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ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน  มค-มคี.62 VS 63 

และแนวโนม้การเสยีชวีติชว่งเดอืนมคี. (รายวนั)

ขอ้มลู บ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ

ขอ้มลูจาก บ.กลางฯ 

① มค.-13 พค.63 

• เสยีชวีติ 5,606 ราย

• บาดเจ็บ 351,512 ราย

② แนวโนม้เสยีชวีติลดลงและคอ่ยๆ 
กลบัมาอยูท่ีค่า่เฉลีย่ 30 ราย/วนั

- มค-มคี. 62-63 ลดลง 407 ราย (9.08%)
- มคี.63 ลดลง 40-50 → 10-20 ราย
- เมย.63 ลดลงเหลอื 15-20 ราย/วนั

- พค. (3 พค.ผอ่นปรน คอ่ยกลบัเพิม่ขึน้)



1. จ ำนวนกำรเสยีชีวติ ลดลง 30-40% ....  สอดคลอ้งกบั ปริมำณเดนิทำง

2. อัตรำกำรเสียชวีติตอ่จ ำนวนผู้เดนิทำง 100,000 คน ช่วง 10 – 16 เมษำยน = 5.56  
(ช่วงสถำนกำรณป์กตมิีอตัรำกำรเสียชวีติ 4.13 )  





( 3 พค. 63 ) ขายเหลา้ได ้+ พฤติกรรมเดนิทางกลบัมา

ใกล้เคียงปกต ิ.. พบมีการตายเฉลีย่ 32.20 /วัน

ปี 63 ปี 62 เพิม่/ลด % เฉลีย่ 63 เฉลีย่ 62

ม.ค. 1,064 1,155 -91 -7.88 34.32 37.26

ก.พ. 1,090 1,041 49 4.71 37.59 37.18

ม.ีค. 1,144 1,054 90 8.54 36.90 34.00

เม.ย. 588 1,176 -588 -50.00 19.60 39.20

พ.ค. 
( 1-25 )

805 871 -66 -7.58 32.20 34.84

ข้ อ มู ล :  บ . ก ล า งคุ้ ม ค ร องผู้ ป ร ะ สบภั ย จ า ก รถ  







ผูบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติ จากดืม่/เมาขบั 

- มคี-เมย.63 ลดลง 8,953 ราย 57 %

- ชว่งสงกรานต6์3 ลดลง 5,630 ราย 83% 

แนวโน้มการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนที่
ดื่ม/เมาขับ เทียบกับปี 62 จะ ลดลงมากในกลุ่มวัยรุ่น+วัย
ท างาน (15-39 ป)ี และช่วงเวลากลางคืน .. เนื่องจาก

1. กลุ่มวัยรุ่นวัยท างาน ปกติจะซื้อ + ดื่มนอกบ้านเป็นหลัก เมื่อห้าม
จ าหน่าย+หยุดสถานบันเทิงและมีเคอร์ฟิวท าให้การเกิดเหตุกลุ่มนี้
ลดลงมาก

2. กลุ่มสูงอายุ .. เคส ไม่แตกต่างกับปี 62 เพราะส่วนใหญ่สังสรรค์
ดื่มที่บ้าน แต่จะมีกลุ่มเพื่อนฝูงมาร่วมดื่มด้วย (เมาขับขี่กลับบ้าน)





- เกิดเหตุ  4.50 น. วนัท่ี 26 พค.63

-ดืม่สุรา ล้มเอง ไม่สวมหมวก 



หนุ่มคนขยัน .. ตกงานพษิโควิด ขี่แกร็บไไบไค 
โดนคนเมาชนตกสะพาน 

https://www.thairath.co.th/news/crime/1840633

หนุ่ม 19 ขับไเก๋งมิร่า แหกด่านโควิด 
ชน ตร.เจบ็ไ 2 ตัวเองสลบไเหมือด

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1841019

.. ดื่ม/เมาขับ กลับมา 
แต่ด่านตรวจเมาไมก่ลับมาดว้ย (หายไป) .. 

https://www.thairath.co.th/news/crime/1840633
https://www.thairath.co.th/news/local/central/1841019


1. กำรตำยจำกอบุตัเิหตทุำงถนน 
เดือน เมย. 63 (เทียบปี 62)

• ทั้งเดือน (30 วัน) จ ำนวน 588 

รำย (เฉลี่ย 19.6 รำย/วัน ลดไป
ถึง 50% (ข้อมูล บ.กลำง) 

• เฉพำะช่วงสงกรำนต์ ลดลง 
56.7% (ข้อมูล ศปถ.)

2. หลังผ่อนปรน 3 พค.63
(จ ำหน่ำยเหล้ำกลับไปบ้ำนได้)

• ช่วง 1-25 พค. ยอดเสียชีวิต 805 
รำย ลดลงเพียง 7.58% คิดเฉลี่ย

ตำย 32.2 /วัน ใกล้เคียงกับปี 62 
(ข้อมูล บ.กลำง) 

• สะท้อนวำ่ปัญหำกำรตำยจำกดืม่ขับหลงั
ผ่อนปรน กลับมำเป็นประเด็นส ำคัญ 

• ประกอบกลบัสิ่งที่หำยไปในช่วงนี้
คือ “แทบไม่เหลอืด่ำนตรวจวัดเมำ
ขับ” อยู่บนถนน


