มาตรการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
พญ. รัชณัน ชินกุลกิจนิวฒ
ั น์ เรียบเรียง

ข้ อมูลจากทีป* ระชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ/ เวช ชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) และคณะรัฐมนตรีรับทราบตามทีศ* ู นย์
อํานวยการความปลอดภัย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลการดําเนินการป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ช่ วงเทศสงกรานต์ 2552 ระหว่ างวันที* 10-16 เมษายน 2552 สรุปได้ ดงั นี:

มาตรการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
1. รวบรวมภาพรวมสถิตอิ บุ ตั เิ หตุในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ดังนี:
1)จํานวนครั:งการเกิดอุบัตเิ หตุ
2)จํานวนผู้เสียชีวติ
3)จํานวนผู้บาดเจ็บ
2. การแถลงสรุปผลการดําเนินการประจําวัน ณ ศู นย์ อาํ นวยการป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ 2552 กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนของหน่ วยงานทีเ* กีย* วข้ องได้ สับเปลีย* นเป็ นประธานแถลง
ข่ าวตลอด ระยะเวลา7วัน พร้ อมข้ ออํานวยการ/สั*งการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และข้ อห่ วงใยของรัฐบาลเกีย* วกับเรื*อง
ความปลอดภัยในการเดินทางส่ งถึงพีน* ้ อง ประชาชนทัว* ประเทศ
3. การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยด้ านการจราจรและการให้ บริการรถสาธารณะ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
โดยกองบัญชาการตํารวจนครบาล กอง พัฒนาการจราจรและบริการประชาชน กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบังคับ
การตํารวจจราจร และกองบังคับการตํารวจท่ องเทีย* ว ได้ กาํ ชับให้ เจ้ าหน้ าทีใ* ห้ ปฏิบัตงิ านอย่ างเข้ มข้ น และคอยอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของพีน* ้ องประชาชน ซึ*งในภาพรวมเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ทําให้ ประชาชนเดินทางถึงจุดหมาย
ปลายทาง และมีความปลอดภัยมากขึน: นอกจากนี: ในส่ วนของกระทรวงคมนาคม บขส. ได้ เพิม* การให้ บริการรถโดยสาร
สาธารณะ การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ เพิม* การให้ บริการขบวนรถไฟ และบริการรถไฟฟรี ในด้ านการบินไทยได้ เพิม*
บริการเทีย* วบินในการเดินทางภายในประเทศ พร้ อมทั:งได้ ให้ ความสําคัญกับการตรวจสอบสภาพความพร้ อมของพนักงาน
ขับรถ และการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะมากขึน: นอกจากนี: ขสมก. ได้ เสริมการบริการของ บขส. โดยจัดรถบริการ
เพิม* ในเส้ นทางกรุงเทพปริมณฑล
4. การดําเนินงานตามแผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่ วงเทศกาล สงกรานต์ 2552 (ระหว่ างวันที*
10-16 เมษายน 2552) นี: เป็ นการบูรณาการร่ วมกันของทุกภาคส่ วนในทุกระดับ ซึ*งมีเป้ าหมายการทํางานร่ วมกัน โดยได้ มี
การจัดตั:งจุดตรวจหลักในพืน: ทีท* วั* ประเทศ 877 อําเภอ 87 สถานีตาํ รวจนครบาล จุดสกัดชุมชน และจุดบริเวณของ

หน่ วยงานทีเ* กีย* วข้ องรวมทั:งองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ*นทุก แห่ งรวมทั:งสิ:น ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจ หัวหน้ าส่ วน
ราชการทีเ* กีย* วข้ อง นายอําเภอ ผู้กาํ กับการ เจ้ าหน้ าทีต* าํ รวจ แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าทีส* าธารณสุ ข เจ้ าหน้ าทีก* ระทรวง
คมนาคม เจ้ าหน้ าทีก* ระทรวงยุตธิ รรม เจ้ าหน้ าทีก* ระทรวงศึกษาธิการ เจ้ าหน้ าทีฝ* ่ ายทหาร/พลเรือน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้ องถิน* กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา ภาคีเครือข่ ายทุกภาพส่ วน ต่ างได้ เสียสละเวลา
และความสุ ขส่ วนตัวในการปฏิบตั งิ านเพือ* เทศกาลนี: รวมประมาณกว่ า 100,000 คน เพือ* ลดอุบตั เิ หตุทางถนนและให้
ประชาชนได้ รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง มากขึน:

รายงานสถิติอุบตั ิเหตุในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ทางถนนช่ วงเทศกรานต์
2552 ระหว่ างวันที* 10-16 เมษายน 2552 สรุ ปได้ ดงั นี:
ภาพรวมสถิตอิ บุ ัตเิ หตุในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ดังนี:
1) จํานวนครั:งการเกิดอุบัตเิ หตุ มีจาํ นวน 3,634 ครั:ง
2) จํานวนผู้เสียชีวติ มีจาํ นวน 321 ราย
3) จํานวนผู้บาดเจ็บ มีจาํ นวน 3,961 ราย
วัน เดือน ปี
11 เม.ย. 52
12 เม.ย. 52
13 เม.ย. 52
14 เม.ย. 52
15 เม.ย. 52
16 เม.ย. 52
รวม

อุบตั ิเหตุ
(ครัง)
392
538
675
863
638
528
3,634

เกิดอุบตั ิเหตุสูงสุด
เชียงราย
นครศรี ธรรมราช
เชียงราย
นครศรี ธรรมราช
เชียงใหม่
พิษณุโลก

ผูเ้ สี ยชีวติ
(ราย)
36
59
44
81
52
49
321

ผูเ้ สี ยชีวติ สูงสุด
เชียงใหม่
โคราช
กทม.
นครสวรรค์
เชียงใหม่
ตรัง

ผูบ้ าดเจ็บ
(ราย)
410
582
726
940
717
586
3,961

โดยผล
พบว่ า
วันที* 14
เม.ย. 52 มีจาํ นวนครั:งการเกิดอุบตั เิ หตุสูงสุ ด มีจาํ นวน 863 ครั:งจํานวนผู้เสียชีวติ มีจาํ นวน 81 ราย และจํานวนผู้บาดเจ็บ มี
จํานวน 940 ราย
โดยทีจ* งั หวัดทีม* กี ารเกิดอุบัตเิ หตุสูงสุ ด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดทีม* ผี ู้เสียชีวติ สู งสุ ด คือ จังหวัดนครสวรรค์

โดยผลพบว่ า ช่ วงวันที* 13-15 เม.ย. 52 เป็ นช่ วงทีม* กี ารเกิดอุบตั เิ หตุสูงสุ ด ดังนี:
1) จํานวนครั:งการเกิดอุบัตเิ หตุมจี าํ นวน 2,176 ครั:ง
2) จํานวนผู้เสียชีวติ มีจาํ นวน 177 ราย
3) จํานวนผู้บาดเจ็บ มีจาํ นวน 2,384 ราย

ภาพรวมสถิตอิ บุ ัตเิ หตุในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 มีจาํ นวนผู้เสียชีวติ มีจาํ นวน 321 ราย
โดยผลพบว่ า ช่ วงวันที* 13-15 เม.ย. 52 มีจาํ นวนผู้เสียชีวติ มีจาํ นวน 177 ราย

