
ขอ้มลูสถติอิบุตัเิหตทุางถนน 
วนัทีห่นึง่ของชว่งการรณรงคปี์ใหม ่2561 

วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 
 

รายงานทีป่ระชุมวนัที ่29 ธนัวาคม 60 

ขบัรถมนํีา้ใจ  รกัษาวนิยัจราจร 
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สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
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สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  

1. รถจกัรยานยนต ์   
     (สว่นบคุคล)  
     จาํนวน 360 คนั  

2. รถปิคอพั 
จาํนวน 45 คนั  

3. รถจกัรยานยนต ์   
     (รถโดยสารสาธารณะ)  
     จาํนวน 41 คนั  

รถสว่นบคุคล 
425 คนั 

(86.91%) 

รถโดยสารสาธารณะ 
46 คนั (9.41%) 
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2 เมาสรุา 3 

4 ตดัหนา้กระช ัน้ชดิ 5 

ไมส่วมหมวกนริภยั 1 
ขบัรถเร็วเกนิกาํหนด 

สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  

มอเตอรไ์ซค ์
ไมป่ลอดภยั 
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3 1 
เสยีชวีติระหวา่ง

นําสง่โรงพยาบาล 

2 

3  ราย 

เสยีชวีติ 
ทีโ่รงพยาบาล 

7  ราย 

เสยีชวีติ 
ณ จดุเกดิเหต ุ

31  ราย 

11 ราย 

ขบัรถเร็ว 

4 ราย  อืน่ ๆ 

เมาแลว้ขบั 
19 ราย 

7 ราย สภาพถนน 

สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  



สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  
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15 ไมส่วมหมวกนริภยั 15  ราย 

ขบัรถเร็วเกนิกาํหนด 14 ราย 

อืน่ๆ 10 ราย 

 พฤตกิรรมทีท่าํใหเ้สยีชวีติ 

จาํนวน 22 ราย  

จาํนวน 12 ราย  

จาํนวน 3 ราย  

 ผูเ้สยีชวีติแยกตาม 
ประเภทรถ 
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จาํนวน                            ราย 

จาํนวน                            ราย 

จาํนวน                            ราย 

จาํนวน                            ราย 
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ผูข้บัขี ่

ผูโ้ดยสาร 

คนเดนิถนน 

ยงัไมส่ามารถระบไุด ้

27 

9 

3 

2 

สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  



สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  
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28 ธ.ค.  559,639 คนั 

ปีใหม ่2560 จาํนวน 516,509 คนั
เพิม่ข ึน้ จาํนวน 43,130 คนั 



89,277 ราย 

สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  
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28 ธ.ค.  

ปีใหม ่2560 จาํนวน 82,877 ราย 
เพิม่ข ึน้ จาํนวน 6,400 ราย 



สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  
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25,628 

25,329 

11,856 

7,396 

5,429 

3,648 

3,357 

2,460 

2,135 

2,039 

11 
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อบุตัเิหตใุหญ ่
จาํนวน  2 คร ัง้  

ที ่ จงัหวดั สาเหต ุ เสยีชวีติ บาดเจ็บ 

1 นครราชสมีา ฝนตก ถนนลืน่  1 7 

2 ศรสีะเกษ ประมาท  ขบัรถเร็ว 
 4 11 

รวม 5 18 

สถติอิบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่ 2561  
วนัทีห่นึง่ของการรณรงค ์(วนัที ่28 ธนัวาคม 2560)  



ขอ้มลูอบุตัเิหตใุหญ ่

 อุบตัเิหตุรถปิกอพั ยีห่อ้อซูีซุ สบีรอนซเ์งนิ ทะเบยีน บร - 5303 
ศรสีะเกษ ขบัโดย นายสุทนิ อนิชืน่ อายุ 47 ปี บรรทุกผูโ้ดยสาร 
รวมคนขบั 14 คน กลบัจากงานมงคลสมรสในพืน้ทีอ่ําเภอขนุหาญ 
และมุ่งหนา้กลบับา้นสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.รุง อ.กนัทรลกัษณ์ เมือ่
มาถงึทีเ่กดิเหตุบรเิวณ บา้นผอืใหญ่ - โดนอาว ต.รุง อ.กนัทร
ลกัษณ์ ไดข้บัรถชนสุนขัและเสยีหลกั ไมส่ามารถควบคมุรถไดท้ํา
ให้รถพุ่งชนไปประสานงากบัรถปิกอพัโตโยต้า  ว ีโก้ ส ีดํ า 
หมายเลขทะเบยีน บพ - 5133 ศรสีะเกษ ขบัโดยนายมฆัวาลย ์
กลมพนัธ ์อายุ 43 ปี พรอ้มผูโ้ดยสาร 3 คน ซึง่กําลงัเดนิทางกลบั
จากตลาด เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 4 ราย (ชาย 1 ราย, หญงิ 3 
ราย), ผูบ้าดเจ็บ 11 คน (ชาย 7 คน, หญงิ 4 คน)  

ประจําวนัที ่28 ธนัวาคม 2560 

สาเหต/ุพฤตกิรรมเสีย่ง      ประมาท  ขบัรถเร็ว  

จงัหวดัศรสีะเกษ 



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ







จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ขอ้มลูอบุตัเิหตใุหญ ่

  
อบุตัเิหตรุถโดยสารปรบัอากาศ (เป็นรถเสรมิ)ยีห่อ้ อซูีซุ สี
นํา้เงนิ ทะเบยีน 30 – 1677 นนทบรุ ี 
ขบัโดย นายภสัพงศ ์คุม้วนั อาย ุ31 ปี มผีูโ้ดยสาร 48 คน 
เดนิทางออกจากกรงุเทพมหานคร มุง่หนา้ อ.ปราสาท จ.
สรุนิทร ์เมือ่มาถงึจดุเกดิเหตซุึง่มฝีนตก ถนนลืน่ ทาํใหร้ถ
เสยีหลกั พลกิควํา่ ตกลงขา้งทาง บรเิวณถนนสายที ่24 โชค
ชยั – เดชอดุม ชว่งกโิลเมตรที ่17 – 18 บา้นสะเพลง ต.สงู
เนนิ อ.สงูเนนิ (ขาไป อ.ปกัธงชยั) เป็นเหตใุหม้ผีูเ้สยีชวีติ 1 
ราย (หญงิ) สญัชาตกิมัพชูา 

ประจําวนัที ่28 ธนัวาคม 2560 

สาเหต/ุพฤตกิรรมเสีย่ง  ฝนตก  ถนนลืน่ 

จงัหวดันครราชสมีา 



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ





ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



ภาพทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ



จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ
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