลอดเส้นทาง หรือ ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดการเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ให้สัญญาณอย่าง
กระทันหัน ทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แขวงทางหลวงหนองคาย ในช่ วงปี 2557 ต่อ เนื่ อ งไปจนถึ ง 2559มี ก ารปรั บ ปรุ งถนนหลาย
เส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทาง สายหนองคาย–รัตนวาปีขยายช่องทางการจราจร ซึ่งทางผู้รับเหมาได้
มีป้ายเตือ นตลอดเส้ นทาง แต่พ บว่าผู้ ใช้รถขับรถด้วยความเร็วตลอดเส้นทาง ท าให้มี อุบัติเหตุ
ในช่วงเส้นทางปรับปรุงตลอดทั้งปี
เขตพื้นที่การศึกษา 1-2 ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่
และโดยสารรถจักรยานยนต์ แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ปกครองไม่ใส่ใจเด็ก ประกอบกับตารวจไม่ตรวจจับ
ในช่วงเช้า จึงละเลยไม่ปฏิบัติตาม
บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ จ ากั ด สาขาหนองคาย ผู้ ใ ช้ ร ถโดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังมีรถจานวนมากไม่จัดทา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ จะได้รับความเดือดร้อนค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สรุปปัญ หาด้านความปลอดภัยทางถนนจาแนกตาม
ปัจจัยเสี่ยง 4 ปัจจัย ที่ต้องเร่งแก้ไข และพร้อมบังคับใช้กฎหมาย
-ด้านพฤติกรรมคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด เมาสุราไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แซงในที่คับขัน ขับรถย้อนศร และใช้โทรศัท์ขณะขับรถ ซึ่ง
ต้องใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจจับอย่างเข้มงวด
-สภาพปัญหาด้านรถ/ยานพาหนะ ยานพาหนะมีสภาพไม่สมบูรณ์มีการดัดแปลงสภาพรถ รถรับส่ง
นั ก เรี ย นไม่ มี ค วามปลอดภั ย นั ก เรี ย นยั งโหนรถ ประชาชนไม่ มี ท างเลื อ กในการใช้ ถ นน เช่ น
รถบรรทุกยางพารา
-สภาพปัญหาด้านถนนและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ไม่มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ ไม่มีช่องทางเดินเท้า ช่องทางจักรยาน
-สภาพปัญ หาด้านการบริหารจัดการ ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอ าเภอและระดับ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ขาดเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ในการปฏิบั ติตาม
แผนงานจังหวัด ขาดเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเครื่องมือตรวจจับความเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการบังคับใช้กฎหมายใน10ข้อหาหลักอย่าง
สม่าเสมอ ควบคู่กับการสร้างจิตสานึกให้ผู้ขับขี่ได้มีวินัยในการ
ใช้รถใช้ถนนทั้งด้ านการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ของ
เจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น งบประมาณในการที่ จ ะให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยและเพิ่มปริมาณผู้มีใบอนุญาตขับรถ
ในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นและถ้าหากมีการแก้ไขโทษของผู้กระทา
ความผิด พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ร.บ.รถยนต์ฯและกฎหมายอื่น ๆ ที่
จะท าให้ ป ระชาชนได้ เกรงกลั ว ต่ อ โทษหรือ ค่ าปรั บ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
อาจจะมีจิตสานึกหรือมีวินัยในการขับขี่ปลอดภัยได้เพิ่มขึ้นอีก
ทางหนึ่ง
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ ายจากทุ กภาค
ส่วนและกาหนดหน่วยงานหรือคณะทางานหลักเพื่อผลักดันการ
บังคับใช้กฎหมายในจังหวัดอย่างเคร่งครัด
3. ควรจัดให้มีภาคประชาชนในแต่ละอาเภอเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
4. ใช้ ป ระโยชน์ จ ากที ม สื บ สวนอุ บั ติ เหตุ ท างถนนระดั บ จั งหวั ด
วิเคราะห์ กลั่นกรองปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และนาข้อมูลมา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
5. ส่ ง เสริม ให้ มี เขตปลอดอุ บั ติ เหตุ ในทุ ก พื้ น ที่ โดยการบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด
6. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อ
ความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างยั่งยืน
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หนองบัวลาภู

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

508,864 คน (53)
148,472 คัน (64)
20,730 ล้านบาท (74)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

100 ราย (65)
594 ราย (68)
9,788 ราย (41)

ประเทศไทย
หนองบัวลาภู (69)

19.70

22.18

18.73

19.65

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร

14%

8%
4%

6%

9%
6% 6% 6%

4%

5%

5%

4%

3%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถบรรทุก/รถตู้

16%

1% 1% 1%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

5%
1%
1%
1%
0.3%
0.3%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

72%
18%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
6.29 (59)
38.32 (39)
920.48 (55)
312.07 (49)
1.18 (64)
25.74 (60)
74.48 (43)

28% (64)
3.93 เครื่องต่อแสนประชากร (38)
0.39 เครื่องต่อแสนประชากร (24)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

โค้งปู่หลุบ
ทางแยกหน้าศาลากลาง
ทางโค้งบ้านภูพานทอง
สี่แยกตลาดแม่สาเนียง
หน้าตลาดห้วยเดื่อ
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ลดความสู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เหตุ ท าง
ถนนโดยมี ก ารก าหนดค่ า เป้ า หมาย
เพื่ อลดความสู ญ เสี ย ในช่ ว งการ
ดาเนินงานของแผน

1. พั ฒ น าระบ บ บ ริ ห ารจั ด การด้ า น ความ
ปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
3. ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม

ลดความสู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เหตุ ท าง
ถนนให้ เหลื อ น้ อยที่ สุ ด และตายไม่
เกิน 13.68ต่อประชากรแสนคน

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ขาดแคลนกาลังพล
2. ขาดงบประมาณขาดแคลนอุ ป กรณ์ ในการท างาน เช่ น เครื่อ ง
ตรวจจับความเร็วเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ยานพาหนะ
3. ประชาชนขาดความรู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายจราจร
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น อบต.ทต.ทม.ทน. ไม่มีอานาจใน
การบังคับใช้กฎหมายจราจรและไม่มีอานาจเปรียบเทียบปรับ ทา
ให้การบังคับใช้กฎหมายไม่คลอบคุมและทั่วถึง
5. ประชาชนขาดวินัย
6. การบั งคั บ ใช้ กฎหมายไม่ ต่อเนื่ อง เช่ น ถ้าไม่ตั้งด่านก็ จะจั บ กุ ม
ไม่ได้(ความเชื่อของประชาชน)
7. การบังคับใช้กฎหมายเรื่องใบขับขี่ยังไม่เข้มแข็งพอ เช่น ยังมีผู้ที่ไม่
มีใบขับขี่เยอะมาก

1. เพิ่มอัตรากาลังพลให้ตารวจจราจร
2. ให้มีตารวจจราจรประจาท้องถิ่นเพราะจะมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างคลอบคุมและทั่วถึง
3. จั ด สรรงบประมาณให้ อ ย่ า งเพี ย งพอจั ด สรรวั ส ดุ
อุปกรณ์ในการทางานอย่างเพียงพอ
4. อบรม ประชาสัมพั น ธ์ ให้ค วามรู้ เผยแพร่ กฎหมาย
จราจรแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้ตระหนักถึงภัย
จากการผ่าฝืนกฎหมาย
5. ให้อานาจแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจับกุม
และเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.จราจร
6. ควรยกเลิกกฎหมาย “ว่ากล่าวตักเตือน”
7. ให้ความสาคัญคดีอุบัติเหตุเทียบเท่าคดีอุกฉกรรจ์
8. ขาดการนาเทคโนโลยี่มาใช้เป็นตัวเสริมในการตรวจจับ
ผู้กระทาผิดกฎหมาย
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อานาจเจริญ

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

375,380 คน (65)
118,908 คัน (73)
15,313 ล้านบาท (76)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

64 ราย (73)
738 ราย (66)
7,638 ราย (52)

ประเทศไทย
อานาจเจริญ (71)

20.42

18.21

19.22

17.05

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
12%
10%
6%

7%

6% 6% 6%

7%

7% 6%

5%

4%

2%

3%

2%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

10%

1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

19%
7%
4%
4%
1%
0.3%
0.3%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

65%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
79.12 (36)
160.37 (12)
3,041.72 (25)
748.84 (24)
35.96 (42)
99.10 (39)
48.75 (54)

28% (63)
8.26 เครื่องต่อแสนประชากร (9)
4.00 เครื่องต่อแสนประชากร (1)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

ถนนชยางกูรบริเวณบ้านไก่คา
ถนนชยางกูรหน้าวัดสาราญ
ถนนชยางกูรหน้าโรงสีไฟไทยพัฒนา
ถนนชยางกูรบ้านคาน้อย
ถนนอรุณประเสริฐบ้านดอนหวาย-บ้านดอนแดง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ให้ ส ถ าน ที่ ราช ก ารแ ล ะ
สถานศึกษาสวมหมวกนิรภัย
100% และให้ ส่ ว นราชการ
รายงานในการประชุมความ
มั่นคงทุกเดือน

1. ติ ด ตั้ ง ป้ า ย ร ณ ร ง ค์ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ แ ล ะ ผู้ โด ย ส า ร
รถจั ก รยานยนต์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย 100% ในสถานที่
ราชการ
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการจับ ปรับ คดีที่
เกี่ ย วกั บ การจราจรในกรณี ที่ ข้ า ราชการในต้ น สั ง กั ด
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ถู ก ด าเนิ น คดี แ ละให้ ร ายงาน
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ตั ก เตื อ นและด าเนิ น คดี ท างวิ นั ย
ต่อไป

1. เพื่ อสร้างจิ ต ส านึ กให้ ข้าราชการ
ได้ น าไปเผยแพร่ ในชุ ม ชนเมื อ ง
และท้องถิ่น
2. เพื่ อ สร้า งความตระหนั ก ให้ กั บ ผู้
ขั บ ขี่ แ ล ะ ผู้ โ ด ย ส า ร
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ได้ เล็ งเห็ น
ค ว า ม ส า คั ญ ใน ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอ
ตนเองและผู้ อื่น ตลอดจนสั งคม
โดยรวมโดยก าหนดจุ ด จั บ ปรับ
ใน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าศาลา
กลางจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ และ
หน้าโรงเรียนอานาจเจริญวิทยา

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การบังคับใช้กฏหมายยังไม่เข้มข้น ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เนื่องจาก
หากบังคับใช้กฏหมายเข้มข้นจะได้รับการต่อต้านจากประชาชน

1. ให้ตารวจมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่สร้ างความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่
2. ลดหรือยกเลิกรางวัลนาจับจากส่วนแบ่งเงินค่าปรับ
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อุดรธานี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,570,300 คน (7)
624,639 คัน (11)
103,059 ล้านบาท (25)

31.20

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

25.49

2554

505 ราย (8)
3,624 ราย (8)
26,986 ราย (6)

ประเทศไทย
อุดรธานี (45)

32.29

32.16

2556

2557

2555

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

16%

9%

10%
6%

7% 7% 8% 7% 6%

4% 4%

5%

4% 3%

0%
0

1

2%

1% 0%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

73%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%
6%
4%
4%
2%
2%
1.1%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
8.41 (56)
195.31 (9)
5,905.24 (9)
274.09 (51)
119.79 (18)
119.21 (34)
168.12 (30)

32% (43)
1.59 เครื่องต่อแสนประชากร (61)
0.25 เครื่องต่อแสนประชากร (36)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย

142

-

จุดกลับรถหน้าบิ๊กซี ถนนอุดรธานี-หนองบัวลาภู
จุดกลับรถหน้าโรงงานศรีตรัง ถนนอุดร-สกลนคร
จุดกลับรถหน้าค่ายเสนีย์รณยุทธ ถนนอุดร-สกลนคร
จุดกลับรถหน้าร้านอาหารคีตกวี ถนนรอบเมือง
จุดกลับรถหน้าเทศบาลเมืองโนนสูงน้าคา
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถใช้
ถนนให้ ดี ขึ้ น โดยยกระดั บ การสั ญ จรที่
ปลอดภั ย ตามมาตรฐานสากล บน
เส้นทางถนนจังหวัดอุดรธานี

สร้างความตระหนั กและการมี ส่ วนร่วม
ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น ให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน อันจะนาไปสู่การ
ยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็น
หน้ า ที่ พ ลเมื อ งและเป็ น วั ฒ นธรรมของ
องค์กรในทุกระดับ

ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท าง
ถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยกาหนดเป้าหมายการลดอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต ต่ อ แสนประชากรในช่ ว งปี
2559 ลดลงร้อยละ 12.18

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการบังคับใช้กฎหมายมีน้อย
2. บุคลากรในการทางานขาดแคลน รับผิดชอบหลายหน้าที่ใน
เวลาเดียวกัน
3. ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน
และไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ข อง
ประชาชน
4. ประชาชนละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร คิดว่าเป็น
เรื่องเล็กน้อย

1. ให้มีมาตรการองค์กร ส่วนราชการและเอกชน
2. นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เช่ น กล้ อ ง CCTV ในการตรวจจั บ การกระท า
ความผิด
3. กาหนดเขตจากัดความเร็วและติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
และออกใบสั่งอัตโนมัติ เพื่อลดภาระของบุคคลากรที่ต้อง
ออกไปตั้งด่านกวดขันวินัยการจราจร
4. เพิ่มบทลงโทษในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

143

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

อุบลราชธานี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
1,844,669 คน (3)
679,834 คัน (7)
104,480 ล้านบาท (23)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

33.09

32.46

33.65

2554

2555

2556

546 ราย (6)
7,900 ราย (2)
26,819 ราย (7)

ประเทศไทย
อุบลราชธานี (51)

29.60
2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

12%
8%
3% 4%

7% 6% 7% 7% 7%
6%

4% 4%

0%
0

1

3% 2%

1% 0%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

82%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

5%
4%
3%
2%
2%
1%
0.4%
0.1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
864.65 (15)
348.46 (4)
4,226.23 (18)
1,349.56 (11)
771.20 (2)
977.57 (5)
1,123.62 (4)

41% (23)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

U-Turn ร.พ. 50 พรรษา
สี่แยกขวัญนาทอง ถ.แจ้งสนิท
U-Turn หน้าร.ร.บ้านด้ามพร้า
ทางโค้งสะพานคลองหนองบัวเซเป็ด อ.ตระการฯ
หน้าโรงงานก้าวหน้าไก่สด อ.วารินชาราบ
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

การจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนของจังหวัดอย่างมีส่วนร่วม

1. การบังคับใช้ความเร็วที่ปลอดภัย
2. การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เช่น
การสรุป ถอดบทเรีย นช่ วงปกติ
และเทศกาลสาคัญ
4. การนาเทคโนโลยีมาใช้

1. ลดความสู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนนให้ เหลื อ
น้ อ ยที่ สุ ด เป้ า หมายลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุต่ากว่า 10คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ในปี พ.ศ. 2563
2. เกิดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าภาพใน
การดาเนิ น การด้านการป้ องกัน และลดอุบั ติเหตุ
ทางถนนในทุกภาคส่วนและในทุกระดับ
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)
ให้ ป ระชาชนผู้ ใช้ ร ถใช้ ถ นน มี จิ ต ส านึ ก ในการ
เรี ย นรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนอย่ า งเป็ น
รูปธรรมและยั่งยืน
4. มีแ นวทาง เป้ าหมาย กลไก กากับ ติด ตามทั้ งใน
ระยะสั้ น กลาง ยาว ที่ ส ร้า งความสมดุ ล ในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เอื้อต่อความ
ปลอดภัย
5. การส่ ง เสริ ม บทบาทหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยเน้ น บทบาทการมีส่ วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องมืออุปกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
2. ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดจิตสานึกและวัฒนธรรมการ
ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความไม่เสมอภาค บางกรณีเข้า
ลักษณะการเลือกปฏิบัติ
4. บทลงโทษไม่รุนแรง ประชนไม่หลาบจา
5. กาลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

1. การกาหนดนโยบายต้องมีความชัดเจน
2. เข้ ม งวดในการตั้ ง ด่ า นบั ง คั บ ใช้ ก าหมายให้ มี ค วาม
ต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกรงกลั ว และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคยชิน
3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับใช้กฎหมายให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
4. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบั ติตาม
กฎหมายและบทลงโทษให้ประชาชนทราบผ่านสื่อทุก
แขนง
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บทที่ 5

ภาคกลาง
ภาคกลาง/ตะวันออกเป็นภาคที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบไปด้วย 25 จังหวัด
โดยแบ่งออกเป็นภาคกลาง 16 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สิงห์บุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีน บุรี สมุท รปราการ
สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง โดยมีข้อมูลทั่วไปของภาค ดังนี้
- ประชากร 21,892,024 คน
คิดเป็น 34% ของทั้งประเทศ
- รถจดทะเบียน 16,680,567 คัน
คิดเป็น 47% ของทั้งประเทศ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม 9,483,619 ล้านบาท คิดเป็น 72% ของทั้งประเทศ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนของภาคกลาง/ตะวันออกในปี 2557 มีดังนี้
- เสียชีวิต 6,904 ราย
- บาดเจ็บสาหัส 35,114 ราย
- บาดเจ็บเล็กน้อย 256,934 ราย

คิดเป็น 33% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 26% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 27% ของทั้งประเทศ
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กรุงเทพมหานคร (13.6)
นนทบุรี (16.36)
สมุทรสงคราม (20.08)
ปทุมธานี (23.93)
สมุทรปราการ (27.74)
อ่างทอง (31.03)
ประเทศไทย (32.9)
สระแก้ว (35.68)
สิงห์บุรี (36.77)
ลพบุรี (37.84)
สมุทรสาคร (38.35)
ราชบุรี (38.91)
กาญจนบุรี (39.97)
ตราด (41.38)
นครนายก (41.97)
นครปฐม (43.88)
สุพรรณบุรี (46.4)
จันทบุรี (47.03)
พระนครศรีอยุธยา (47.91)
ฉะเชิงเทรา (50.76)
เพชรบุรี (53.56)
สระบุรี (54.94)
ประจวบคีรีขันธ์ (58.08)
ชลบุรี (58.53)
ปราจีนบุรี (68.01)
ระยอง (74.73)

ภาคกลางเป็นภาคที่มีอัตราการเสียชีวิตสู งที่สุดเมื่อ
เที ย บกั บ ภาคอื่ น ๆ โดยมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต 35.07
รายต่ อแสนประชากร มี เพี ยง 6 จังหวัดที่ มี สถิ ติต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (32.90 รายต่อแสนประชากร)
ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุ รี สมุท รสงคราม ปทุ มธานี
สมุทรปราการ และอ่างทอง ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ระยอง ปราจีน บุ รี และชลบุ รี
(รูปที่ 5.1)

รูปที่ 5.1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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เมื่อพิ จารณาการเพิ่มขึ้น /ลดลงของอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต เที ย บกั บ ปี พ .ศ.2555 พบว่ า
ภาคกลางมี อั ต ราการเสี ย ชี วิต ลดลงสู งสู ง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยลดลงจากปี พ.ศ.
2555 เฉลี่ ย 4.28 รายต่ อ แสนประชากร
โดยจั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราลดลงสู ง สุ ด ได้ แ ก่
สิ งห์ บุ รี นครนายก และสระบุ รี มี เพี ย ง3
จังหวัดเท่านั้นที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ไ ด้ แ ก่ ป ร า จี น บุ รี ต ร า ด แ ล ะ
พระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 5.2)

สิงห์บุรี (-27.95)
นครนายก (-12.5)
สระบุรี (-12.35)
อ่างทอง (-10.18)
ฉะเชิงเทรา (-9.76)
นครปฐม (-9.29)
ลพบุรี (-9.12)
สมุทรสงคราม (-8.26)
ปทุมธานี (-5.09)
สุพรรณบุรี (-3.99)
ชลบุรี (-3.79)
ประเทศไทย (-3.72)
เพชรบุรี (-3.17)
สระแก้ว (-3.16)
กรุงเทพมหานคร (-3.07)
กาญจนบุรี (-2.38)
นนทบุรี (-1.68)
สมุทรปราการ (-1.61)
ราชบุรี (-1.37)
สมุทรสาคร (-1.35)
จันทบุรี (-1.26)
ประจวบคีรีขันธ์ (-1.1)
ระยอง (-1.05)
พระนครศรีอยุธยา (5.31)
ตราด (5.93)
ปราจีนบุรี (15.24)

รูปที่ 5.2 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิตเทียบกับพ.ศ.2555
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การจับกุม ปรับ และดาเนินคดี

สถิติการจับกุม ปรับ และดาเนินคดี ได้จากการนาสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร 7 คดีมาทาการวิเคราะห์ในรูปของ
อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร เพื่อสะท้อนถึงการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการขับขี่ โดยประกอบไปด้วย
1. ไม่สวมหมวกนิรภัย
3. ขับรถเร็ว
4. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
2. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
5. ขับรถย้อนศร
6. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
7. เมาแล้วขับ

494,625 ราย
177,272 ราย
124,497 ราย
117,599 ราย
90,982 ราย
29,812 ราย
19,957 ราย

เมื่ อพิ จารณาในภาพรวมโดยเฉลี่ ยแล้ ว พบว่าภาคกลางมี สถิ ติการจับ กุม สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดั บ ประเทศถึ ง
ประมาณ47% (รู ป ที่ 5.3) โดยคดี ที่ มี ก ารจั บ กุ ม สู งสุ ด ได้ แ ก่ ไม่ ส วมหมวกนิ รภั ย (3,743.59 รายต่ อ แสน
ประชากร) ส่วนคดีที่มีการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ เมาแล้วขับ (151.05รายต่อแสนประชากร) ตารางที่ 5.1
แสดงรายละเอียดอัตราการจับกุมต่อแสนประชากรของจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง
ไม่สวมหมวกนิรภัย

3,097.39
890.05
761.50

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับรถเร็ว

ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
เมาแล้วขับ

1,438.72

713.94

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
ขับรถย้อนศร

3,743.59

422.76
318.47

ภาคกลาง

1,010.40

ประเทศไทย

738.40

253.30
148.35
151.05
115.10

รูปที่ 5.3 อัตราการจับกุมของภาคกลางและประเทศไทย
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ตารางที่ 5.1 อัตราการจับกุม ของจังหวัดในภาคกลาง
จังหวัด
เมา
หมวกนิรภัย
เร็ว
เข็มขัดนิรภัย ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง
เพชรบุรี
47.24
9,849.39
204.35
52.72
342.69
180.10
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
33.79
114.17
16.25
445.74
275.64
237.82
ชลบุรี
488.59
8,780.48 1,761.61
1,683.24 1,640.40 1,830.49
ตราด
3.56
1,791.04
3.56
1,734.08
135.72
19.13
นครนายก
261.56
1,416.63
20.21
418.58
746.99
707.35
นครปฐม
9.99
175.97
15.04
นนทบุรี
168.08
2,713.16 6,754.67
905.72
932.56 5,208.67
ปทุมธานี
65.55
3,000.96
53.91
584.42
885.24
251.38
ประจวบคีรีขันธ์
54.27
4,157.63
962.09
1,753.36
890.87 1,189.66
ปราจีนบุรี
15.23
998.72
64.47
523.87
174.62
120.38
พระนครศรีอยุธยา 106.27
5,853.79
741.41
2,135.39 1,019.29
134.77
ระยอง
270.61
1,677.81
243.48
391.61
166.82
285.44
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
370.34
3,330.24 3,083.32
917.38 1,094.31
877.27
สมุทรสงคราม
30.90
1,016.54
5.15
158.09
852.26
604.57
สมุทรสาคร
30.65
2,670.68
16.54
847.55 1,028.04
580.20
สระแก้ว
3.08
3.98
4.17
0.18
0.18
0.54
สระบุรี
82.56
6,392.04 1,297.16
976.38
534.05
483.06
สิงห์บุรี
13.20
1,379.63
302.60
335.13
445.42
478.42
สุพรรณบุรี
60.42
4,886.62
914.67
1,418.64
112.95
117.66
อ่างทอง
32.80
7,371.42
922.53
513.81
138.94
9.87
เฉลี่ย
151.05
3,743.59 1,438.72
890.05
738.40 1,010.40

โทรศัพท์มือถือ
74.44
41.41
574.78
44.50
456.28
271.07
113.87
885.72
68.01
162.39
184.02
270.47
32.96
201.92
391.18
104.17
42.40
67.00
253.30

หมายเหตุ: - ไม่มีข้อมูล

เมื่อพิ จารณาความสั ม พั นธ์ระหว่าง “อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร” กับ “อัตราการจับ กุม ต่อแสน
ประชากร” (รูปที่ 5.4) พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวค่อนข้างมากและมี แนวโน้มที่หลายหลาย ตัวอย่างของ
จังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงแต่อัตราการเสียชีวิตสูง ด้วย ได้แก่ ชลบุรี จังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าและมี
อัตราการเสียชีวิตต่า ได้แก่ สมุทรสงคราม และปทุมธานี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าแต่ก็มีอัตราการ
เสียชีวิตสูง ได้แก่ ระยอง และปราจีนบุรี และจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงและอัตราการเสียชีวิตต่า ได้แก่
นนทบุรี เป็นต้น
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80
ระยอง
ปราจีนบุรี
60
อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
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ประจวบคีรีขันธ์
สระบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม

40

สระแก้ว

สุพรรณบุรี
ตราด

นครนายก
สมุทรสาคร
สิงห์บุรี
ประเทศไทย

ชลบุรี
เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง
สมุทรปราการ

ปทุมธานี

20

สมุทรสงคราม
นนทบุรี

0
0

5,000

10,000

15,000

20,000

อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร

รูปที่5.4 อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร กับ อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร

จากสถิติอัตราการจับกุมรวมทุกคดีแสดงดัง ตารางที่ 5.1 เมื่อพิจารณารายละเอียดแยกแต่ละคดี พบว่า ภาค
กลางมีอัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศ 151.05 คดีต่อแสนประชากร สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศเล็ ก น้ อ ย (115.10 คดี ต่ อ แสนประชากร) โดยจั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการจั บ กุ ม สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ชลบุ รี
สมุทรปราการ และระยอง ส่วนจังหวัดที่มีการจับกุมต่าสุด ได้แก่ สระแก้ว ตราด และนครปฐม (รูปที่ 5.5)
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับจานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร พบว่า มีบางจังหวัดที่มี
เครื่องตรวจวัดมากและมีการจับกุมมาก เช่น ชลบุรีและสมุทรปราการ แต่บางจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดมากแต่
สามารถจับกุมได้น้อยเช่น ตราดและสระแก้ว เป็นต้น (รูปที่ 5.7)
ส่ วนอั ต ราการจั บ กุ ม คดี ขั บ รถเร็ว ของภาคเฉลี่ ย 1,438.72 คดี ต่ อ แสนประชากร สู งกว่าค่ าเฉลี่ ย ประเทศ
(713.94 คดี ต่ อ แสนประชากร) โดยจั งหวั ด ที่ มี อั ต ราการจั บ กุ ม สู ง มาก ได้ แ ก่ นนทบุ รี มี ก ารจั บ กุ ม สู งถึ ง
6,754.67 คดีต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ สมุทรปราการ และชลบุรี ส่วนจังหวัดที่มีการจับกุมน้อยที่สุด
ได้แ ก่ ตราด สระแก้ ว และสมุ ท รสงคราม (รูป ที่ 5.8) ซึ่ งเมื่ อ เปรียบเที ย บความสัม พั น ธ์กับ จานวนเครื่อ ง
ตรวจจับความเร็วแล้ว มีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก เนื่องจากบางจังหวัดที่มีเครื่อ งตรวจจับมากแต่
จับกุมได้น้อย เช่น นครนายกและสมุทรสงคราม ในขณะที่บางจังหวัดที่มีเครื่องตรวจจับน้อยแต่สามารถจับกุม
ได้มาก เช่น นนทุบรีและสมุทรปราการ เป็นต้น (รูปที่ 5.10)
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นอกจากนั้น อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัย ของภาคกลางมีสถิติสูงที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน เฉลี่ย
3,743.59 คดีต่อแสนประชากร มากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (3,097.39 คดีต่อแสนประชากร) โดยจังหวัดที่มี
อัตราการจับกุมสูง สุด ได้แก่ เพชรบุรี ชลบุรี และอ่างทอง ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนครปฐม (รูปที่ 5.11) ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับอัตราการสวมหมวกนิรภัยแล้ว ไม่
พบความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันเท่าใดนัก บางจังหวัดที่มีการจับกุมมากแต่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยน้อย
เช่น เพชรบุรี ชลบุรี และอ่างทอง ในขณะที่บางจังหวัดที่มีการจับกุมน้อ ยแต่มีอัตรการสวมหมวกนิรภัยมาก
โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี เป็นต้น (รูปที่ 5.13)
ส่วนสถิติอัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ได้แก่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ แสดงรายละเอียดดังในรูปที่ 5.14
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เมาแล้วขับ
ชลบุรี (488.59)
สมุทรปราการ (370.34)
ระยอง (270.61)
นครนายก (261.56)
นนทบุรี (168.08)
ประเทศไทย (115.1)
พระนครศรีอยุธยา (106.27)
สระบุรี (82.56)
ปทุมธานี (65.55)
สุพรรณบุรี (60.42)
ประจวบคีรีขันธ์ (54.27)
เพชรบุรี (47.24)
ฉะเชิงเทรา (33.79)
อ่างทอง (32.8)
สมุทรสงคราม (30.9)
สมุทรสาคร (30.65)
ปราจีนบุรี (15.23)
สิงห์บุรี (13.2)
นครปฐม (9.99)
ตราด (3.56)
สระแก้ว (3.08)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)

นครนายก (231.38)
ชลบุรี (225.54)
ระยอง (184.36)
สระบุรี (80.16)
สมุทรปราการ (66.33)
พระนครศรีอยุธยา (55.61)
ปทุมธานี (15.93)
อ่างทอง (12.72)
เพชรบุรี (4.37)
ประจวบคีรีขันธ์ (-1.04)
ปราจีนบุรี (-4.19)
สมุทรสาคร (-14.95)
นนทบุรี (-27.77)
สระแก้ว (-33.21)
สิงห์บุรี (-35.11)
นครปฐม (-37.12)
ตราด (-42.21)
ประเทศไทย (-142.17)
สุพรรณบุรี (-2578.53)

รูปที่ 5.5 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
500

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร
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รูปที่ 5.6 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับพ.ศ.2555
ชลบุรี

400
สมุทรปราการ
300
ระยอง

นครนายก

200
นนทบุรี

ประเทศไทย
พระนครศรีอยุธยา

100
ปทุมธานี

สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร

0
0

สมุทรสงคราม
2

สระบุรี

อ่างทอง

สิงห์บุรี
4

ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
6

ตราด

สระแก้ว
8

12

14

จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอออล์ต่อแสนประชากร

รูปที่ 5.7 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร
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ขับรถเร็ว
นนทบุรี (6754.67)
สมุทรปราการ (3083.32)
ชลบุรี (1761.61)
สระบุรี (1297.16)
ประจวบคีรีขันธ์ (962.09)
อ่างทอง (922.53)
สุพรรณบุรี (914.67)
พระนครศรีอยุธยา (741.41)
ประเทศไทย (713.94)
สิงห์บุรี (302.6)
ระยอง (243.48)
เพชรบุรี (204.35)
ปราจีนบุรี (64.47)
ปทุมธานี (53.91)
นครนายก (20.21)
สมุทรสาคร (16.54)
ฉะเชิงเทรา (16.25)
สมุทรสงคราม (5.15)
สระแก้ว (4.17)
ตราด (3.56)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
นครปฐม (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)

สมุทรปราการ (2383.41)
นนทบุรี (2325.73)
ชลบุรี (1337.93)
สระบุรี (1267.75)
อ่างทอง (517.43)
สุพรรณบุรี (370.36)
ระยอง (174.17)
เพชรบุรี (129.28)
สิงห์บุรี (117.81)
ประเทศไทย (35.98)
สมุทรสาคร (13.4)
ปทุมธานี (-69.71)
นครนายก (-98.14)
ปราจีนบุรี (-113.04)
ประจวบคีรีขันธ์ (-130.07)
สระแก้ว (-392.48)

รูปที่ 5.8 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร
7,000
6,500

รูปที่ 5.9 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับพ.ศ.2555

นนทบุรี

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

3,500
สมุทรปราการ

3,000
2,500
2,000
1,500

ชลบุรี

สระบุรี
1,000
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ประเทศไทย
500
ระยอง
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
0
ฉะเชิงเทรา ตราด0.5
สระแก้ว
0

อ่างทอง
สิงห์บุรี
1

สมุทรสงคราม
1.5

นครนายก
2

จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร

รูปที่ 5.10 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร
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ไม่สวมหมวกนิรภัย
เพชรบุรี (9849.39)
ชลบุรี (8780.48)
อ่างทอง (7371.42)
สระบุรี (6392.04)
พระนครศรีอยุธยา (5853.79)
สุพรรณบุรี (4886.62)
ประจวบคีรีขันธ์ (4157.63)
สมุทรปราการ (3330.24)
ประเทศไทย (3097.39)
ปทุมธานี (3000.96)
นนทบุรี (2713.16)
สมุทรสาคร (2670.68)
ตราด (1791.04)
ระยอง (1677.81)
นครนายก (1416.63)
สิงห์บุรี (1379.63)
สมุทรสงคราม (1016.54)
ปราจีนบุรี (998.72)
นครปฐม (175.97)
ฉะเชิงเทรา (114.17)
สระแก้ว (3.98)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)

เพชรบุรี (8465.01)
อ่างทอง (6569.68)
สุพรรณบุรี (4842.83)
พระนครศรีอยุธยา…
นนทบุรี (2348.34)
สมุทรสาคร (1906.15)
สระบุรี (1455.88)
ปทุมธานี (1258.23)
ระยอง (937.75)
ปราจีนบุรี (180.6)
ประเทศไทย (126.24)
สิงห์บุรี (35.92)
ชลบุรี (-240.33)
ตราด (-343.53)
สมุทรปราการ (-749.05)
สมุทรสงคราม (-1000.03)
นครนายก (-1821.16)
ประจวบคีรีขันธ์ (-1938.11)
นครปฐม (-2682.43)
สระแก้ว (-2718.59)

รูปที่ 5.11 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร

รูปที่ 5.12 การเพิม่ ขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับพ.ศ.2555

10,000
อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร
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เพชรบุรี
ชลบุรี

7,500

อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา

5,000

สระบุรี

สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประเทศไทย
สมุทรสาคร

2,500

สมุทรปราการ
นนทบุรี

ปทุมธานี

ตราด
นครนายก
สิงห์บุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
สระแก้ว

ระยอง
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา

0
0%

20%

40%

60%

อัตราการสวมหมวกนิรภัย

รูปที่ 5.13 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัต่อแสนประชากร กับ อัตราการสวมหมวกนิรภัย
ข้อมูล: มูลนิธิไทยโรดส์
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80%

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
พระนครศรีอยุธยา (2135.39)
ประจวบคีรีขันธ์ (1753.36)
ตราด (1734.08)
ชลบุรี (1683.24)
สุพรรณบุรี (1418.64)
สระบุรี (976.38)
สมุทรปราการ (917.38)
นนทบุรี (905.72)
สมุทรสาคร (847.55)
ประเทศไทย (761.5)
ปทุมธานี (584.42)
ปราจีนบุรี (523.87)
อ่างทอง (513.81)
ฉะเชิงเทรา (445.74)
นครนายก (418.58)
ระยอง (391.61)
สิงห์บุรี (335.13)
สมุทรสงคราม (158.09)
เพชรบุรี (52.72)
นครปฐม (15.04)
สระแก้ว (0.18)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)

นนทบุรี (5208.67)
ชลบุรี (1830.49)
ประจวบคีรีขันธ์ (1189.66)
สมุทรปราการ (877.27)
นครนายก (707.35)
สมุทรสงคราม (604.57)
สมุทรสาคร (580.2)
สระบุรี (483.06)
สิงห์บุรี (478.42)
ประเทศไทย (422.76)
ระยอง (285.44)
ปทุมธานี (251.38)
ฉะเชิงเทรา (237.82)
เพชรบุรี (180.1)
พระนครศรีอยุธยา (134.77)
ปราจีนบุรี (120.38)
สุพรรณบุรี (117.66)
ตราด (19.13)
อ่างทอง (9.87)
สระแก้ว (0.54)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
นครปฐม (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ชลบุรี (1640.4)
สมุทรปราการ (1094.31)
สมุทรสาคร (1028.04)
พระนครศรีอยุธยา (1019.29)
นนทบุรี (932.56)
ประจวบคีรีขันธ์ (890.87)
ปทุมธานี (885.24)
สมุทรสงคราม (852.26)
นครนายก (746.99)
สระบุรี (534.05)
สิงห์บุรี (445.42)
เพชรบุรี (342.69)
ประเทศไทย (318.47)
ฉะเชิงเทรา (275.64)
ปราจีนบุรี (174.62)
ระยอง (166.82)
อ่างทอง (138.94)
ตราด (135.72)
สุพรรณบุรี (112.95)
สระแก้ว (0.18)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
นครปฐม (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ประจวบคีรีขันธ์ (885.72)
ชลบุรี (574.78)
นครนายก (456.28)
สระบุรี (391.18)
นนทบุรี (271.07)
สมุทรปราการ (270.47)
สมุทรสาคร (201.92)
ระยอง (184.02)
พระนครศรีอยุธยา (162.39)
ประเทศไทย (148.35)
ปทุมธานี (113.87)
สิงห์บุรี (104.17)
เพชรบุรี (74.44)
ปราจีนบุรี (68.01)
อ่างทอง (67)
ตราด (44.5)
สุพรรณบุรี (42.4)
ฉะเชิงเทรา (41.41)
สมุทรสงคราม (32.96)
กรุงเทพมหานคร (ไม่มีข้อมูล)
กาญจนบุรี (ไม่มีข้อมูล)
จันทบุรี (ไม่มีข้อมูล)
นครปฐม (ไม่มีข้อมูล)
ราชบุรี (ไม่มีข้อมูล)
ลพบุรี (ไม่มีข้อมูล)
สระแก้ว (ไม่มีข้อมูล)

ขับรถย้อนศร

ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่

รูปที่ 5.14 อัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ต่อแสนประชากร
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

กาญจนบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

848,198 คน (29)
386,457 คัน (27)
87,101 ล้านบาท (29)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

339 ราย (25)
1,748 ราย (29)
13,177 ราย (31)

40.17

42.95

40.46

39.97

2554

2555

2556

2557

กาญจนบุรี (23)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
16%

9%

9%
7% 7%

5%

7% 7% 7%

6% 5%

2% 3%

4%

3%

0%
0

1

2%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

7%
6%
5%
3%
2%
1%
0.9%
0.3%

75%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

30% (55)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-ไม่มีข้อมูล-

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ศูน ย์อานวยการความปลอดภั ยทาง
ถนนจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนิ น การป้ องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

กาหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน 2556-2559 มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ
- ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
- ยุทธศาสตร์ที่2 การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่าง
ยั่งยืน
- ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ทางถนนใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

-ไม่มีข้อมูล-

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. การบั งคับ ใช้กฎหมายกับ ผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายยังขาด
ความต่อเนื่องและจริงจัง
2. การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายกับ ผู้ ใช้ รถใช้ ถนนส่ วนใหญ่ จ ะใช้ กาลั ง
บุ ค ลากรเป็ น หลั ก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรมี จ านวน
จากัด ทาให้การบังคับใช้กฎหมายทาได้ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพื้นที่
3. ขาดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสาหรับการบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว มี
จานวน 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักหรือจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกหน่วยงาน
2. เพิ่มเครื่องมือทางเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และลดการ
ใช้กาลังบุคลากรลง
3. เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชน เจ้ า ของรถ และ
ผู้ประกอบการให้ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของรถรวมทั้งมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ในระยะยาวควรสร้ า งวั ฒ นธรรมในการใช้ ร ถใช้ ถ นนที่
ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

จันทบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

527,350 คน (48)
347,004 คัน (34)
104,204 ล้านบาท (24)

54.95

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

55.13

51.36

248 ราย (39)
1,358 ราย (35)
13,881 ราย (25)

47.03
จันทบุรี (11)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
12%

9% 9%
6%

7%

8% 8% 8%

6%
4%

0%
0

1%
1

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

11%

3%

3% 3%
1% 1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

83%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

5%
4%
3%
2%
2%
0.4%
0.4%
0.1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

25% (69)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

หนองขอน
แยกปากแซง
หนองสีงา
ปั๊มศักดิ์ชัย
แยกวัดเกาะตะเคียน

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ก าหนดให้ เรื่ อ งอุ บั ติ เหตุ ท างถนนเป็ น
วาระจั ง หวั ด มอบหมายให้ ร องผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ

การแก้ไขจุดเสี่ยง การบังคับใช้กฎหมาย
และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ลดจานวนครั้งการเกิดอุบั ติเหตุ ลดการ
บาดเจ็ บ และลดการเสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม การ
บังคับใช้กฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ขาดเครื่อง Screening Test
2. กาลังเจ้าหน้าที่ตารวจมีน้อย ไม่เพียงพอ
3. ไม่มีระบบรายงานการกระทาผิดซ้า

1.
2.
3.
4.
5.
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ให้มีระบบการลงโทษผู้กระทาผิดซ้า
จัดหาอุปกรณ์ CCTV
ออกในสั่งทางไปรษณีย์
เพิ่มการใช้เทคโนโลยี
นาเสนอภาพการจับกุมและสถิติ ในจอ LCD ของเอกชน
และ อบจ. ประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย LCD
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

695,478 คน (36)
358,861 คัน (31)
323,528 ล้านบาท (7)

64.77

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

60.23

54.33

353 ราย (22)
1,264 ราย (41)
10,393 ราย (39)

50.76
ฉะเชิงเทรา (8)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร
สามล้อเครื่อง

12%
8%

2%

8% 8%

7% 7% 6%
6% 6%

4%

4%

3%

0%
0

1

2%

1% 0%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

77%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

6%
6%
5%
3%
1%
0.9%
0.3%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
16.25 (49)
33.79 (42)
114.17 (67)
445.74 (37)
41.41 (40)
275.64 (21)
237.82 (24)

29% (60)
4.89 เครื่องต่อแสนประชากร (27)
0.29 เครื่องต่อแสนประชากร (33)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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แยก ถ.พระยาศรีสุนทร-ศรีโสธรตัดใหม่
แยก ถ.บางนาตราด-บางวัว
แยก ถ.สิริโสธร-วัดแสนภูดาษ
จัดกลับรถหน้าปั้ม ปตท.(สื่อพีที)ถ.สิริโสธร
แยก ถ.ศรีโสธรตัดใหม่-มหาจักรพรรดิ์

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนด้ า นความปลอดภั ย ทาง
ถนน

 ยุทธศาสตร์
-

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย
ด้านยานพาหนะปลอดภัย
ด้านผู้ใช้ถนนปลออดภัย
ด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ

 เป้าหมาย
ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ จาก
อุบัติเหตุทางถนน

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไม่สามารถตีความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
2. ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และกาลังเจ้าหน้าที่
3. มีการใช้อิทธิพลละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. สัญญาณไฟจราจรหรือป้ายเครื่องหมายจราจรไม่ชัดเจน
สังเกตยาก
5. ทางร่ ว ม ทางแยกมี จ านวนมากเกิ น การควบคุ ม ของ
เจ้าหน้าที่ขาดการวางผังเมืองที่ชัดเจน

1. กฎหมายควรมีความชัดเจนไม่คลุมเครือเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ของเจ้าที่ที่เกีย่ วข้องรวมทั้งประชาชนผู้ปฏิบัติ
2. จั ด สรรงบประมาณ อุ ป กรณ์ ในการปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง เพิ่ ม จ านวน
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
3. กวดขันและเพิ่มบทลงโทษต่อผู้มีอิทธิพลต่ อการละเว้นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
4. ทางร่วมทางแยกควรเปิ ดเฉพาะที่จ าเป็ น เพื่ อลดจานวนจุ ดตัด
ในทางและง่ า ยต่ อ การควบคุ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
5. ให้ มี ก ารบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอย่างจริงจั งและต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ งปี
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ชลบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,421,425 คน (10)
1,344,548 คัน (2)
716,051 ล้านบาท (3)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

61.07

56.92

59.70

832 ราย (2)
3,018 ราย (11)
30,977 ราย (5)

58.53

ชลบุรี (3)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ

14%
7%
0%
0

1% 2%
1

10%

7% 8%

6% 6% 5%
4% 4%

2% 2%
1% 0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

86%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
3%
3%
3%
1%
1%
0.3%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1,761.61 (6)
488.59 (1)
8,780.48 (4)
1,683.24 (6)
574.78 (3)
1,640.40 (1)
1,830.49 (2)

45% (17)
4.57 เครื่องต่อแสนประชากร (29)
0.21 เครื่องต่อแสนประชากร (42)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

จุดกลับรถหน้าโรงแรมแอมบาสเดอร์ นาจอมเทียน
จุดกลับรถหน้าร้านBoxถนนข้าวหลาม ต.แสนสุข
แยกบางเสร่ ถนนสุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ
ถนนสาย 1032 บึง – ปากร่วม อ.ศรีราชา
ถนนหนองแขวะ-บ่อวิน หน้าโรงเรียนมารีวิทย์ อ.ศรีราชา

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

-ไม่มีข้อมูล-

เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความ
เข้ มแข็ง คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี และมี ค วามปลอดภั ย
เป็นเมืองน่าอยู่

ลดจานวนผู้เสียชีวิตลงให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. กาลังเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่เพียงพอ
2. มีภารกิจใหม่ๆเสมอ และเร่งด่วนต้องทาก่อน

1. เพิ่มบทลงโทษ
2. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ตราด

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

224,730 คน (74)
130,687 คัน (70)
36,999 ล้านบาท (56)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

93 ราย (67)
330 ราย (74)
6,175 ราย (61)

63.51
37.94

41.38

2556

2557

ตราด (21)
ประเทศไทย

35.45
2554

2555

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%

จักรยานยนต์

12%
10%

9%
7%

7%

7%

5%

7%
4% 4% 5%

2%

1%

0%
0

1

2%

1% 2%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

รถยนต์

15%

จักรยาน

14%

คนเดินเท้า

2%

รถบรรทุก/รถตู้

1%

สามล้อเครื่อง

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

67%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
3.56 (63)
3.56 (66)
1,791.04 (36)
1,734.08 (5)
44.50 (37)
135.72 (32)
19.13 (61)

46% (14)
12.90 เครื่องต่อแสนประชากร (2)
0.44 เครื่องต่อแสนประชากร (20)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรียงจากมากไปน้อย
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แยกวัดหนองบัว
ทางเข้าซอยโรงศพ
แยกวัดเกาะตะเคียน
ปั๊มเชลส์หนองบัว
ทางเข้าวัดเนินทราย/โค้งวิทยาลัยชุมชนตราด

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

จังหวัดตราดกาหนดให้ความปลอดภัยทางถนนบรรจุเข้าอยู่ใน
แผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยได้
ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์ อ านวยความ
ปลอดภั ย ทางถนนระดั บ จั งหวัด มี ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เป็ น
ประธาน หัวหน้าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็น คณะกรรมการฯ
และมีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้อง
กันแผนความปลอดภัยแห่งชาติ และแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
2. ด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนในเขต
จังหวัด
3. อานวยประสานการปฏิบั ติ เร่งรัดติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5. รายงานผลการด าเนิ น การต่ อ คณะกรรมการศู น ย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
6. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ดาเนินงานต่อสาธารณะ

- จัด ทาแผนบู รณาการ การป้ อ งกั นและลด
อุ บั ติ เหติ ท างถนนชวงเทศกาล และช่ ว ง
ปกติ ประจาปี
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ตามแผน
- จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้มีการประชาสัมพันธ์
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ประเมิ นจากผลลัพ ธ์จาก
ร้อยละที่ลดลงของจานวน
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
จราจรทางบก เทียบจาก
ค่าเฉลี่ยจานวนผู้เสียชีวิต
จากอุ บั ติ เหตุ จ ราจรทาง
บกย้อนหลัง 3 ปี จังหวัด
ตราดใช้ ฐ านข้ อ มู ล ของ
สาธารณสุข

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจจับความเร็ว
2. ขาดการบู ร ณาการ การท างานร่ ว มกั น ต ารวจ
ขนส่ง
3. ปัญหาทางการเมือง
4. พฤติกรรมการของผู้ขับขี่ไม่มีจิตสานึก ขาดวินัย
ในการใช้รถใช้ถนน
5. การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยั ง ไม่ เ ต็ ม ที่ เ นื่ อ งจากมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว
6. แรงงานต่างด้าวไม่เข้าใจกฎหมายของไทย
7. ความไม่ชัดเจนของกฎหมายในแต่ละหน่วย เช่น
ใบสั่งกับการจดแจ้งการกระทาความผิด

1. มีเจ้าหน้าที่ตารวจด้านการจราจรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีกล้องวงจรปิด ติดตั้ง ณ จุดเสี่ยงที่สาคัญ ถ่ายรูปใช้กับรถจักรยานยนต์ด้วย
3. ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการ มีมาตรการลงโทษทางวินัย ต้องปฏิบัติ
ตามเป็นตัวอย่างที่ดี
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
5. สถานศึกษามีการตัดคะแนนความประพฤติ หากไม่ถึงเกณฑ์มีผลต่อการสาเร็จ
การศึกษา
6. ประชาชนพบเห็นผู้กระทาผิดกฎจราจร ถ่ายรูปแจ้งไปสถานีตารวจ สายด่วนได้
ทันที
7. ควรเพิ่มเครื่องมือตรวจจับความเร็ว
8. ควรเพิ่มโทษใน พรบ.จราจรทางบก
9. ใบสั่งควรมีผลต่อการต่อทะเบียนรถ ให้มีการเสียค่าปรับได้ที่ขนส่งจังหวัดได้ทุก
แห่ง/สภ.ทุกแห่ง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นครนายก

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

257,300 คน (72)
119,790 คัน (72)
24,769 ล้านบาท (69)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

56.82

46.88

2554

45.69

2555

108 ราย (63)
546 ราย (69)
5,016 ราย (64)

41.97

นครนายก (19)
ประเทศไทย

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
13%
11%

10%

9%
6%

2%

9%

7%
5%

6%

7%

4%

3%

3% 3%
1%

0%
0

1

0% 1% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

81%
6%
5%
3%
1%
1%
1%
1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถบรรทุก/รถตู้

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
20.21 (46)
261.56 (7)
1,416.63 (44)
418.58 (39)
456.28 (4)
746.99 (10)
707.35 (9)

41% (22)
3.89 เครื่องต่อแสนประชากร (41)
1.94 เครื่องต่อแสนประชากร (2)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-ไม่มีข้อมูล-

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ญหำและอุปสรรค
นโยบำยปั
นโยบำย
 ยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์

ข้
 อเป้เสนอแนะ
ำหมำย
 เป้ำหมำย

ขาดเครื
และเป็
รณาการ
-ไม่่อมงมืีข้ออมูทีล่ท-ันสมัย-ไม่
มีข้อมูนลที-่ยอมรับตามกฎหมาย
-ไม่มเช่ีขน้อมูกล้
ล-องจับ-ไม่มีข1.้อมูพัลฒ- นาบุคลากรแบบบู-ไม่
มีข้อมูลความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย

ปัญหำและอุ
ปัปญ
สรรค
หำและอุปสรรค

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ขาดเครื่องมือที่ทขาดเครื
ันสมัยและเป็
่องมือนทีที่ท่ยันอมรั
สมัยบและเป็
ตามกฎหมาย
นที่ยอมรัเช่บนตามกฎหมาย
กล้องจับ เช่1.น พักล้ฒอนาบุ
งจับคลากรแบบบู
1. พัฒนาบุ
รณาการ
คลากรแบบบูรณาการ
ความเร็ว
ความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือ2.ที่ทจัดันหาเครื
สมัย ่องมือที่ทันสมัย

92
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นครปฐม

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

891,071 คน (25)
444,616 คัน (18)
261,676 ล้านบาท (9)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

52.94

47.34

49.99

391 ราย (18)
1,276 ราย (39)
16,300 ราย (18)

43.88

นครปฐม (18)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์

17%

76%

จักรยาน
9%

0%
0

2%
1

4%

9% 9%

8% 7%

5%

7%

8%
4%

6%
3%

2%

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

คนเดินเท้า

2%
1%
0.5%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คะแนนประเมินตนเอง

3%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

คดี

4%

รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ

1% 1%
0% 0% 0% 0%

13%

รถยนต์

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล9.99 (61)
175.97 (66)
15.04 (67)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

38% (29)
4.49 เครื่องต่อแสนประชากร (30)
0.11 เครื่องต่อแสนประชากร (55)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

โค้งอู่หล่ม อ.เมือง
จุดกลับรถไทยน้าทิพย์ อ.นครชัยศรี
จุดกลับรถรุ่งทวีเทรดดิ้ง อ.เมือง
จุดกลับรถหนองปากโลง อ.เมือง
จุดกลับรถบ่อต่ะกั่ว อ.นครชัยศรี

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

กาหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ความปลอดภั ย ทางถนน 2556-2559 มี 4
ยุทธศาสตร์ คือ
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับ
สากล
- ยุ ท ธศาสตร์ ที 2 การเสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความสูญเสียในปัจจัย
เสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัย
ทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด โดยมี ก ารก าหนดค่ า
เป้าหมาย เพื่อลดความสูญเสียในช่วงการ
ดาเนินงานของแผน กล่าวคือ ในปี 2558
มี เ ป้ า หมายให้ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เป็ น
12.93 ต่อแสนประชากร และในปี 2559
มี เ ป้ า หมายให้ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เป็ น
12.18 ต่อแสนประชากร

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาการ
ฝ่าฝืน กฎหมายยังขาดความต่อเนื่อง
และจริงจัง
2. การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ใช้ ร ถใช้
ถนนส่วนใหญ่จะใช้กาลังบุคลากรเป็น
หลัก ซึ่งปัจจุบันอัตรากาลังบุคลากรมี
จ านวนจ ากั ด ท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายทาได้ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพืน้ ที่
3. ขาดเครื่ อ งมื อ หรื อ เทคโนโลยี ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายกั บ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ น น เช่ น
เครื่องตรวจจับความเร็ว มีจานวน 1
เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนส่ ว นใหญ่ ข าดความ
ตระหนั ก หรื อ จิ ต ส านึ ก ด้ า นความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังทุก
หน่วยงาน
2. พั ฒ นานวัต กรรมส าหรับ การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการใช้ รถบนท้ อ งถนน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ และลดการใช้กาลังบุคลากรลง
3. เสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน เจ้าของรถ และผู้ประกอบการให้ตระหนักและให้
ความส าคั ญ เกี่ ยวกั บ ความปลอดภั ย ของรถและผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ ง มี
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ในระยะยาวควรสร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน
เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นนทบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,173,870 คน (16)
173,161 คัน (61)
254,643 ล้านบาท (10)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

192 ราย (49)
1,288 ราย (38)
10,957 ราย (37)

ประเทศไทย

13.99

16.03

2554

2555

นนทุบรี (73)

16.36

14.79
2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
23%

10% 10%

0%
0

2% 3%
1

5%

8%

6% 7%

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

8%
5%

3%

4%

3%

1% 1% 0%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

76%

2%
2%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%
9%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
6,754.67 (1)
168.08 (11)
2,713.16 (28)
905.72 (19)
271.07 (7)
932.56 (6)
5,208.67 (1)

62% (3)
2.73 เครื่องต่อแสนประชากร (55)
0.09 เครื่องต่อแสนประชากร (57)
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-

อุโมงค์ปากเกร็ด
ทางต่างระดับนครอินทร์
ถนนราชพฤกษ์ช่วงรัตนาธิเบศร์
จุดกลับรถซอยติวานนท์ 38
ซอยวัดลาดปลาดุก

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มี
วัฒ นธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนที่เป็นมาตรฐานสากล

- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนสู่ระดับสา
- ยุท ธศาสตร์ที่ 2 การเสริม สร้า งความ
ปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความสูญเสียใน
ปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
- ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การเสริม สร้า งความ
ปลอดภั ย ทางถนนในท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี
ส่วนร่วม

1. มีโครงสร้างกลไกเชิงระบบที่ตอบสนองต่อ
การจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
การด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด
นนทบุรี พ.ศ.2558-2559
2. มีแนวทางการดาเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด
กลไกการติดตามและประเมินผลทั้งในระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว และในภาพรวม
ที่ จ ะส่ งเสริม วัฒ นธรรมรักความปลอดภั ย
และมีระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยในพื้นที่
3. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชนใน
พื้น ที่ และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาค
ส่วน ทุกระดับให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าภาพใน
การยกระดับ ความปลอดภัยทางถนนของ
จังหวัด

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ประชาชนมีข้อร้องเรียนหากมีการบังคับใช้กฎหมาย หรือเมื่อมี
การจับกุมการกระทาความผิด
2. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ช่วงเวลาเร่งด่วนในการเดินทางของประชาชน ไม่สามารถตั้งด่าน
จับกุม การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ ต้องไปตั้งด่านตรวจใน
ช่วงเวลาอื่น
4. อุปกรณ์เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ไม่เพียงพอ และกล้องวงจรปิดไม่ครบทุกจุด ทุกเส้นทางจราจร
5. การเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห าร บางครั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนนน้อย
6. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนจานวนน้อย รวมถึงค่าตอบแทนขวัญกาลังใจ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจากการท างานของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง
7. ประชาชนขาดความตระหนั ก ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบจราจร

1. ควรสนับสนุนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนน
เพิ่มสูงขึ้นในระดับพื้นที่
2. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ครอบคลุมทุกประเด็นสาหรับผู้ใช้รถใช้ถนน และควร
เพิ่มอัตราโทษให้หนักมากยิ่งขึ้น
3. การบังคับใช้กฎหมายหรือความปลอดภัยทางถนนควร
เป็ น วาระแห่ งชาติ ต ลอดไป ไม่ ใช่ แ ค่ ท ศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563
4. บรรจุ ป ระเด็ น ความรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน
กฎระเบียบจราจรในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
5. สร้ า งความปลอดภั ย ทางถนน วั ฒ นธรรมจราจร
กฎระเบี ย บจราจร หรื อ การออกใบอนุ ญ าตให้
ชาวต่างชาติให้เข้าใจกฎระเบี ยบจราจรของประเทศ
ไทย หรือออกระเบียบกฎจราจรสาหรับชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เป็นมาตรฐานสากล
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ปทุมธานี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,074,058 คน (19)
134,198 คัน (69)
321,886 ล้านบาท (8)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

25.52

27.76

28.58

2554

2555

2556

257 ราย (36)
1,262 ราย (42)
7,143 ราย (55)

ประเทศไทย
ปทุมธานี (62)

23.93
2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%
14%

6%

0%
0

2%
1

3%

8% 7%

8% 9%
5%

6%

5% 5%
2%

1% 1% 0% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

77%
7%
7%
4%
3%
1%
1%
0.3%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
53.91 (41)
65.55 (29)
3,000.96 (26)
584.42 (27)
113.87 (19)
885.24 (8)
251.38 (22)

55% (6)
3.91 เครื่องต่อแสนประชากร (39)
0.47 เครื่องต่อแสนประชากร (19)
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- ถนนช่วงนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี อาเภอเมือง
- บริเวณโค้งสแตนเล่ย์ อาเภอเมือง
- ถนนพหลโยธิน คู่ขนาน ทล.1 บริเวณหน้านิคมนวนคร
อาเภอคลองหลวง
- ถนนลาลูกกา ก่อน สภ.คูคต ถนนทล.3312 ซอยลาลูกกา
25 ระหว่างคลอง 2-3 อาเภอลาลูกกา
- เลียบคลองสิบหนองเสือ คอสะพานวัดบึงบา ช่วง
เทศบาลบึงบา อาเภอหนองเสือ

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อุบัติเหตุแบบบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
(Law Enforcement)
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ด้ าน วิ ศ ว ก ร ร ม
(Engineering)
- ยุท ธศาสตร์ที่ 3 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการให้ ค วามรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม (Public Relation)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน
(Emergency Medical Service: EMS)
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการติ ด ตามและ
ประเมินผล (Evaluation and Information)

การลดอัตราเสียชีวิต ให้น้อยกว่า
16 ต่อ แสนประชากร ในปี 2559

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพไม่พร้อมใช้งาน ไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมบารุง/สอบเทียบเครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์
2. ขาดแคลนเครื่องตรวจสอบความเร็ว
3. ขาดแคลนกาลังพลบุคลากรด้านงานจราจร (ตารวจ)

1. จั ด ท าแผนของบประมาณเพิ่ ม เติ ม ด้ า นเครื่ อ งมื อ
อุ ป กรณ์ ในการซ่ อ มบ ารุ ง /สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด
ระดับแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ
2. จั ด ท าแผนของบประมาณจั ด ซื้ อ เครื่ อ งตรวจสอบ
ความเร็ว/เครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์ เพิ่มเติม
3. ขอรับการสนับสนุนกาลังพลบุคลากรด้านงานจราจร
(ตารวจ) เพิ่มเติม ในพื้นที่ๆ ขาดแคลน
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

525,107 คน (49)
314,194 คัน (35)
74,972 ล้านบาท (34)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

64.02

62.04

59.58

305 ราย (29)
1,956 ราย (23)
13,486 ราย (30)

58.08

ประจวบคีรีขันธ์ (4)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%

10%
7%

0%
0

2%
1

7%

8%

7% 7% 7%
6% 6%

3%

5% 4%
2% 1%
1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

8%
6%
3%
3%
0.9%
1%
1%
0.3%

78%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
รถยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
จักรยาน
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
962.09 (10)
54.27 (32)
4,157.63 (20)
1,753.36 (4)
885.72 (1)
890.87 (7)
1,189.66 (3)

31% (49)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-
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-ไม่มีข้อมูล-

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย
ประชาชนในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

1.
2.
3.
4.

 ยุทธศาสตร์
1. 3ม2ข1รตลอดปี
2. ด่านชุมชน เฉพาะช่วงเทศกาล

 เป้าหมาย
ลดจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต และผู้ บ าดเจ็ บ จาก
อุ บั ติ เหตุ ท างถนนตลอดทั้ ง ปี แต่ เน้ น หนั ก
ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ แ ละสงกรานต์ โดยมี
เป้าหมายลดลงร้อยละ5 โดยเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ขอหรือไม่ยอมให้จับกุม
กาลังเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอในการตั้งด่าน
งบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
อุปกรณ์ตรวจจับ เช่น เครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดแอลกอฮอล์ไม่
เพียงพอ

1. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เสริ ม การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น
กล้องตรวจจับความเร็วเ ครื่องวัดแอลกอฮอล์
2. ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร ภาคี
เครือข่าย เพื่อเสริมกาลังเจ้าหน้าที่
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ปราจีนบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

479,314 คน (56)
249,930 คัน (48)
217,106 ล้านบาท (14)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

67.12

58.34

326 ราย (27)
1,100 ราย (48)
11,367 ราย (34)

68.01

58.17

ปราจีนบุรี (2)

ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

8%
3%

4%

10%

10%
5% 5%

7%

8%
6%

5%

6%
3% 2%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
รถโดยสาร

1%

0% 1% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

68%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

10%
7%
6%
3%
3%
1.3%
1%
0.7%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
64.47 (38)
15.23 (55)
998.72 (52)
523.87 (30)
68.01 (26)
174.62 (27)
120.38 (35)

31% (50)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

โค้งศาลเจ้าพ่อไทย(ถนน 304 กม.210-211)อ.นาดี
หน้านิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ์
แยกศาลพระพรหม ต.ต่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
โค้งวัดเนินดินแดง ถนน 302 ต.บ้านพระ อ.เมือง
แยกวังท่าช้าง ถนน 359 อ.กบินทร์บุรี

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ด าเนิ น การตามนโยบายเน้ น หนั ก ของ
รัฐบาล คือการลดอุบั ติเหตุช่วงเทศกาล
ให้ลดจากเดิมที่ผ่านมา

ช่วงเทศกาล ยกระดับการบริการสังคมให้
มีคุ ณ ภาพ และมาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ
ทุกสถานการณ์ เพื่ อความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของจังหวัด

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและ
ใจที่ ดี ครอบครั วอบอุ่ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
โดยส่งเสริม อปท. เอกชนชุมชน เข้ามามี
บทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
อุบัติเหตุทางถนนเน้นในช่วงเทศกาลให้มี
เป้ า หมาย สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ล ดลง
อัตราตายจากอุบัติเหตุลดลง 5%

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
2. พฤติกรรมผู้ขับขี่

การสร้างจิตสานึกตั้งแต่เด็ก
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

803,599 คน (30)
394,088 คัน (26)
365,966 ล้านบาท (5)

48.37

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

37.43

40.73

2555

2556

2554

385 ราย (19)
1,152 ราย (47)
13,812 ราย (26)

47.91

พระนครศรีอยุธยา (10)

ประเทศไทย

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
22%

9%

1%
0

2%
1

จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ

11%
6% 7% 6% 6% 6% 6%

3%

5% 4%
3%
0%

2%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ






อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

9%
4%
4%
3%
1%
1%
1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

78%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
741.41 (19)
106.27 (17)
5,853.79 (10)
2,135.39 (3)
162.39 (16)
1,019.29 (4)
134.77 (32)

34% (38)
3.86 เครื่องต่อแสนประชากร (43)
0.25 เครื่องต่อแสนประชากร (37)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

จุดกลับรถสะพานบ้านม้า
จุดกลับรถบ้านแจ้ง อ.บางปะหัน
โค้งวัดใหม่ไทรงาม
สะพานบ้านรุน เส้นทาง ทล.356
โค้งบ้านสร้าง อ.บางปะอิน

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสมารถลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ
และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนให้น้อยลงที่สุด

- ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฏหมาย
(Enforcement)
- ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร
(Engineering)
- ยุทธศาสตร์การให้ความรู้และการ
ประชาสัมพันธ์ (Education + Public
Relation)
- ยุทธศาสตร์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(Emergency Medical Service)
- ยุทธศาสตร์การประเมินผลและสารสนเทศ
(Evaluation and Information)

1. จ านวนผู้ เสี ย ชี วิ ต ลดลงร้ อ ยละ 5
เทียบกับปีที่ผ่านมา
2. จานวนของการเกิดอุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไม่มีผลในการบังคับใช้กฎหมาย
และผู้ขับขี่ไม่ไปชาระค่าปรับ เพราะ มาสามารถอายัดทะเบียนรถ
ในการต่อภาษีรถประจาที่ขนส่งจังหวัด
2. การตรวจจับความเร็วเครื่องที่ใช้ตรวจจับเป็นเครื่องรุ่นเก่า ไม่มี
การบันทึกข้อมูลความเร็ว ทาให้มีข้อโต้เถียงในข้อกล่าวหา

1. เห็นควรแก้ไขกฎหมายการรับต่อภาษีประจาปี เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีผล
2. จัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยกับผู้ปฏิบัติงาน
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

เพชรบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

474,192 คน (58)
302,854 คัน (37)
59,932 ล้านบาท (42)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

55.03

46.56

254 ราย (37)
1,268 ราย (40)
14,324 ราย (23)

53.56

50.31

เพชรบุรี (6)

ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%

10%

9%
7%

0%
0

6%

7% 7%

5%

6% 6% 7%

2% 3%
1

5%
2% 2%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

81%
8%
3%
3%
3%
1%
1%
0.3%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
204.35 (29)
47.24 (37)
9,849.39 (1)
52.72 (65)
74.44 (25)
342.69 (18)
180.10 (27)

33% (41)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย

181

-ไม่มีข้อมูล-

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จั ง หวั ด ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ เข้ า มามี ส่ ว น
ร่ ว มในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

กาหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน 2556-2559 มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
- ยุท ธศาสตร์ที่ 2 การเสริม สร้างความปลอดภั ย
แบบมุ่งเป้า
- ยุท ธศาสตร์ที่ 3 ลดความสู ญ เสี ยในปั จ จัยเสี่ ยง
หลักอย่างยั่งยืน
- ยุท ธศาสตร์ที่ 4 เสริม สร้างความปลอดภั ยทาง
ถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

-ไม่มีข้อมูล-

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายยังขาด
ความต่อเนื่องและจริงจัง
2. การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่จะใช้กาลัง
บุคลากรเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอัตรากาลังบุคลากรมีจานวน
จ ากั ด ท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายท าได้ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ขาดเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่มีป ระสิ ทธิภาพสาหรับ การ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ใช้ รถใช้ ถ นน เช่ น เครื่อ งตรวจจั บ
ความเร็ว มีจานวน 2 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักหรือจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกหน่วยงาน
2. เพิ่มเครืองมือเทคโนโลยีในการควบคุม กากับ ดูแลการใช้รถ
บนท้องถนน เพื่อให้การดาเนินงาน มีประสิทธิภาพ และลด
การใช้กาลังบุคลากรลง
3. เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชน เจ้ า ของรถ และ
ผู้ประกอบการให้ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภั ย ของรถและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มี
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
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ระยอง

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
674,393 คน (38)
646,395 คัน (9)
874,547 ล้านบาท (2)

78.72

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

73.93

71.08

504 ราย (9)
3,500 ราย (9)
8,527 ราย (46)

74.73

ระยอง (1)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

9%

0%
0

9%

7% 8% 7% 8% 8%

6% 5%

2% 2%
1

4%

3% 2%

1%

จักรยานยนต์
รถยนต์
คนเดินเท้า
จักรยาน
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

85%
8%
4%
2%
1%
0.4%
0.3%
0.1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
243.48 (27)
270.61 (6)
1,677.81 (38)
391.61 (44)
184.02 (12)
166.82 (28)
285.44 (19)

39% (28)
2.37 เครื่องต่อแสนประชากร (57)
0.59 เครื่องต่อแสนประชากร (16)
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-

แยกปากทางศาลาสังกะสี ตาบลเพ อ.เมือง
ถนนสุขุมวิทกม.3376 ตาบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง
สามแยกศูนย์การค้าบ้านฉาง ตาบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง
แยกตานานป่า ตาบลเพ อ.เมือง
สี่แยกเนินสาลี ตาบลมาบตาพุด อ.เมือง

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบำย

 ยุทธศำสตร์

 เป้ำหมำย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ญหำและอุปสรรค
นโยบำยปั
นโยบำย
 ยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์

ข้
 อเป้เสนอแนะ
ำหมำย
 เป้ำหมำย

ขาดเครื
และเป็
รณาการ
-ไม่่อมงมืีข้ออมูทีล่ท-ันสมัย-ไม่
มีข้อมูนลที-่ยอมรับตามกฎหมาย
-ไม่มเช่ีขน้อมูกล้
ล-องจับ-ไม่มีข1.้อมูพัลฒ- นาบุคลากรแบบบู-ไม่
มีข้อมูลความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย

ปัญหำและอุ
ปัปญ
สรรค
หำและอุปสรรค

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ขาดเครื่องมือที่ทขาดเครื
ันสมัยและเป็
่องมือนทีที่ท่ยันอมรั
สมัยบและเป็
ตามกฎหมาย
นที่ยอมรัเช่บนตามกฎหมาย
กล้องจับ เช่1.น พักล้ฒอนาบุ
งจับคลากรแบบบู
1. พัฒนาบุ
รณาการ
คลากรแบบบูรณาการ
ความเร็ว
ความเร็ว
2. จัดหาเครื่องมือ2.ที่ทจัดันหาเครื
สมัย ่องมือที่ทันสมัย
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ราชบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
853,217 คน (27)
480,048 คัน (14)
153,824 ล้านบาท (18)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

42.76

37.74

2554

2555

332 ราย (26)
1,804 ราย (27)
18,977 ราย (16)

36.46

38.91

2556

2557

ราชบุรี (25)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
18%

7%

0%
0

2%
1

8%

7% 7% 7% 7% 7% 7%

3%

5% 5%

4%

2% 3%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

78%
6%
5%
4%
3%
3%
1%
1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

34% (39)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-
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-ไม่มีข้อมูล-

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ตามแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย
ทางถนน2556 - 2559

พัฒ นาระบบบริหารการจัดความปลอดภัยทาง
ถนน สู่ระบบสากล
1. ความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
2. ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่าง
มีส่วนร่วม

มุ่งเน้ น ให้ ป ระชาชนมีค วามปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน และอุบัติเหตุจราจรทาง
บกลดลง

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไม่มีผลในการบังคับใช้กฎหมาย
และผู้ขับขี่ไม่ไปชาระค่าปรับ เพราะไม่สามารถอายัดทะเบียนรถ
ในการต่อภาษีรถประจาที่ขนส่งจังหวัด
2. การตรวจจับความเร็วเครื่องที่ใช้ตรวจจับเป็นเครื่องรุ่นเก่า ไม่มี
การบันทึกข้อมูลความเร็ว ทาให้มีข้อโต้เถียงในข้อกล่าวหา
3. จานวนผู้ขับขี่และรถยนต์ มอเตอร์ไชต์ มีเพิ่มมากขึ้นบุคลากรที่จะ
กวดขันวินัยจราจรมีน้อยเกินไป

1. ควรมี ก ารเพิ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กั บ จ านวน
รถยนต์ แ ละสภาพการจราจรที่ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร
บังคับใช้กฎหมายมีผล
2. จัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
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ลพบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

758,406 คน (32)
404,341 คัน (24)
94,816 ล้านบาท (27)

51.71

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

43.66

42.48

287 ราย (30)
1,334 ราย (37)
12,649 ราย (33)

37.84

ลพบุรี (27)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%
11%
7% 7% 7%
6% 7% 7%

7%
5%
0%
0

2%
1

3%

4%

3%

2% 1%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

10%
7%
6%
3%
2%
2%
1.0%
0.3%

69%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

32% (44)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-
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-ไม่มีข้อมูล-

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 ยุทธศาสตร์

นโยบาย
เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรี
และสามารถลดจ านวนการเกิ ด
อุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนให้ น้ อ ยลง
ที่สุด

1. ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฏหมาย
(Enforcement)
2. ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร
(Engineering)
3. ยุทธศาสตร์การให้ความรู้และการ
ประชาสัมพันธ์ (Education + Public
Relation)
4. ยุทธศาสตร์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(Emergency Medical Service)
5. ยุทธศาสตร์การประเมินผลและ
สารสนเทศ (Evaluation and
Information)

 เป้าหมาย
1. จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ลดลงร้ อ ยละ 5
เทียบกับปีที่ผ่านมา
2. จ านวนของการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ล ดลง
ร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไม่มีผลในการบังคับใช้กฎหมาย
และผู้ขับขี่ไม่ไปชาระค่าปรับ เพราะ มาสามารถอายัดทะเบียนรถ
ในการต่อภาษีรถประจาที่ขนส่งจังหวัด
2. การตรวจจับความเร็วเครื่องที่ใช้ตรวจจับเป็นเครื่องรุ่นเก่า ไม่มี
การบันทึกข้อมูลความเร็ว ทาให้มีข้อโต้เถียงในข้อกล่าวหา

1. ควรนาเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมี ผ ลอย่ า งจริ ง จั ง และลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
เจ้าหน้าที่
2. จัดซื้อเครื่องมือที่ทนั สมัยกับผู้ปฏิบัติงาน
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พ.ศ.2557

สมุทรปราการ
สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,261,530 คน (14)
140,825 คัน (66)
655,304 ล้านบาท (4)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

350 ราย (23)
2,074 ราย (21)
6,582 ราย (60)

ประเทศไทย
สมุทรปราการ (55)

28.17

26.08

27.30

27.74

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถโดยสาร
รถบรรทุกขนาดใหญ่

20%

11%
8%
0%
0

7%

9% 8%
8% 8%

2% 3%
1

5%

4% 4%

2% 1%
1% 0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

78%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

10%
6%
3%
1%
1%
0.5%
0.3%
0.3%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
3,083.32 (3)
370.34 (3)
3,330.24 (22)
917.38 (18)
270.47 (8)
1,094.31 (2)
877.27 (5)

58% (4)
4.28 เครื่องต่อแสนประชากร (35)
0.55 เครื่องต่อแสนประชากร (17)
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ถนนซอยเบริ่ง
ถนนซอยวัดด่าน
ซอยวัดวารีน้อย
ถนนกิ่งแก้ว
ถนนปู่เจ้า

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ไม่ทราบ แต่มีหลักฐานที่พบว่ามีคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการที่มีการดาเนินการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับปัญหาการจราจรทางบกของจังหวัดทุกเดือน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม
ซึ่งผลของการประชุมสามารถแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดได้โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
การไม่เคารพกฎหมาย เห็นแก่ตัว จอดรถในที่ห้ามจอด
พฤติกรรมเสี่ยง การขับรถเร็วเกินกาหนด
การตั้งสิ่งของวางบนถนนสาธารณะของผู้ขาย เมื่อใช้กฎหมายเข้าไป
บังคับใช้อย่างเข้มงวดในการจัดการของทางเทศบาล มีปัญหาการ
ต่อต้านมาโดยตลอด
5. ผู้ขับขี่รถไม่มีใบอนุญาตขับรถ
6. แรงงานต่างด้าวที่ไม่รู้กฎหมายจราจรไทย

1. สร้างความร่วมมือของประชาชนและผู้ใช้รถในการ
เคารพกฎหมายจราจร
2. สร้างความร่วมมือโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวในการ
อบรมเรื่องการขับขี่รถ
3. การให้ผู้ใหญ่ ผู้มีอิทธิพลของจังหวัดให้ความร่วมมือ
ไม่สนับสนุนคนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

1.
2.
3.
4.
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พ.ศ.2557

สมุทรสงคราม
สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

194,189 คน (76)
66,930 คัน (76)
18,621 ล้านบาท (75)

30.91

35.04

2554

2555

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

39 ราย (77)
318 ราย (75)
2,097 ราย (73)

ประเทศไทย
สมุทรสงคราม (68)

24.73

20.08

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%

9%

4%
3%

จักรยานยนต์
จักรยาน

9%

9%

4% 4%

8% 8%
5%

6%
4% 3%

5%
3% 3%

0%
0

0% 0% 0% 0%
1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

8%

คนเดินเท้า

3%

รถยนต์

2%

อื่นๆ

1%

รถบรรทุก/รถตู้

1%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

84%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
5.15 (61)
30.90 (47)
1,016.54 (51)
158.09 (58)
32.96 (44)
852.26 (9)
604.57 (11)

46% (13)
3.09 เครื่องต่อแสนประชากร (53)
1.54 เครื่องต่อแสนประชากร (5)
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ยูเทิร์นบิ๊กซี
ยูเทิร์นคลองลาภา
แยกบางกระบือ
หน้าวัดช่องลม

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ลดการเสี ย ชี วิต จากอุ บั ติ เหตุ ท าง
ถนนไม่เกิน 10 คน ต่อประชากร
แสนคน

1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนน
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
3. การลดความสู ญ เสี ย ในปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก
อย่างยั่งยืน
4. การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

1. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด
2. จุดเสี่ยงในจังหวัดได้รับการแก้ไข
3. หน่ ว ยงานภาคี เครือ ข่ า ยและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
4. ลดอัต ราการเกิดอุ บั ติเหตุ ผู้ บ าดเจ็ บ
และผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ขาดอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย เช่ น เครื่ อ งตรวจวั ด
แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดความเร็ว
2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจวัดความเร็ว
3. การจัดตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

พ.ศ.2557

สมุทรสาคร
สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

531,887 คน (47)
221,666 คัน (54)
335,602 ล้านบาท (6)

48.29

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

36.75

33.69

2555

2556

2554

204 ราย (43)
2,154 ราย (20)
9,088 ราย (45)

38.35

สมุทรสาคร (26)
ประเทศไทย

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
22%

8%
0%
0

2%
1

4%

10%

8% 7% 8%

5%

7%

6% 5%

3% 2%
2% 1%
1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

6%
5%
5%
2%
0.6%
0.4%
0.4%
0.3%

81%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
คนเดินเท้า
รถยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
16.54 (48)
30.65 (48)
2,670.68 (29)
847.55 (21)
201.92 (10)
1,028.04 (3)
580.20 (12)

43% (18)
1.88 เครื่องต่อแสนประชากร (60)
0.19 เครื่องต่อแสนประชากร (46)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น ไ ม่ เ กิ น 10 ค น ต่ อ
ประชากรแสนคน

1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนน
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
3. การลดความสู ญ เสี ย ในปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก
อย่างยั่งยืน
4. การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

1. มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ทางถนนในระดับจังหวัด
2. จุดเสี่ยงในจังหวัดได้รับการแก้ไข
3. หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
4. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และ
ผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไม่มีผลในการบังคับใช้กฎหมาย
และผู้ขับขี่ไม่ไปชาระค่าปรับ เพราะไม่สามารถอายัดทะเบียนรถ
ในการต่อภาษีรถประจาที่ขนส่งจังหวัด
2. การตรวจจับความเร็วเครื่องที่ใช้ตรวจจับเป็นเครื่องรุ่นเก่า ไม่มี
การบันทึกข้อมูลความเร็ว ทาให้มีข้อโต้เถียงในข้อกล่าวหา

1. เห็นควรแก้ไขกฎหมายการรับต่อภาษีประจาปี เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีผล
2. จัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

สระแก้ว

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

552,187 คน (43)
210,210 คัน (57)
35,997 ล้านบาท (58)

37.21

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

42.49

41.57

2555

2556

2554

197 ราย (46)
1,192 ราย (46)
7,667 ราย (51)

35.68

สระแก้ว (35)
ประเทศไทย

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

16%

9%
5%

10%

8%
5% 5%

6%

8% 8%

6%

2%

2% 2%

0%
0

1

5%
1% 1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

11%
6%
3%
3%
2%
1%
0.2%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

74%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
4.17 (62)
3.08 (67)
3.98 (69)
0.18 (70)
-ไม่มีข้อมูล0.18 (66)
0.54 (67)

41% (24)
6.34 เครื่องต่อแสนประชากร (17)
0.72 เครื่องต่อแสนประชากร (12)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

หน้าตลาดวังน้าเย็น ถนนสาย317
สี่แยกโคคลาน ถนนสาย 3489 ตัดกับ สาย 3395
หน้าตลาดวังสมบูรณ์ ถนนสาย 317
ช่องเขาตะโก ถนนสาย 348
หน้าวัดอนุบรรพต ถนนสาย 348 อ.อรัญฯ

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

-ไม่มีข้อมูล-

นโยบายและมาตราการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ดังนี้
1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
3. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร
4. มาตรการด้านประชาสัมพันธ์
5. มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ

ในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดสระแก้ว ได้
ก าหนดการลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป็ น
ตั ว ชี้ วั ด ตั ว หนึ่ ง ในการจั ด ทาค ารั บ รอง
ปฏิ บั ติ ร าชการ(KPI) จั ง หวั ด สระแก้ ว
ตั วชี้ วัด ที่ 2.4 ระดั บ ความส าเร็จ ของการ
รั ก ษาความปลอดภั ย โดยเน้ น อุ บั ติ เหตุ
จราจรทางบกที่ ก.พ.ร. กาหนดกล่ าวคื อ
ร้อยละของจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ลดลงเที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย จานวนผู้ เสี ย ชี วิ ต
จากอุบัติเหตุจราจรทางบกย้อนหลัง 3 ปี
เท่ากับร้อยละ 5

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาการไม่เคารพกฎหมายจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมาผ่านสื่อ
ต่ า งๆตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม (10 รสขม) ได้ แ ก่ 1)ความเร็ ว เกิ น กว่ า
กฎหมายกาหนด 2) ขับรถย้อนศร 3)ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย 5)ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คับขัน 7)เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภัย 9)
มอเตอร์ไซค์ ไม่ป ลอดภัย 10)ใช้ โทรศั พท์ มือถือขณะขับ รถ รวมทั้งมาตรการ
ต่างๆ แต่อัตราจานวนการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ ไม่ลงน้อยลง
เหตุสาคัญประการหนึ่งคือการไม่เคารพกฎหมาย แซงในที่คับขัน ขับขี่รถย้อน
ศร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะสาเหตุต่างๆ ล้วนแล้วแต่
สร้างปัญหาทาให้เกิดอุบัติเหตุและไม่ทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง

ออกกฎหมายการจับ กุมให้เข้มงวดและบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

สระบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
633,460 คน (41)
402,263 คัน (25)
208,060 ล้านบาท (15)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

64.25

63.02

348 ราย (24)
1,800 ราย (28)
2,684 ราย (70)

54.94

51.17

สระบุรี (5)

ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

10%

9%

7% 7% 7%
6% 6%

3%
0%
0

8%
5% 5%

3%

1%
1

2%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

5%
5%
5%
3%
2.1%
1%
0.3%
0.2%

79%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถโดยสาร

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1,297.16 (8)
82.56 (25)
6,392.04 (6)
976.38 (17)
391.18 (5)
534.05 (13)
483.06 (15)

49% (9)
4.42 เครื่องต่อแสนประชากร (32)
0.32 เครื่องต่อแสนประชากร (30)
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- จุดกลับรถบริเวณโรงแรมเป็นสุขถนนหมายเลข 1พหลโยธิน ต.ไผ่
ต่า อ.หนองแค
- จุดกลับรถหน้ากรม 4 ถนนหมายเลข1พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.
เมือง
- จุดกลับรถถนนมิตรภาพ หน้าบริษัทกรุงเทพโปรดิวส์ (CP) ถนน
หมายเลข 2 มิตรภาพ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
- จุดกลับรถหน้าเทศบาลเมืองทับกวาง ถนนหมายเลข2 มิตรภาพ
ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
- U-Turn ภัทระ ถนนหมายเลข2มิตรภาพ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

บู ร ณาการหน่ ว ยงานในจั ง หวั ด สระบุ รี
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมพร้อมกันทุกภาคส่วน

ลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้ น ที่ ให้ มี ส ถิ ติ ล ดน้ อ ยลง
เมื่อเทียบกับปีท่านผ่านมา

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่พึงพอใจ
2. ขาดอัตรากาลังในการควบคุมกากับดูแล
3. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนไม่สนใจปฏิบัติตามกฎหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

เพิ่มความรุนแรงและบทลงโทษในการบังคับใช้กฎหมาย
ยึดรถที่ใช้กระทาความผิดโดยมีระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความตะหนัก
เพิ่มอัตรากาลังเพื่อควบคุมกากับดูแล
จัดทาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนในเรื่อง
ความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร
6. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อกากับดูแล
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

สิงห์บุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

212,158 คน (75)
135,344 คัน (68)
25,754 ล้านบาท (66)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

58.63

54.78

2554

78 ราย (71)
400 ราย (73)
4,459 ราย (67)

39.02

36.77

2556

2557

2555

สิงห์บุรี (29)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%

9%
6%
3% 3%

9% 8%

8%
5%

4%

10%
6%

6%

5%

1

4%
2% 1%

1%
0

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถโดยสาร
รถบรรทุกขนาดใหญ่

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

84%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

8%
3%
2%
2%
1%
1%
0.5%
0.5%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
302.60 (24)
13.20 (58)
1,379.63 (46)
335.13 (48)
104.17 (21)
445.42 (15)
478.42 (16)

52% (8)
3.77 เครื่องต่อแสนประชากร (44)
0.94 เครื่องต่อแสนประชากร (9)
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-

จุดกลับรถปั๊มหงส์ชวลิต กม.ที่ 86+500
แยกสัญญาณไฟวัดสว่าง
บริเวณกลับรถหน้าโรงงานกระดาษ กม.ที่ 945
แยกไฟแดงอินทร์บุรี กม.103
จุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลพรหมบุรี กม.ที่ 69+400

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

นโยบายและยุทธศาสตร์สอดคล้อง
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
แนวทาง 5 เสาหลัก ภายใต้กรอบ
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
โลก และแนวทางของแผนแม่บ ท
ความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ.
2556-2559 ของประเทศไทย ซึ่งมี
4 ยุทธศาสตร์หลัก

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนสู่
ระดับสากล
2. การเสริม สร้า งความปลอดภั ย
แบบมุ่งเป้า
3. ลดความสู ญ เสี ยในปั จ จั ยเสี่ ยง
หลักอย่างยั่งยืน
4. เสริม สร้างความปลอดภั ยทาง
ถนนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1. จังหวัดสิงห์บุรีมีสถิติอุบัติเหตุทางถนน จานวน
ผู้ บ าดเจ็ บ และจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ลดลง เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา โดยต้ อ งมี ส ถิ ติ
ผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปีต่ากว่า 10 คนต่อประชากร
หนึ่ ง แสนคน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายแห่ ง
ทศวรรษความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 25542563
2. จังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดตั้งศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนทุกระดั บ ทั้งในระดับจังหวัด
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
โดยมีการดาเนินการและขับเคลื่อนภารกิจด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
3. ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนทุ ก
ระดั บ ทั้ งในระดั บ จั งหวัด อ าเภอ และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนและมี ก าร
ขับเคลื่อนแผนอย่างต่อเนื่องตามมาตรการทั่วไป
และมาตรการเน้นหนัก

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เจ้ า หน้ าที่ แ ละอุ ป กรณ์ มี จ านวนจ ากั ดไม่
เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ งาน จึ งท าให้ ก าร
บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดอบรมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่เยาวชน เกี่ยวการกฎหมายจราจรและ
ความปลอดภัย
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อกฏหมาย
4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

200

201

202

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

สุพรรณบุรี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

849,053 คน (28)
473,898 คัน (15)
79,121 ล้านบาท (31)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

394 ราย (17)
2,358 ราย (19)
14,843 ราย (21)

46.27

45.32

45.28

46.40

2554

2555

2556

2557

สุพรรณบุรี (13)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
คนเดินเท้า
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

16%

9%
7%

7%

6% 6%

7% 8% 7%
6% 6%

3% 3%

4% 3%

0%
0

1

2%

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

75%
9%
7%
4%
3%
1%
1%
1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
914.67 (14)
60.42 (31)
4,886.62 (12)
1,418.64 (9)
42.40 (39)
112.95 (37)
117.66 (36)

29% (58)
2.24 เครื่องต่อแสนประชากร (58)
0.35 เครื่องต่อแสนประชากร (27)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท 340 ม.บ้านวัดถั่ว
แยกทะเลบก อ.ดอนเจดีย์
ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง 340 แยกสาลี
แยกหอนาฬิกา อ.เมือง
จุดกลับรถ ถ.340 หน้าปั้ม ปตท. เลี่ยงเมือง
ถนนเณรแก้ว ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสาร
โค้งวัดสามนาค ถ.3260 อ.เมือง

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมี
ส่วนร่วม

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างคุณ ภาพชีวิต
ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง

ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การ
บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิต ลงให้ น้ อ ยกว่า ปี ที่
ผ่านมา

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ความไม่เข้าใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน คิดว่า
เป็นการจับกุมเพื่อหวังรางวัลนาจับจากส่วนแบ่งค่าปรับ ทาให้เกิดการ
ร้องเรียน ส่งผลให้เจ้าพนักงานสูญเสียกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2. อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ เช่น เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มีเพียงสถานีละ 1
เครื่อง และเครื่องตรวจจับความเร็วมีเพียง 2 เครื่อง ที่ตารวจรับผิดชอบ
เมื่อเสียจึงไม่มีเครื่องทดแทน

ควรเพิ่มอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้เพียงพอ ก็จะทาให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่อง
ตรวจวั ด แอลกอฮอล์ ส ถานี เล็ ก ควรมี อ ย่ า งน้ อ ย 2
เครื่ อ ง สถานี ใหญ่ ค วรมี อ ย่ า งน้ อ ย 3 เครื่ อ ง ส่ ว น
เครื่องตรวจจับความเร็วควรมี 5 เครื่อง
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อ่างทอง

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

283,568 คน (70)
147,087 คัน (65)
24,406 ล้านบาท (70)

42.24

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

53.22

39.45

88 ราย (69)
614 ราย (67)
2,353 ราย (72)

31.03อ่างทอง (49)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถยนต์
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่

17%

10%

4%
0%
0

10%

8%
5% 5% 6%

7%
5%

5% 5%

5%

2%
1

4%
1%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

5%
3%
2%
1%
1%
0.3%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

74%
15%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
922.53 (13)
32.80 (44)
7,371.42 (5)
513.81 (31)
67.00 (27)
138.94 (31)
9.87 (65)

30% (53)
3.88 เครื่องต่อแสนประชากร (42)
1.06 เครื่องต่อแสนประชากร (8)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ทางโค้งหน้าโรงเรียนสตรีอ่างทอง
สี่แยกวัดไชยภูมิ
ทางแยกเข้าวัดม่วง
แยกบ้านป่า ต.ชะไว อ.ไชโย
แยกสามโก้(อบทม)

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ตามแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย
ทางถนน2556 - 2559

พัฒ นาระบบบริหารการจัดความปลอดภัยทาง
ถนน สู่ระบบสากล
1. ความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
2. ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่าง
มีส่วนร่วม 24 แผนงาน 60 โครงการ

มุ่งเน้ น ให้ ป ระชาชนมีค วามปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน และอุบัติเหตุจราจรทาง
บกลดลง

ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรไม่เพียงพอดูแลกากับไม่ทั่วถึง
2. งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยอยู่
3. ประชาชนมีความตระหนักน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มช่องทางและงบในการประชาสัมพันธ์ เช่น ออกสื่อทีวี
2. เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
3. าวิธีปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนเคารพกฎหมาย
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บทที่ 6

ภาคใต้

ภาคใต้ประกอบไปด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีข้อมูลทั่วไปของภาค ดังนี้
- ประชากร 9,208,504 คน
คิดเป็น 14% ของทั้งประเทศ
- รถจดทะเบียน 4,756,029 คัน
คิดเป็น 13% ของทั้งประเทศ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,125,674 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของทั้งประเทศ
การประมวลข้อมูลจานวนผู้เสียชีวิตจากข้อมูลมรณะบัตร ข้อมูลสานักงานตารวจแห่งชาติและข้อมูลจากศูนย์
ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ บ ริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถจ ากั ด ปี พ .ศ.2557 พบสถิ ติ เบื้ อ งต้ น ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
- เสียชีวิต 2,989 ราย
- บาดเจ็บสาหัส 23,320 ราย
- บาดเจ็บเล็กน้อย 145,726 ราย

คิดเป็น 14% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 17% ของทั้งประเทศ
คิดเป็น 15% ของทั้งประเทศ
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ภาคใต้มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 32.46 ราย
ต่อแสนประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
เล็ ก น้ อ ย โดยจั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต
สูงสุด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่าสุด ได้แก่
สตูล ยะลา และปัตตานี (รูปที6่ .1)

สตูล (15.35)
ยะลา (16.21)
ปัตตานี (16.32)
นราธิวาส (25.04)
ระนอง (26.54)
นครศรีธรรมราช (30.1)
ประเทศไทย (32.9)
สงขลา (33.25)
พังงา (34.43)
พัทลุง (35.36)
ตรัง (35.69)
กระบี่ (39.4)
สุราษฎร์ธานี (44.12)
ภูเก็ต (44.67)
ชุมพร (52.54)

รูปที่ 6.1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร พ.ศ.2557
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การเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิตเทียบ
กั บ ปี พ .ศ.2555 พบว่ า ภาคใต้ เป็ น ภาคที่ มี
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ลดลงสู งสุ ด เฉลี่ ย เท่ า กั บ
11.10 รายต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่มี
อั ต ราลดลงสู ง สุ ด ได้ แ ก่ ยะลา ภู เก็ ต และ
ระนอง มีเพียง 2 จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ สุ ร าษฎร์ธ านี และนราธิ ว าส
(รูปที่ 6.2)

ยะลา (-32.51)
ภูเก็ต (-27.37)
ระนอง (-24.93)
พังงา (-14.5)
นครศรีธรรมราช (-13.49)
ตรัง (-10.52)
สตูล (-9.17)
กระบี่ (-8.47)
พัทลุง (-5.07)
ปัตตานี (-4.97)
ชุมพร (-3.99)
ประเทศไทย (-3.72)
สงขลา (-2.29)
นราธิวาส (0.22)
สุราษฎร์ธานี (1.71)

รูปที่ 6.2 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตราการเสียชีวิตเทียบกับพ.ศ.2555
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การจับกุม ปรับ และดาเนินคดี

สถิติการจับกุม ปรับ และดาเนินคดี ได้จากการนาสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร 7 คดีมาทาการวิเคราะห์ในรูปของ
อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร เพื่อสะท้อนถึงการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการขับขี่ โดยประกอบไปด้วย
1. ไม่สวมหมวกนิรภัย
3. ขับรถเร็ว
2. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
4. ขับรถย้อนศร
5. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
6. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
7. เมาแล้วขับ

169,898 ราย
39,746 ราย
37,262 ราย
6,941 ราย
6,935 ราย
5,131 ราย
3,594 ราย

เมื่อพิจารณาในภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้ว พบว่าภาคใต้มีสถิติการจับกุมต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศค่อนข้างมาก
ถึงประมาณ 44% (รูปที่6.3) โดยคดีที่มีการจับกุมสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย (1,993.57 รายต่อแสน
ประชากร) ส่วนคดีที่มีการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ เมาแล้วขับ (42.17รายต่อแสนประชากร) ตารางที่6.1แสดง
รายละเอียดอัตราการจับกุมต่อแสนประชากรของจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้
1,993.57

ไม่สวมหมวกนิรภัย
404.65

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

457.03

ขับรถเร็ว
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

75.31

ขับรถย้อนศร

86.65

761.50
713.94

ภาคใต้

422.76

ประเทศไทย

318.47

ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

68.02
148.35

เมาแล้วขับ

42.17
115.10

3,097.39

รูปที่ 6.3 อัตราการจับกุมของภาคใต้และประเทศไทย

208

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557
ตารางที่ 6.1 อัตราการจับกุมของจังหวัดในภาคใต้
จังหวัด
เมา
หมวกนิรภัย
เร็ว
เข็มขัดนิรภัย ขับย้อนศร
กระบี่
1.53
1,467.57
15.98
211.90
70.71
ชุมพร
11.79
703.99 6,008.89
82.70
6.19
ตรัง
9.39
1,562.75
280.39
456.05
30.06
นครศรีธรรมราช 74.29
4,526.53
61.56
705.67
50.97
นราธิวาส
0.13
0.13
1.16
0.13
0.52
ปัตตานี
0.44
1.60
พังงา
41.70
2,091.29
1.91
373.80
148.45
พัทลุง
7.30
1,148.50
15.56
766.11
73.40
ภูเก็ต
90.12
9,848.19
835.70
492.12
600.48
ยะลา
0.20
16.80
0.39
ระนอง
35.01
1,188.67
1.69
108.98
49.13
สงขลา
28.47
982.09
249.77
891.46
77.36
สตูล
7.04
1,479.18
18.87
403.94
59.17
สุราษฎร์ธานี
129.30
993.24
2.69
120.65
115.74
เฉลี่ย
42.17
1,993.57
457.03
404.65
86.65

ฝ่าไฟแดง
73.77
32.96
40.08
116.66
0.13
16.91
55.86
133.93
262.45
1.95
60.99
95.05
99.15
63.26
75.31

โทรศัพท์มือถือ
18.83
6.19
48.38
178.10
7.43
5.36
51.88
14.68
84.21
43.82
25.96
68.02

เมื่อพิ จารณาความสั ม พั นธ์ระหว่าง “อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร” กับ “อัตราการจับ กุม ต่อแสน
ประชากร” (รูปที่ 6.4) พบว่ามีแนวโน้มใกล้เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงจะ
มีอัตราการเสียชีวิตสูง ตัวอย่างของจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูงแต่อัตราการเสียชีวิตสูง ได้แก่ ภูเก็ต และ
ชุมพร ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมต่าแต่ก็มีอัตราการเสียชีวิตต่าด้วย ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
และระนอง เป็นต้น
เมื่อพิจารณารายละเอียดแยกแต่ละคดี พบว่า ภาคใต้มีอัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับเฉลี่ย 42.17 คดีต่อแสน
ประชากร ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศค่อนข้างมาก (115.10 คดีต่อแสนประชากร) มีเพียงสุราษฎร์ธานีที่มีอัตรา
การจับกุมมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ส่วนจังหวัดที่มีการจับกุมต่าสุด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และกระบี่ (รูปที่
6.5) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับจานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร ไม่พบแนวโน้มที่
ชัดเจนนัก บางจังหวัดที่มีเครื่องตรวจวัดมากแต่มีการจับกุมน้อย เช่น ระนอง ในขณะที่นครศรีธรรมราชมี
เครื่องตรววัดน้อยแต่สามารถจับกุมได้มาก เป็นต้น (รูปที่ 6.7)
ส่ ว นอั ต ราการจั บ กุ ม คดี ขั บ รถเร็ ว ของภาคเฉลี่ ย 457.03 คดี ต่ อ แสนประชากร ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ
ค่อนข้างมาก (713.94 คดีต่อแสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมสูง มาก ได้แก่ ชุมพร มีการจับกุม
สูงถึง 6,008.89 คดีต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ ภูเก็ต และตรัง ส่วนจังหวัดที่มีการจับกุมน้อยที่สุด
ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และระนอง (รูปที่ 6.8) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับจานวนเครื่องตรวจจับ
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ความเร็วแล้ว มีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก แม้ภูเก็ตจะมีเครื่องตรวจวัดมากและจับกุมได้มาก แต่บาง
จังหวัดที่มีเครื่องตรวจจับมากแต่จับกุมได้น้อย เช่น พัทลุง และระนอง เป็นต้น (รูปที่ 6.10)
นอกจากนั้น อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยของภาคใต้มีสถิติที่ค่อนข้างต่า เฉลี่ย 1,993.57 คดีต่อแสน
ประชากร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศค่อนข้างมากเช่นกัน (3,097.39 คดีต่อแสนประชากร) โดยจังหวัดที่มีอัตรา
การจั บ กุ ม สู ง มาก ได้ แ ก่ ภู เก็ ต โดยมี ก ารจั บ กุ ม สู ง ถึ ง 9,848.19 คดี ต่ อ แสนประชากร รองลงมาได้ แ ก่
นครศรีธรรมราช และพังงา ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการจับกุมน้อยที่สุด ได้แก่ นราธิวาส และยะลา (รูปที่ 6.11)
ซึ่งอาจมีปัจจัยเรื่องความมั่นคงมาเกี่ยวข้องด้วยและเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับอัตราการสวมหมวกนิรภัยแล้วพบ
ความสัมพัน ธ์ที่ เห็ นได้ชัด โดยภูเก็ตมี การตรวจจับมากและมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงมากเช่นกัน ซึ่ ง
นครศรีธรรมราชและพังงาก็มีแนวโน้มดังกล่าวเช่นเดียวกัน (รูปที่ 6.13)
ส่วนสถิติอัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ได้แก่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร และใช้
โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ แสดงรายละเอียดดังในรูปที่ 6.14
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ชุมพร
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ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี
อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
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40

กระบี่
ตรัง
พัทลุง
พังงา
สงขลา

30

นราธิวาส

ประเทศไทย
นครศรีธรรมราช

ระนอง

20
ปัตตานี

ยะลา

สตูล

10

0
0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร

รูปที่ 6.4 อัตราการจับกุมต่อแสนประชากร กับ อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
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เมาแล้วขับ
สุราษฎร์ธานี (129.3)
ประเทศไทย (115.1)
ภูเก็ต (90.12)
นครศรีธรรมราช (74.29)
พังงา (41.7)
ระนอง (35.01)
สงขลา (28.47)
ชุมพร (11.79)
ตรัง (9.39)
พัทลุง (7.3)
สตูล (7.04)
กระบี่ (1.53)
ยะลา (0.2)
นราธิวาส (0.13)
ปัตตานี (ไม่มีข้อมูล)

ภูเก็ต (51.33)
พังงา (35.49)
ระนอง (16.94)
นครศรีธรรมราช (13.76)
ชุมพร (7.55)
สตูล (4.42)
พัทลุง (-3.78)
ยะลา (-4.99)
ตรัง (-5.33)
กระบี่ (-16.67)
สงขลา (-32.32)
ประเทศไทย (-142.17)
สุราษฎร์ธานี (-206.28)

รูปที่ 6.5 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

รูปที่ 6.6 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับพ.ศ.2555

140
สุราษฎร์ธานี

อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร

120

ประเทศไทย

100
ภูเก็ต
80

นครศรีธรรมราช

60
40

ระนอง

สงขลา
20

ตรัง
กระบี่

ยะลา

0
0.00

2.00

สตูล

นราธิวาส

4.00

ชุมพร

6.00

พัทลุง
8.00

10.00

จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอออล์ต่อแสนประชากร

รูปที่ 6.7 อัตราการจับกุมคดีเมาแล้วขับต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อแสนประชากร
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ขับรถเร็ว
ชุมพร (6008.89)
ภูเก็ต (835.7)
ประเทศไทย (713.94)
ตรัง (280.39)
สงขลา (249.77)
นครศรีธรรมราช (61.56)
สตูล (18.87)
กระบี่ (15.98)
พัทลุง (15.56)
สุราษฎร์ธานี (2.69)
พังงา (1.91)
ระนอง (1.69)
นราธิวาส (1.16)
ปัตตานี (0.44)
ยะลา (ไม่มีข้อมูล)

ชุมพร (5898.25)
ตรัง (201.27)
สงขลา (151.19)
นครศรีธรรมราช (51.2)
ประเทศไทย (35.98)
สตูล (8.41)
สุราษฎร์ธานี (1.91)
นราธิวาส (0.5)
ระนอง (-1.05)
พังงา (-2.36)
กระบี่ (-12.34)
พัทลุง (-79.87)

รูปที่ 6.8 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร

รูปที่ 6.9 การเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับพ.ศ.2555

6,250

6,000

ชุมพร

1,000

อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร
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ภูเก็ต
750

ประเทศไทย

500

250

สงขลา

ตรัง

กระบี่ สตูล
0

0.00 สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช
0.50

ระนอง
1.00

พัทลุง
1.50

2.00

จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร

รูปที่ 6.10 อัตราการจับกุมคดีขับรถเร็วต่อแสนประชากร กับ จานวนเครื่องตรวจจับความเร็วต่อแสนประชากร
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ไม่สวมหมวกนิรภัย
ภูเก็ต (9848.19)
นครศรีธรรมราช (4526.53)
ประเทศไทย (3097.39)
พังงา (2091.29)
ตรัง (1562.75)
สตูล (1479.18)
กระบี่ (1467.57)
ระนอง (1188.67)
พัทลุง (1148.5)
สุราษฎร์ธานี (993.24)
สงขลา (982.09)
ชุมพร (703.99)
ยะลา (16.8)
นราธิวาส (0.13)
ปัตตานี (ไม่มีข้อมูล)

พังงา (684.26)
ชุมพร (136.67)
ประเทศไทย (126.24)
สงขลา (41.84)
ยะลา (12.01)
นราธิวาส (-21.66)
สุราษฎร์ธานี (-115.05)
กระบี่ (-216.82)
พัทลุง (-637.34)
สตูล (-668.07)
นครศรีธรรมราช (-695.42)
ตรัง (-712.85)
ระนอง (-1017.21)
ภูเก็ต (-1599.42)

รูปที่ 6.11 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร

รูปที่ 6.12 การเพิม่ ขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับพ.ศ.2555

อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร
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25%

พังงา
ระนอง

สงขลา
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อัตราการสวมหมวกนิรภัย

รูปที่ 6.13 อัตราการจับกุมคดีไม่สวมหมวกนิรภัยต่อแสนประชากร กับ อัตราการสวมหมวกนิรภัย
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สงขลา (891.46)
พัทลุง (766.11)
ประเทศไทย (761.5)
นครศรีธรรมราช (705.67)
ภูเก็ต (492.12)
ตรัง (456.05)
สตูล (403.94)
พังงา (373.8)
กระบี่ (211.9)
สุราษฎร์ธานี (120.65)
ระนอง (108.98)
ชุมพร (82.7)
ปัตตานี (1.6)
ยะลา (0.39)
นราธิวาส (0.13)

ภูเก็ต (600.48)
ประเทศไทย (318.47)
พังงา (148.45)
สุราษฎร์ธานี (115.74)
สงขลา (77.36)
พัทลุง (73.4)
กระบี่ (70.71)
สตูล (59.17)
นครศรีธรรมราช (50.97)
ระนอง (49.13)
ตรัง (30.06)
ชุมพร (6.19)
นราธิวาส (0.52)
ปัตตานี (ไม่มีข้อมูล)
ยะลา (ไม่มีข้อมูล)

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ประเทศไทย (422.76)
ภูเก็ต (262.45)
พัทลุง (133.93)
นครศรีธรรมราช (116.66)
สตูล (99.15)
สงขลา (95.05)
กระบี่ (73.77)
สุราษฎร์ธานี (63.26)
ระนอง (60.99)
พังงา (55.86)
ตรัง (40.08)
ชุมพร (32.96)
ปัตตานี (16.91)
ยะลา (1.95)
นราธิวาส (0.13)

ขับรถย้อนศร

นครศรีธรรมราช (178.1)
ประเทศไทย (148.35)
สงขลา (84.21)
พัทลุง (51.88)
ตรัง (48.38)
สตูล (43.82)
สุราษฎร์ธานี (25.96)
กระบี่ (18.83)
ระนอง (14.68)
ปัตตานี (7.43)
ชุมพร (6.19)
พังงา (5.36)
นราธิวาส (ไม่มีข้อมูล)
ภูเก็ต (ไม่มีข้อมูล)
ยะลา (ไม่มีข้อมูล)

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่

รูปที่ 6.14 อัตราการจับกุมคดีอื่นๆ ต่อแสนประชากร
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กระบี่

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

456,811 คน (60)
254,448 คัน (46)
75,413 ล้านบาท (33)

44.97

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

180 ราย (51)
1,042 ราย (54)
6,790 ราย (57)

44.27

44.36

39.40

2555

2556

2557

2554

กระบี่ (24)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
รถยนต์
จักรยาน
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่

16%
12%
8%
6%

7% 7% 7%

9%

6% 7%

5%

2%

1%

0%
0

1

4%

2%

1% 0%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

82%
6%
5%
4%
1%
1%
1%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
15.98 (50)
1.53 (69)
1,467.57 (43)
211.90 (55)
18.83 (50)
70.71 (47)
73.77 (44)

30% (54)
4.16 เครื่องต่อแสนประชากร (36)
0.22 เครื่องต่อแสนประชากร (40)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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หน้าวัดบ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง
หน้าห้างแมคโคร ต.ไสไทย อ.เมือง
ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ม.3 บ้านห้วยยูง ต.เหนือคลอง
สี่แยกคลองหิน ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก
สี่แยกนาเหนือ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย
บู ร ณ าการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ตาม
แผนทศวรรษความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ.2554-2563

 ยุทธศาสตร์
-

มาตรการที่ 1 ด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน
มาตรการที่ 2 ด้านยานพาหนะปลอดภัย
มาตรการที่ 3 ด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย
มาตรการที่ 4 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
มาตรการที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

 ปัญหาและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

 เป้าหมาย

จานวนเจ้าหน้าที่จราจรไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือสนับสนุนงานจราจรไม่เพียงพอ
ผู้ขับขี่รถทุกชนิดขาดจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
การบังคับใช้กฎหมายเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ

เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ทางถนนในพื้ น ที่ และลดอั ต ราการ
เสี ยชี วิตจากอุบั ติ เหตุ ท างถนนให้ ต่ า
กว่า 10 คนประชากรหนึ่งแสนคนใน
ปี พ.ศ.2563

 ข้อเสนอแนะ
1. จัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรให้เพียงพอ
2. สนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานจราจรให้เพียงพอ หรือให้
หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาสนับสนุนสภ.ในพื้นที่
3. เสริมสร้างวินัยและจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
4. การทางานในเชิ งบู รณาการทุ กภาคส่ วน เพื่ อควบคุ ม ปั จจั ยเสี่ ยงที่
เกีย่ วข้องทั้งหมด(คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม)

217

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ชุมพร

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

500,575 คน (54)
293,535 คัน (39)
70,921 ล้านบาท (36)

68.67

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

53.78

51.48

263 ราย (34)
1,098 ราย (49)
9,126 ราย (44)

52.54

ชุมพร (7)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%
10%

9%
7%
3%

8%
5%

7% 7%

7% 7%
3%

3%

4%
1%

0%
0

1

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
รถยนต์
คนเดินเท้า
อื่นๆ
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุกขนาดใหญ่

2%
0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

78%
9%
5%
3%
3%
0.9%
0.9%
0.5%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
6,008.89 (2)
11.79 (60)
703.99 (60)
82.70 (64)
6.19 (60)
6.19 (63)
32.96 (58)

29% (57)
6.59 เครื่องต่อแสนประชากร (14)
0.20 เครื่องต่อแสนประชากร (44)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หน้าวัดพระใหญ่
หน้าแม็คโคร
สี่แยกนาชะอัง-ควนตาโถ
โค้งท่าสาร (ทางไประนอง)
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และสงกราน ต์ 2557 ให้
เหลือน้อยที่สุด

ยุทธศาสตร์ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2557
ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
3. ด้านยานพาหนะปลอดภัย
4. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5. ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

ดาเนินการให้สามารถลดจานวนครั้งของ
การเกิดอุบั ติเหตุ จ านวนผู้ เสี ยชี วิตและ
ผู้ บ าด เจ็ บ ช่ ว งเท ศ ก าล ปี ให ม่ แ ล ะ
สงกรานต์ 2557 ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5%
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ในเทศกาลปี
ใหม่ 2556

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

แรงเสียดทานจากประชาชน (ความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การตั้งด่าน
ตรวจ)

บูรณาการตั้งจุดตรวจร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม (ประชารัฐ) เพื่อช่วย
สร้างความเข้าใจที่ ถูกต้อง สร้างจิตส านึ กด้านวัฒ นธรรม
ความปลอดภัย สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
ภาครัฐในการให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้
ถนน
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ตรัง

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

638,746 คน (39)
372,326 คัน (30)
63,678 ล้านบาท (40)

49.78

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

44.15

41.82

228 ราย (41)
1,498 ราย (31)
14,986 ราย (20)

35.69

ตรัง (34)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
15%

จักรยานยนต์
10%

8% 8%

7%
4%

7%

7%
6% 7%

4%

4% 3%

2%
0%
0

1

3%

1% 1%

0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

4%

รถบรรทุก/รถตู้

3%

รถยนต์

3%

คนเดินเท้า

3%

อื่นๆ

0.1%

สามล้อเครื่อง

0.1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

86%

จักรยาน

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
280.39 (25)
9.39 (63)
1,562.75 (40)
456.05 (36)
48.38 (35)
30.06 (59)
40.08 (55)

37% (31)
5.79 เครื่องต่อแสนประชากร (20)
0.31 เครื่องต่อแสนประชากร (31)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย

220

-

หน้าวัดนิกรรังสฤษฏ์
หน้าโรงพยาบาลตรัง ถ.โคกขัน อ.เมือง
หน้า บขส. ถ.พัทลุง
ถนนแยกสนามบิน (ถ.ตรัง-ปะเหลียน)
ถนนเขาพับผ้า กม.1129+630 (ตรังไปพัทลุง)
โค้งผมเด็น ต.ไม้ฝาด ถ.ตรัง-สิเกา
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภั ย ทางถนน โดยเน้ น การมี
ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ตาม
ทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทาง
ถนน(พ.ศ. 2554-2563)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตและการศึ กษา
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กาหนดเป้าหมายจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของจั ง หวั ด ตรั ง ประจ าปี ง บประมาณ 2557
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดาเนินการตาม
กรอบแนวทางการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนน และศักยภาพในการดาเนินงาน
ของจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายตามแผน
แม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556-2559
ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556) 19.08
ตายต่อแสนประชากร
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีน าคม2557) 18.33
ตายต่อแสนประชากร
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2557) 17.58
ตายต่อแสนประชากร
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กั น ยายน 2557)
16.83 ตายต่อแสนประชากร

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อกระทาผิดแล้ว มีการจับปรับ ยังมีระบบอุปถัมภ์ ไม่สามารถบังคับ
ใช้เต็มที่
2. ข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอายั ด ทะเบี ย นรถ มี ค วามยุ่ ง ยาก
ซับซ้อน ให้ออกหมายเรียก หากสารภาพ ให้ทาสานวน หากไม่แสดง
ตัวให้ออกหมายจับ
3. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น เครื่ อ งตรวจจั บ ความเร็ ว มี ไ ม่ เพี ย งพอ เครื่ อ ง
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ไม่ทันสมัย ต้องใช้แรงในการเป่ามาก อ่านค่าช้า

1. หากมี ใบสั่ ง ต้ อ งว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นจริ ง ๆ ไม่ ค วรมี
ระบบอุปถัมภ์
2. ควรมี เทคโนโลยี ที่ เพี ย งพอ และทั น สมั ย มาช่ ว ย
สนับสนุนงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
1,548,028 คน (8)
634,111 คัน (10)
136,562 ล้านบาท (20)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

41.31

39.12

35.28

466 ราย (11)
5,936 ราย (3)
23,004 ราย (11)

30.10

ประเทศไทย
นครศรีธรรมราช (50)

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้
จักรยาน
รถยนต์
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

17%

10%

10%
8% 7%
6% 7% 7%

0%
0

2%

1

3%

5% 4%
4% 3%

2%

1% 1%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

83%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%
4%
4%
3%
1%
0.4%
0.2%
0.1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
61.56 (39)
74.29 (27)
4,526.53 (15)
705.67 (26)
178.10 (13)
50.97 (51)
116.66 (37)

-

48% (10)
2.20 เครื่องต่อแสนประชากร (59)
0.39 เครื่องต่อแสนประชากร (25)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรียงจากมากไปหาน้อย
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โค้งในคุ้ง
แยกนาหลวง
โลตัสจันดี
แยกไตรภูมิ
แยกเบญจ
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว
น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ า งความ
มั่ น คงบนพื้ น ที่ ฐ านชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง โดยมี
เป้าหมาย คือ
1. ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัย เป็นธรรม
2. ประชาชนได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐาน
ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุ ข

ลดจ านวนตายและบาดเจ็ บ จากการ
บ า ด เจ็ บ ที่ ศี ร ษ ะ รุ น แ ร ง โด ย มี
วัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์และบังคับใช้
กฎหมายให้ มี ก ารสวมหมวกนิ รภั ย ใน
ทุ ก พื้ น ที่ 50%เป้ า หมาย ลดจ านวน
บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนน

นครที่น่าอยู่ หมายถึง เป็นเมืองที่มีความ
มั่นคง ชุมชน สังคมเข้มแข็ง มีโครงสร้าง
พื้นที่ฐานและสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ
ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน

ในเรื่องอุบั ติเหตุทางถนน ดาเนิ นการผ่ าน
โครงการ นครปลอดภั ย สวมหมวกนิ รภั ย
100% โดยบู รณ าการ 4 ภาคส่ ว นคื อ
ภาครัฐภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคพื้นที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือไม่เพียงพอ มีแล้วใช้การไม่ได้
การยอมรับของชาวบ้าน การต่อต้าน การประท้วง ผู้มีอิทธิพล
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ
นโยบายระดับประเทศที่ไม่แข็งแรงพอ
การให้ความสาคัญกับปัญหาในพื้นที่ของผู้บริหาร
ขาดขวัญและกาลังใจ
งบประมาณ

1. สนับสนุนเครื่องมือไม่เพียงพอ
2. การสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่ โดยการประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ประชาชนให้ทั่วถึง
3. เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่จราจร
4. นโยบายระดับประเทศต้องชัดเจนและยั่งยืน
5. การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาในพื้ น ที่ ข องผู้ บ ริห ารควรใช้
ข้อมูลและอยู่ในบริบทที่เป็นจริง
6. ส่งเสริมขวัญและกาลังใจ
7. สนับสนุนด้านงบประมาณ
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นราธิวาส

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

774,799 คน (31)
241,865 คัน (51)
37,982 ล้านบาท (55)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

24.08

24.56

2554

2555

194 ราย (48)
1,004 ราย (57)
4,935 ราย (65)

ประเทศไทย
นราธิวาส (61)

25.04

19.84
2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%
12%
9%

0%
1

74%

จักรยาน

14%

คนเดินเท้า

10%
7%

6%

0

จักรยานยนต์

5% 6%

4% 5% 4% 4%
3% 3%
2% 1%

รถยนต์
0% 0% 0% 0% 0%

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

2%

สามล้อเครื่อง

1%
0.4%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

3%

รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

7%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1.16 (68)
0.13 (71)
0.13 (71)
0.13 (71)
-ไม่มีข้อมูล0.52 (65)
0.13 (69)

16% (77)
4.39 เครื่องต่อแสนประชากร (33)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

สี่แยกหลัง กศน. อ.เมือง
ถนนนราธิวาส-ตากใบ ช่วงแยกเข้าบ้านอ่าว
ถนนสายบายพาส บริเวณแยกเข้า อบต.กะลุวอ อ.เมือง
ถนนสาย42 บริเวณบ้านลูโบะตาแซ อ.ยี่งอ
ถนนสายยี่งอ - มะรือโบตก บริเวณหน้าโรงพยาบาล อ.ยี่งอ
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากจังหวัดเน้น 3 เรื่องเป็นหลักคือ
1. เรื่องเศรษฐกิจ
2. เรื่องความมั่นคง
3. เรื่องความเป็นอยู่ของประชากร

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์ ความไม่ สงบที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ดังเช่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่
สวมหมวกนิรภัย แต่ฝ่าย กอ.รมน. รณรงค์ไม่ให้ประชาชนสวมหมวก
นิรภัยเข้าไปในเขตเทศบาล เขตเมือง และสถานที่ราชการ เพราะถ้า
สวมหมวกนิรภัยแล้วจะทาให้กล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกใบหน้ าผู้
ขับขี่รถจักรยายนต์ได้ จนทาให้ประชาชนเกิดความสับสนในแนวทาง
ปฏิบัติ

- การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
ควรจะใช้ควบคู่ไปกับนโยบายด้านความมั่นคงในพื้นที่
- เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ประชาชนในพื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางถนน
อย่ างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อ งเพื่ อจะได้ ค รอบคลุ่ ม ทุ ก
กลุ่มอาชีพ
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

ปัตตานี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

686,186 คน (37)
224,072 คัน (53)
46,864 ล้านบาท (48)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

112 ราย (62)
1,062 ราย (52)
6,670 ราย (58)

ประเทศไทย

22.61

18.46

17.38

16.32

2554

2555

2556

2557

ปัตตานี (74)

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์

17%
13%
11%
8%
6%

1

11%

รถยนต์

9%
6% 5%

4% 4%

0%
0

72%

จักรยาน

5%
2% 3% 2% 2% 1%
1% 0%
0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







7%

สามล้อเครื่อง

1%

รถบรรทุก/รถตู้

1%

อื่นๆ

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

8%

คนเดินเท้า

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
0.44 (69)

1.60 (68)
7.43 (58)
16.91 (62)

18% (74)
5.98 เครื่องต่อแสนประชากร (19)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

ถนนสาย 410 สี่แยกตลาดปูยุดโค้งบ้านกาฮง
ถนนนาเกลือ อ.เมืองปัตตานี
แยกศูนย์ฮอนด้า ม.7 ต.ตุยง อ.หนองจิก
สี่แยกดอนยาง ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
สี่แยกเทศบาลตาบลยะรัง สาย 410 ปัตตานี-ยะลา
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รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2557

นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากใช้นโยบายของรัฐบาลผ่านทางสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี ที่กาหนดไว้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัด ประจาปี 2557 ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนโดยคณะทางานกองเลขานุ ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน
ภาคราชการ มูลนิธิและท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทางาน ใช้แผนงานปกติของหน่วยงานเป็นส่วนผลักดันด้านงบประมาณและ
การปฏิบัติงานร่วมกัน และงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงไม่มีการกาหนดประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนแต่ไปเน้นความปลอดภัยทางด้านภัย
พิบัติที่ค่อนข้างหนักและรุนแรงในพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ซึ่งสร้างความเสียหายในภาพรวมค่อนข้างสูง

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การไม่ยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย จราจรที่กาหนดของประชาชนใน
พื้นที่ประกอบกับนโยบายด้านความมั่นคงไม่สอดรับกับการใช้บังคับใช้
กฎหมายด้านการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังไม่ยุติ

เน้นย้าให้สร้างจิตสานึกมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง ที่เป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาตั้งแต่
ระดับเด็กเล็กในครอบครัว ชุมชน สังคม ระดับอาเภอ และ
จังหวัดอย่างทั่วถึงโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกันทุก
ด้ า น ปฏิ บั ติ ก ารในเชิ ง รุ ก อย่ า งสม่ าเสมอ ยั่ ง ยื น จนเกิ ด
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ในการใช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า ง
ครอบครั ว ทั้ ง 12 อ าเภอของจั ง หวั ด ปั ต ตานี จนเป็ น
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย แห่ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม
ปัตตานี
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พังงา

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

พังงา

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

261,370 คน (71)
123,922 คัน (71)
42,880 ล้านบาท (51)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

55.92

52.42

90 ราย (68)
878 ราย (61)
2,089 ราย (74)

34.43

พังงา (37)
ประเทศไทย

29.03
2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
18%

8%

10%

8%

9% 9%

6%
0%
0

2%

1

4%

5%

7%

5%

3%

จักรยานยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
สามล้อเครื่อง
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
อื่นๆ

2% 1% 1% 2%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

77%
6%
5%
4%
4%
3%
1%
0.5%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1.91 (66)
41.70 (38)
2,091.29 (33)
373.80 (45)
5.36 (62)
148.45 (30)
55.86 (49)

63% (2)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

โค้งห้วยทราย ต.โคกกลอย
หมู่ที่ 1 ต.ปากวีป
โค้งปางช้าง อ.ตะกั่วทุ่ง
หน้าตลาดสดบ้านบางม่วง อ.ตะกั่วป่า
โค้งบางเสียด อ.เมืองพังงา
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

ทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทาง
ถ น น แ ล ะ พั งงาป ล อ ด ภั ย ล ด
อุบัติภัยทางถนนด้วยการรณรงค์ให้
ผู้ ขั บ ขี่ แ ละนั่ ง ซ้ อ นท้ า ยสวมหมวก
นิรภัย 100% “พังงาโมเดล”

1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน
2. ล ด พ ฤ ติ ก รรม เสี่ ย งจ าก ก ารดื่ ม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะให้ลดลง
3. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในระยะเวลาที่
กาหนด
4. ปรั บ พฤติ ก รรมของผู้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะให้ ใ ช้
ความเร็วตามที่กฏหมายกาหนด
5. ยกระดั บ มาตรฐานยานพาหนะให้ ป ลอดภั ย
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก
6. พั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ใช้ รถใช้ ถ นน ให้ มี ค วาม
ปลอดภัย
7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและฟื้นฟู
ผู้บาดเจ็บให้ทั่วถึง และรวดเร็ว
8. พั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการความปลอดภัยทาง
ถนนให้มีความแข็งแรง

ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตรา
ที่ต่ากว่า 10 คนต่อแสนประชากร
ปี 2554 - 2563 ต้ อ งลดจ านวน
ผู้เสียชีวิตอีกเกือบ 2 เท่า ให้เหลือ
ประมาณ 26 คนต่ อ ประชากร
259,420 คน (ของจั ง หวัด พั ง งา)
ปี 2557

ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มีข้อมูล-

ข้อเสนอแนะ
1. ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างบูรณาการ
2. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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พัทลุง

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

520,419 คน (50)
249,923 คัน (49)
32,702 ล้านบาท (61)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

46.45

39.72

2554

184 ราย (50)
1,248 ราย (43)
6,943 ราย (56)

38.03

35.36

2556

2557

2555

พัทลุง (36)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
14%

8%
6%

7% 7% 6%

8% 8% 8%

7%

5% 5%

3%

4%

0%
0

1

3%

1%

จักรยานยนต์
จักรยาน
รถยนต์
คนเดินเท้า
สามล้อเครื่อง
รถบรรทุก/รถตู้
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถโดยสาร

0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

74%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%
7%
5%
3%
2%
1%
0.3%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
15.56 (51)
7.30 (64)
1,148.50 (49)
766.11 (23)
51.88 (32)
73.40 (46)
133.93 (33)

24% (70)
7.69 เครื่องต่อแสนประชากร (11)
1.54 เครื่องต่อแสนประชากร (6)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ทางโค้งบ้านท่าแค ช่วง กม.1168+000-กม.1168+500 ขาล่อง
ทางโค้งควนหัวหรั่ง ช่วง กม.183+000-กม.1183+500 ขาล่อง
ทางโค้งบ้านเกาะทองสม ช่วงกม.1189+000-กม.1189+300 ขาล่อง
ทางโค้งบ้านทุ่งผีปั้นรูป ช่วง กม.1201+400-กม.1201+700 ขาล่อง
- ทางโค้งบ้านป่าบาก อ.ป่าบอน ช่วงกม.1211+000-กม.1211+500
ขาล่อง
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 ยุทธศาสตร์

นโยบาย
ก ารย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ บ ริ ก ารด้ าน
สาธารณสุ ข และสุขภาพของประชาชน
ในการป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาการเกิ ด
อุ บั ติ เหตุ จ ราจรอั น น าไปสู่ ก ารบาดเจ็ บ
และเสียชีวิต

การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

 เป้าหมาย
สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ลดอั ต ราการบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่ม
อัตราการสวมหมวกนิรภัยให้เพิ่มมากขึ้น
และครอบคลุมทุกพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว
2. ความสม่าเสมอของประชาชนในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

1. สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็ว
2. บู รณาการร่วมกัน ระหว่างตารวจภู ธรจั งหวัดพั ท ลุ ง/
ขนส่งจังหวัดพัทลุง/ตารวจทางหลวง
3. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วม
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ภูเก็ต

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
378,364 คน (64)
436,330 คัน (20)
137,901 ล้านบาท (19)

61.61

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

62.90

47.63

169 ราย (53)
1,022 ราย (56)
5,037 ราย (63)

44.67
ภูเก็ต (16)
ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์

19%

11%
7%

8% 8% 9% 8%

4%

6% 5%
5% 4%

0% 1%
0

1

2% 2%

0% 1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

จักรยาน

4%

รถยนต์

4%

คนเดินเท้า

3%

สามล้อเครื่อง

3%

รถบรรทุก/รถตู้

0.2%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

87%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
835.70 (17)
90.12 (23)
9,848.19 (2)
492.12 (34)
-ไม่มีข้อมูล600.48 (11)
262.45 (21)

56% (5)
5.02 เครื่องต่อแสนประชากร (24)
1.85 เครื่องต่อแสนประชากร (3)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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วิชิต ถนนขวางเจ้าฟ้าตะวันตกหน้าวังถลาง
ทุ่งทอง โค้งแรงดัน
โค้งประปา
เนินเขากะตะ
หน้าเซ็นทาราแกรนด์
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นโยบาย
1. แก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
เน้นหนักมาตรการ 3ม 2ข 1ร
2. มาตรการเมาไม่ขับ
3. มาตรการหมวก 100 เปอร์เซ็นต์
4. แก้ไขปัญหารถขนาดใหญ่ตกเขา

 ยุทธศาสตร์
กาหนดเวลารถขนาดใหญ่ขึ้นเขา

 เป้าหมาย
-ไม่มีข้อมูล-

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ใช้บังคับกฏหมาย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
งบประมาณสนับสนุน ใบสั่ง เครื่องวัดเสียง
ช่องโหว่ของกฏหมาย ไม่มีกฏหมายรองรับ เช่น รถเช่า ทั้งรถยนต์
และจักรยานยนต์
5. การเจาะเลือดหาระดับแอลกฮอล์ รพ.ป่าตอง ต้องส่ง โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต
6. ปัญหา เรื่องการตรวจยืนยัน ขับแล้วเสพยาเสพติด
7. ช่วงเวลาปฏิบัติ ถึง 24.00 น. หลังเที่ยงคืนต้องจัดพิเศษ
8. ห้วงเวลา ชั่วโมงเร่งด่วน ตรวจจับไม่ได้
9. การสื่อสาร ทางภาษาของเจ้าหน้าที่
10. ฐานข้ อ มู ล เรื่ อ ง การกระท าความผิ ด ซ้ า ไม่ มี ก ารบู ร ณาการใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ออกใบสั่งแล้วไม่จ่ายค่าปรับ ขนส่งไม่สามารถอายัดได้ ตามกฏหมาย
(ปกติอายุความ 1 ปี)

1. ปรับข้อกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกับ กรณี
เมาแล้วขับ
2. ปั ญ หาต่ า งๆ ควรให้ อ านาจคณะกรรมการใน
จั ง หวั ด มี อ านาจบริ ห ารจั ด การปั ญ หาเองใน
แนวทางปฏิบัติงาน
3. ปลู ก ฝั ง การเคารพกฏหมายตั้ ง แต่ เด็ ก เน้ น เรื่ อ ง
หน้าที่ ไม่ใช่การใช้สิทธิ์อย่างเดียว
4. สร้างระบบฐานข้อมูลร่วม
5. ค่าปรับการกระทาความผิดด้านจราจร ให้ท้องถิ่น
นามาใช้ประโยชน์ในงานจราจร
6. มีการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางด้าน
ภาษา ซึ่งมีความจาเป็นในการปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
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ยะลา

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

511,911 คน (52)
273,262 คัน (42)
39,477 ล้านบาท (53)

32.61

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

ประเทศไทย

28.35

2554

83 ราย (70)
1,430 ราย (33)
1,152 ราย (76)

ยะลา (75)

21.73

2555

16.21

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
19%

จักรยานยนต์
จักรยาน

12%
9%

9% 9%
4% 4%

4%

6%
3%

5% 5%

3%
1%

0%
0

1

75%

2% 2%

1% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

คนเดินเท้า

7%

รถบรรทุก/รถตู้

6%

รถยนต์

2%

อื่นๆ

0.4%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

9%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
-ไม่มีข้อมูล0.20 (70)
16.80 (68)
0.39 (69)
-ไม่มีข้อมูล-ไม่มีข้อมูล1.95 (66)

17% (75)
1.17 เครื่องต่อแสนประชากร (63)
-ไม่มีข้อมูล-

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

จุดเสี่ยงสี่แยกตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน
จุดเสี่ยงสะพานตอแล อ.รามัน
จุดเสี่ยงสะพานหน้าโรงงานชัยรัตน์ อ.รามัน
จุดเสี่ยงโค้งโรงเรียนศรีฟารีดา อ.รามัน
จุดเสี่ยงโค้งแม่ชี อ.รามัน
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

รวมพลังสร้าง รุกการพัฒนา ปวง
ประชาปลอดภัย ของผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ยะลา เรื่ อ ง การป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหา เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในพื้ น ที่ อ าเภอรามั น
(Best Practices) งานนวัฒกรรม
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาจั งหวัดยะลา
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
เสริ ม สร้ า งยะลาสั น ติ สุ ข พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

พัฒนายะลาให้น่าอยู่ (อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี อยู่
รอดปลอดภัย) โดยพิจารณากาหนดจุดเสี่ยงแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญ หาที่ก่อให้เกิดอุบั ติเหตุทางถนนใน
พื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีอาเภอรามันเป็น
อาเภอนาร่องของจังหวัดยะลา ทั้งนี้ โดยนาข้อมูลเชิง
พื้น ที่ มาวิเคราะห์ และกาหนดแนวทางการแก้ไขให้
เป็นรูปธรรม ทาให้มีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง
ในพื้นที่ลดลง

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อมูล-

1. เน้นการประชาสัมพันธ์เป็นระยะและต่เนื่อง
2. เน้ น ให้ ค วามรู้ แ ก่ เด็ ก และเยาวชน และบรรจุ ล งใน
หลักสูตรการเรียน การสอนของโรงเรียน
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ระนอง

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

177,089 คน (77)
83,525 คัน (74)
22,688 ล้านบาท (71)

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

47 ราย (75)
200 ราย (77)
3,240 ราย (68)

45.77
35.36

34.49

2554

2555

ประเทศไทย
ระนอง (58)

26.54
2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
11%

12%

จักรยานยนต์

11%
7%

0

1

รถบรรทุก/รถตู้

5%
3% 3%

2%

1%

2%
0% 0% 0% 0%

0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







9%
6%

รถยนต์

3%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

2%

อื่นๆ

1%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย

อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

12%

คนเดินเท้า

7%

5%

5%

0%

จักรยาน

9% 9%

8%

67%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
1.69 (67)
35.01 (41)
1,188.67 (48)
108.98 (61)
14.68 (56)
49.13 (53)
60.99 (48)

45% (16)
9.04 เครื่องต่อแสนประชากร (7)
1.13 เครื่องต่อแสนประชากร (7)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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-

จุดกลับรถหน้าบริษัทสยามชัย - หน้าโลตัส
โค้งดอนกลาง - ปั๊มปตท.จิงโจ้กระบุรี
บริเวณโค้งวัดธรรมาวุฒาราม - รพ.กะเปอร์
แยกเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น
บริเวณแยกทางเข้าอุทยานแหลมสน
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

จากมติ ค ระรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553
เห็นชอบให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ทุกส่วนราชการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่า
กว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ. 2563
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดาเนินการให้เข้มข้นใน
ทุกพื้นที่ ตามแนวทาง 5 เสาหลักภายใต้กรอบทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนนโลก ประกอบด้วย การบริหาร
จัด การความปลอดภั ยทางถนน ถนนและการสั ญ จร
อย่างปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การใช้รถ
ใช้ ถ นนที่ ป ลอดภั ย และการตอบสนองหลั ง การเกิ ด
อุบัติเหตุ ทั้งนี้ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้แจ้งให้จังหวัดระนองบู รณาการรวมกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาส่ ว นในการด าเนิ น การด้ า นความ
ปลอดภั ย ทางถนนทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด อ าเภอ และ
ท้องถิ่น โดยพิจารณาจากสภาพปัญ หา สาเหตุปัจจัย
เสี่ยง ข้อเท็จจริง บริบทความปลอดภัยทางถนนของแต่
ละพื้ น ที่ ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน
พ.ศ. 2556-2559 เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
จังหวัด เพื่อลดความสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุ
ทางถนน

1. พัฒนาระบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบ
มุ่งเป้า
3. ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลัก
อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
ในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

1. มี โ ครงสร้ า งกลไกเชิ ง ระบบที่
ตอบสนองต่ อ การจั ด การเพื่ อ
บรรลุ เป้ าหมายในทศวรรษแห่ ง
ความปลอดภัยทางถนน
2. มี แ นวทาง เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด
กลไก กากับติดตาม ทั้งในระยะ
สั้ น กลาง ยาว ที่ ส ร้ า งความ
สมดุลในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภั ยและระบบที่ เอื้ อ
ต่อความปลอดภัย
3. เกิดการมีส่วนร่วมและความรู้สึก
เป็นเจ้าภาพในการยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนในทุกภาคส่วน
และในทุกระดับ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. กฎหมายบางข้อไม่สามารถบังคับใช้ได้
2. ปัจจุบันผู้กระทาผิดไม่ยอมรับความผิด ต้องมีพยานและหลักฐาน
เพียงพอจึงจะยอมรับ
3. กฎหมายล้าสมัย

1. ยกเลิกโทษในข้อ ว่ากล่าวตักเตือนออกไป คงไว้เพียงโทษจาคุก
2. เพิ่มโทษปรับ หากเป็นข้าราชการให้ทาหนังสือถึงส่วนต้นสังกัด
3. เพิ่มมาตรการองค์การให้เกิดความเข้มแข็ง และปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม
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สงขลา

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

1,401,303 คน (11)
816,024 คัน (5)
219,329 ล้านบาท (13)

42.79

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

40.19

2554

466 ราย (11)
3,462 ราย (10)
34,198 ราย (4)

35.25

33.25

2556

2557

2555

สงขลา (38)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
จักรยาน
รถบรรทุก/รถตู้
คนเดินเท้า
รถยนต์
อื่นๆ
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง

16%
12%
8%
2%

4%

6%

7% 8% 7%

6% 6%

5% 4%

0%
0

1

2% 2%
1% 1%
0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประเภทการเดินทางของผู้ประสบอุบัติเหตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

79%
6%
6%
5%
3%
1%
0.2%
0.2%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
249.77 (26)
28.47 (49)
982.09 (54)
891.46 (20)
84.21 (24)
77.36 (43)
95.05 (40)

40% (27)
0.43 เครื่องต่อแสนประชากร (65)
0.14 เครื่องต่อแสนประชากร (51)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ทล.4 กม.ที่ 1223+900 โค้งสิริวัลวลี
ทล.4309 กม.ที่ 9+500 หลัง ม.ราชภัฏ
ทล.407 กม.ที่ 17+775หน้าวัดเนินไศล
ทล.43 กม.ที่ 17+550 โค้งหมีตาย
ทล.43 กม.ที่ 9+00 หน้าโรงแรมอานนท์
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-

ปัญหาและอุปสรรค
1. ประชาชนร้องเรียนเรื่องตั้งด่าน
2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอการบารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ
3. บุคลากรไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
1. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจับกุม
2. จัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เครื่องตรวจจับ
ความเร็ว
3. เพิ่มบุคลากรตารวจจราจร
4. การบู ร ณาการร่ ว มโดยภาคประชาชนในการแจ้ ง ข้ อ มู ล ผู้ ก ระท าผิ ด
กฎหมายเช่น มีรางวัลจูงใจการแจ้งเหตุต่างๆ
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สตูล

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน

สถิติอุบัติเหตุ

ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

312,673 คน (69)
137,418 คัน (67)
31,191 ล้านบาท (62)

35.49

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

ประเทศไทย

27.46

2554

48 ราย (74)
510 ราย (71)
2,982 ราย (69)

23.89

2555

สตูล (76)

15.35

2556

2557

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
17%

จักรยานยนต์
จักรยาน

13%

6%
4%

8%

รถยนต์

10%
6% 6%

5% 6% 5%

4% 4% 3% 3%

0%
0

1

76%

1%

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

สามล้อเครื่อง

2%
1%
0.4%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

4%

รถบรรทุกขนาดใหญ่

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

6%

คนเดินเท้า
รถบรรทุก/รถตู้

0% 0% 0% 0% 0%

11%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
18.87 (47)
7.04 (65)
1,479.18 (41)
403.94 (41)
43.82 (38)
59.17 (48)
99.15 (39)

35% (35)
7.04 เครื่องต่อแสนประชากร (12)
0.32 เครื่องต่อแสนประชากร (29)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรียงจากมากไปน้อย
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โค้งท่าสายต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
โค้งบ้านค่ายรวมมิตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
แยกบ้านห้วยไทรต.ละงู อ.ละงู
บริเวณช่องเขาติ่งพุก อ.ทุ่งหว้า
โค้งควนทังบ้านทุ่งเสม็ดต.กาแพง อ.ละงู
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 นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

จังหวัดสตูลได้กาหนดนโยบายให้งานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ถือเป็ นภารกิจ
สาคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตั้ ง งบประมาณ
รองรับไว้ให้เหมาะสม

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความปลอดภัยแบบ
มุ่งเป้า
3. ยุท ธศาสตร์ล ดความสู ญ เสี ยในปั จ จั ยเสี่ ยง
หลักอย่างยั่งยืน
4. ยุท ธศาสตร์เสริม สร้างความปลอดภั ยทาง
ถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ผู้ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
ของจังหวัดสตูลต้องไม่เกิน 14.71
ต่อแสนประชากร

 ปัญหาและอุปสรรค

 ข้อเสนอแนะ

1. กาลังพลเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
2. ภารกิจซ้าซ้อน
3. บทลงโทษของกฎหมายไม่เด็ดขาด

ก าหนดอั ต ราโทษแก่ ผู้ ก ระท าผิ ด ให้ ชั ด เจนจากตั ว บท
กฎหมายบังคับใช้
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สุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2557

สถิติพื้นฐาน
ประชากร
รถจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สถิติอุบัติเหตุ
1,040,230 คน (21)
615,268 คัน (12)
168,086 ล้านบาท (17)

54.54

เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัส
บาดเจ็บเล็กน้อย

459 ราย (13)
2,930 ราย (12)
24,574 ราย (9)

41.53

42.26

44.12

2555

2556

2557

2554

สุราษฎร์ธานี (17)
ประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
จักรยานยนต์
รถบรรทุก/รถตู้
จักรยาน
คนเดินเท้า
รถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่
สามล้อเครื่อง
อื่นๆ
รถโดยสาร

16%
11%
9%
3%

7% 8% 8% 8% 7%

4%

6%

4%

3% 3%

0%
0

1

2% 1%
0% 0% 0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ

คะแนนประเมินตนเอง

ขับรถเร็ว
เมาแล้วขับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับรถย้อนศร
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ







อัตราการสวมหมวกนิรภัย
จานวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
จานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว

80%

ประเภทการเดินทางของผูป้ ระสบอุบัตเิ หตุ

การประเมินตนเองในการบังคับใช้กฎหมาย
คดี

7%
4%
4%
3%
0.9%
1%
0.4%
0.1%

จุดเสี่ยงในจังหวัด
อัตราการจับกุม
ต่อแสนประชากร
2.69 (65)
129.30 (15)
993.24 (53)
120.65 (60)
25.96 (46)
115.74 (35)
63.26 (46)

30% (51)
6.34 เครื่องต่อแสนประชากร (15)
0.19 เครื่องต่อแสนประชากร (45)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลาดับเมือ่ เทียบกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศเรียงจากมากไปน้อย
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ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ป่าเว-ท่าโรงช้าง
ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์-ป่าเว
ทางหลวงหมายเลข 420 รอบเมืองสุราษฎร์ธานี
ทางหลวงหมายเลข 4153 หนองขรี-เทศบาลเมืองท่าข้าม
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นโยบาย

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

คณะรัฐมนตรีมีมติกาหนดให้ปี พ.ศ.
2554 - 2563 เป็ น ปี แ ห่ ง ทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อบูรณา
การการดาเนินงานจากทุกภาคส่วน
โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ากว่า 10
คน ต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคนใน
พ.ศ.2563

ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
น ากรอบปฏิ ญ ญามอสโก ภายใต้ ก รอบ
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก
5 เสาหลัก ได้แก่
1. การบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนน
2. ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
3. ยานพาหนะปลอดภัย
4. ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5. การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

ปั จจุ บั น จั ง ห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี ป ระชากร
1,040,230 คน เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน 3,455
ครั้ง บาดเจ็ บ 3,612 คน มี อั ต ราการสู ญ เสี ย
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จานวน 170 คน/ปี
(เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ) คิ ดเฉลี่ ยตามสั ดส่ วน
ประชากร เท่ า กั บ 16.34 คน ต่ อ ประชากร
หนึ่งแสนคน เฉลี่ย เกิดอุบัติเหตุ 9.46 ครั้ง/วัน
ผู้เสียชี วิตเฉลี่ย 2 วัน /1 คน เดือนละ 15 คน
ฉะนั้ น การตั้ ง ค่ า เป้ า หมายในแต่ ล ะปี จากปี
พ.ศ.2558 - 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้อง
ลดอัตราการตายลงปีละ 1 คน ในระยะเวลาที่
เหลือ 6 ปี จึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ในอัตราไม่เกิน 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสน
คน

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อุปกรณ์ในการตรวจวัดความเร็ว และตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ
เส้นแบ่งถนนไม่ชัดเจน
ขนส่ ง มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเข้ ม งวดแต่ ถู ก ต่ อ ต้ า นจากแหล่ ง
ท่องเที่ยว
5. พฤติกรรมของคนในการใช้รถใช้ถนน
6. สัญญาณไฟจราจรไม่ชัดเจน

ควรจั ด ท าประชาสั ม พั น ธ์ ใ นประเด็ น บั ง คั บ ใช้
กฎหมายให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชาชน เข้ า ใจและ
รับทราบ แล้วจึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

1.
2.
3.
4.
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บทที่ 7

บทสรุป
โดย นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร
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บทเรียนในเรื่องการจะได้ทั้งข้อมูลและการคุยประเมินตนเองจนสามารถนาเข้าข้อมูลครบทั้งหมด คือ ผู้ที่
ดาเนินการได้ดีมาก เรียงลาดับความเหมาะสมคือ
1. พี่เลี้ยง ที่มีศักยภาพ และเต็มใจช่วย
2. ปภ. ทุกจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ายุทธศาสตร์
3. ผู้รับผิดชอบของภาคในเรื่องรายงานฉบับนี้ จะเข้าดาเนินการเมื่อพี่เลี้ยงไม่สามารถดาเนินการได้
ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามเรื่อง “ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานการเปรียบเทียบ” สามารถกรอกได้
ครบทุกจังหวัด เนื่องจากข้อมูลจานวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จานวนรถจดทะเบียนสะสม และ
จานวนใบอนุญาตขับรถแต่ละจังหวัดมีของตนเอง หรือสามารถค้นหาได้จากสื่อออนไลน์ และตรวจสอบได้
ซึ่งจากประเด็นเรื่องจานวนรถจดทะเบียนสะสม พบว่ารถจักรยานยนต์ยิ่งมีจานวนมาก จานวนผู้เสียชีวิตจะ
มากเป็นปฏิภาคตรงเกือบทุกจังหวัด เมื่อใช้ข้อมูลฐานเดียวกัน ดังนั้น หากจะลดการเสียชีวิตให้ได้มากและ
รวดเร็ว ต้องมุ่งพุ่งเป้าไปที่ทาให้ขับจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ซึ่ง สอจร. ได้เน้นดาเนินการมาถูกทิศทางแล้ว
ได้แก่
- สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อนตลอดเวลา
- ลดความเร็วจักรยานยนต์และรถยนต์ ไม่มุ่งเฉพาะรถโดยสาร
- ดาเนินคดีเมาแล้วขับทั้งคนขับขี่รถจักรยานยนต์และรถคู่กรณี
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 5 เรื่อง “สถิติการจับกุมตามใบสั่ง” ตารวจมีครบทุกจังหวัด และได้มาก่อนการเริ่มประชุมของ
ทุกจังหวัด และสอบทานได้โดยการให้มาทบทวนรับรองในที่ประชุม ซึ่งเมื่อนามาวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุ
เปรียบเทียบโดยตรง จะให้ภาพชัดว่าตารวจแต่ละจังหวัดให้ความสาคัญและมุ่งมั่นดาเนินการใช้กฎหมายใน
เรื่องใดมากน้อยเพียงใดและอย่างไร สามารถใช้เป็นข้อมูลหลักที่สาคัญก่อนที่จะประเมินตนเองในส่วนอื่นๆ ได้
ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1 เรื่อง “ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร” จะได้จากข้อมูลการเชื่อมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรหลาย
ฐานข้อมูล (POLIS E-claimและมรณบัตร) โดยคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผลศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน หรือข้อมูลผู้เสียชีวิต 3 ฐาน
ส่วนที่ 3 การประเมินตนเองในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ตารวจเป็นหน่วยงานหลัก
ในที่ประชุม สามารถขอให้กรอกล่วงหน้าได้จะสะดวกขึ้น เมื่อนาเข้าในที่ประชุมมักจะมีความเห็นคล้อยตาม
ตารวจเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการปฏิบัติ จะแสดงข้อมูลเป้าหมายเทียบเคียงกับจานวนการ
ดาเนินการจับปรับของจังหวัดในภาคเดียวกัน ซึ่งพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมดังนี้
1. รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ทาให้คนภาคเหนือเสียชีวิตมากที่สุด
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2. เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ผล ยุทธศาสตร์และมาตรการทางกฎหมายจะได้ผลมาก
ที่สุด
3. สอจร. จึงต้องตั้งเข็มมุ่งในการสนับสนุนทั้งงบประมาณและช่วยแก้ปมปัญหาที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ตารวจสามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่

นโยบายปัญหา แนวทางแก้ไข ปมปัญหาการปฏิบัติงานของตารวจ
จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในภาพรวม สามารถจะเก็บเกี่ยวประเด็นปัญ หาได้ตลอดการประชุม
ประเมินตนเอง จะมีการกล่าวถึงข้อจากัด ภาระงาน ปัญหารอบด้าน นโยบายฯ ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เห็น
ตรงกันเกือบทุกจังหวัด คือ ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการใช้ความเร็วและฝ่า
ฝืนสัญญาณไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก ทาให้มีการเสียชีวิตทุกจุดเสี่ยงและทางแยกไฟแดง
หลายแห่ง ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข คือ การใช้มาตรการทางกฎหมาย ลดความเร็วในจุดเสี่ยงด้วย
กล้องตรวจจับความเร็ว ซึ่งหากเป็นแบบอัตโนมัติจะติดตั้งตายตัว สามารถบรรเทาปัญหาได้ ผลยั่งยืนกว่าแบบ
ครั้งคราว
จากปัญ หาอุปสรรคที่ซ่อนอยู่หลังการพูดคุยนั้น แนวทางการแก้ไขจะต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของ
ตารวจเอง ได้แก่
1. ทัศนคติของตารวจจานวนหนึ่ง ที่เคยเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนควรจะเริ่มที่เยาวชนก่อน
เนื่องจากหากเด็กยังไม่มีวินัยก็จะทาอะไรต่อไม่ได้ ควรปรับเป็นว่าตารวจต้องทางานทันที โดยไม่ต้องรอผล
การปลูกฝังจากเยาวชนแต่อย่างใด เพราะจะช้าเกินไป และพฤติกรรมเมื่อโตขึ้นมักเปลี่ยนไป เช่น ชาว
ต่างประเทศที่เมื่อมาเมืองไทยแล้วไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถจักรยานยนต์ ในขณะที่เมื่ออยู่ที่ประเทศของ
ตนก็สวมหมวกตลอดเวลา เป็นต้น
2. ค่านิยมตารวจเดิมที่เห็นว่างานจราจรเป็นงานที่ไม่สาคัญ ไม่ก้าวหน้า ไม่เท่าเทียมกับงานคดีอาญา
3. การนาตารวจจราจรไปทางานอื่น เช่น งานประชุม งานพิธีการ การอานวยความสะดวกให้บุคคลสาคัญ ซึ่ง
ต้องเตรียมการมาก เสียเวลาและกาลังมาก บั่นทอนกาลังและเวลาในการใช้กฎหมายดาเนินการเพื่อลด
อุบัติเหตุ
4. การทางานขาดแคลนกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจจานวนมาก เพราะเดิมจัดกาลังไว้สาหรับงานด้านการจราจรให้
คล่องตัวเป็นหลัก ไม่มีกาลังด้านกวดขันวินัยอย่างเพียงพอ ผู้บริหารบางคนมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับฟังปัญหา
คือ ห้ามตารวจพูดว่าขาดคน ขาดเครื่องมือ จึงเป็นเสมือนการซ่อนปัญหาไว้ใต้พรม หากการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนมีความสาคัญจริง ประเทศไทยควรมีหน่วยปราบปรามผู้ทาผิดกฎหมายจราจรเป็นพิเศษ
เช่ น เดี ย วกั บ หน่ วยปราบปรามอื่ น ๆ เช่ น กองปราบปรามยาเสพติ ด กองปราบปรามคดี หรือ ต ารวจ
ท่องเที่ยว
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5. ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และไม่เป็นธรรม มีคาสั่งให้ทางานแต่งบประมาณลงถึงพื้นที่น้อย เช่น
ในช่วงเทศกาล หน่วยต่างๆ ที่บูรณาการตั้งจุดสกัดล้วนได้รับค่าตอบแทนตามสมควร และไม่เป็นบุคลากร
หลัก มาปฏิบัติงานเป็นบางเวลา ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ทางานตลอดและเป็นกาลังหลัก แต่ไ ด้รับ
เบี้ยเลี้ยงน้อยกว่า และค่าปรับการทาผิดกฎจราจรนั้น ในขณะที่ตารวจต้องออกประจันหน้ากับผู้กระทาผิด
แต่ส่วนแบ่งค่าปรับกลับได้รับน้อยมาก และมีการกาหนดเพดาน ไม่ว่าจะดาเนินการเข้มข้นเพียงใด มาก
ที่สุดคือได้เพียงหนึ่งหมื่นบาท
6. ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายตารวจหลายต่อ หลายครั้งเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ และโยกย้ายบ่อยมาก
เกินไป พอเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับการเริ่มเข้าใจพื้นที่ก็จะถูกโยกย้าย การทางานจึงไม่มีความต่อเนื่อง ต้อง
เริ่มใหม่เรื่อยไป แนวทางแก้ไขที่พอจะทาได้ คือ สาหรับตารวจจราจรที่มีพื้นเพในจังหวัดควรได้รับการ
พิจารณาให้มีความก้าวหน้าพอสมควร โดยไม่จาเป็นต้องโยกย้าย ที่สาคัญคือให้มีระเบียบปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานและทางานได้โดยไม่ติดขัด คาสั่งในเรื่องการห้ามตั้งด่านลอยเพื่อสุ่มเปลี่ยนจับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
จราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย
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