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วัตถุประสงค�ของการวิจัย มีดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต9อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยเปAนแบบ
ผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยเครื่องมือประกอบด8วย 
การวิจัยเอกสาร การสนทนากลุ9มจากผู8เชี่ยวชาญด8านอุบัติเหตุ จํานวน 8 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง และ
การสัมภาษณ�เชิงลึก โดยผู8ให8ข8อมูลสําคัญ จํานวน 24 คน ท่ีเปAนนักวิชาการผู8เชี่ยวชาญด8านการจราจร 
เจ8าหน8าท่ีภาครัฐระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ องค�กรเอกชนหรือภาคีเครือข9ายด8านการรณรงค�
ลดอุบัติเหตุ ท่ีเลือกแบบเจาะจงและวิเคราะห�ข8อมูล โดยการอุปมานวิเคราะห�และการตีความ ส9วน
การวิจัยเชิงปริมาณใช8กลุ9มตัวอย9างจํานวน 345 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน จากประชากรเปFาหมาย 
2,500 คน โดยเปAนผู8บริหารระดับสูงและผู8ปฏิบัติของหน9วยงานภาครัฐ จํานวน 209 คน องค�กรเอกชน 
ภาคีเครือข9ายด8านการรณรงค�ลดอุบัติเหตุ จํานวน 3 คน และประชาชนผู8ใช8รถ จํานวน 133 คน โดย
การสุ9มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือเก็บรวบรวมข8อมูลคือแบบสอบถามมาตราส9วนประมาณค9า 4 ระดับ 
โดยสถิติท่ีใช8ในการวิเคราะห�ข8อมูล คือ ค9าร8อยละ ค9าเฉลี่ย ค9าส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�
การถดถอยแบบข้ันตอน 

ผลการศึกษาพบว9า 
1) ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการ

ปฏิบัติโดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X  = 2.54, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปAนรายด8าน พบว9า อยู9ใน
ระดับมากทุกด8าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน8อย ดังนี้ ด8านความพึงพอใจ (X = 2.61, S.D. = 0.64) 
ด8านการมีส9วนร9วม ( X = 2.60, S.D. = 0.73) และด8านการบรรลุวัตถุประสงค� ( X = 2.50, S.D. = 
0.74) จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึก สรุปได8ว9า จํานวนอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครลดลง จํานวนผู8เสียชีวิตและบาดเจ็บมีแนวโน8มลดลง โดยพิจารณาจากแผนแม9บท
ความปลอดภัยทางถนนท่ีเปAนวาระแห9งชาติ ท่ีมีเปFาหมายเชิงนโยบายคือลดอัตราการเสียชีวิตจาก



ข 

อุบัติเหตุทางถนนให8เหลือ 14.15 ราย ต9อประชากร 100,000 คน หรือ 9,069 คน ต9อปQ ให8ได8ใน
ปลายปQ พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ศูนย�ความปลอดภัยทางถนนได8ประกาศทศวรรษแห9งความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2554-2563 กําหนดเปFาหมายไว8ให8น8อยกว9า 10 ราย ตามปฏิญญามอสโกของ
สหประชาชาติ ผลลัพธ�การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยระหว9าง พ.ศ. 
2554-2556 มีสถิติผู8เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท9ากับ 14.88, 15.07 และ 13.32 ตามลําดับ ซ่ึง
ตํ่ากว9าเกณฑ�ตามแผนแม9บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ส9วนกรุงเทพมหานคร ในปQ 
พ.ศ. 2556 มีอัตรา 6.21 ถือว9าบรรลุเปFาหมาย และมีเปFาหมายก8าวเข8าสู9ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลตามแผนแม9บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559  
 2) ป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต9อประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว9า (1) ป?จจัยด8านนโยบาย มีความเปAนเอกภาพโดย
ป?จจุบันนโยบายความปลอดภัยทางถนนขับเคลื่อนโดยศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
มีอํานาจหน8าท่ีกําหนดและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร�เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศ แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2547-2551 ใช8ยุทธศาสตร� 5E 

สําหรับกรุงเทพมหานคร มีศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.)  
รับผิดชอบด8านการบริหารจัดการ  (2) ป?จจัยด8านการบริหารจัดการ พบว9ามีหน9วยงานท่ีเก่ียวข8องกับ
การนํานโยบายไปปฏิบัติจํานวนมาก แต9มีการประสานงานท่ีตํ่า มาตรการทางกฎหมายได8รับการ
บังคับใช8ไม9เหมาะสม ขาดการวางแผนเชิงบูรณาการ อํานาจหน8าท่ีเก่ียวกับการจราจรมีความทับซ8อน
และความขัดแย8งระหว9างรัฐบาลกับท8องถ่ิน รวมถึงป?ญหาโครงสร8างระบบผังเมืองและการจัดระบบ
ถนน (3) ป?จจัยด8านผู8ใช8ถนน พบว9า ป?ญหาสําคัญคือการขาดวินัยในการจราจร ขาดการบังคับใช8
กฎหมายอย9างจริงจัง ขาดการพัฒนาทุนมนุษย� ขณะท่ีการวิจัยเชิงปริมาณ พบว9า ป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต9อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเรียงตามลําดับตามค9าสัมประสิทธิ์การถดถอยบางส9วนคือ ป?จจัยด8าน
การบริหารจัดการ (β = 0.31) ป?จจัยด8านนโยบาย (β = 0.29) และป?จจัยด8านผู8ใช8ถนน (β = 0.28) 
โดยตัวแปรท้ัง 3 สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลได8ร8อยละ 17.00 (R2 = 0.17)  
 3) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงได8รับการยืนยันจากผู8เชี่ยวชาญ 8 ท9าน ท่ีเข8าร9วมการสนทนากลุ9มและการ
สังเคราะห�จากข8อมูลการวิจัย ประกอบด8วย (1) ด8านนโยบายความปลอดภัยทางถนน การจราจรและ
การปFองกันอุบัติเหตุ เสนอแนะให8ศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับชาติและ
กรุงเทพมหานคร ประสานนโยบายอย9างใกล8ชิด ลดความเปAนระบบราชการ กระจายอํานาจแก9
ท8องถ่ินและชุมชนในรูปแบบการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเปAนฐาน ต8องเชื่อมโยงให8มี
เอกภาพระหว9างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร (2) ด8านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดเวทีสาธารณะ
เก่ียวกับการโอนพันธกิจให8กรุงเทพมหานครมีอํานาจเต็มในการพัฒนาระบบขนส9งและการบังคับใช8
กฎหมายจราจร ปรับรื้อและพัฒนาระบบผังเมือง ปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาตและถอน
ใบขับข่ีรถยนต� (3) ด8านผู8ใช8ถนน ต8องมีการพัฒนาทุนมนุษย�ในฐานะผู8ขับรถยนต�หรือผู8ใช8ถนนให8
ตระหนักด8านความปลอดภัย ปลูกฝ?งวินัยต้ังแต9เล็ก มีความรู8และทักษะตามวินัยจราจร ต8องปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับคดีจราจรซ่ึงเปAนคดีท่ีผู8ขับข่ีมีความผิดอย9างร8ายแรงโดยห8ามการยอมความ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the effectiveness of road accident 
reduction management in the Bangkok Metropolitan area 2) study the factors influencing the 
effectiveness of road accident reduction management in the Bangkok Metropolitan area and        
3) propose guidelines to improve the effectiveness of road accident reduction management in 
the Bangkok Metropolitan area. This research used mixed methods  combining  qualitative and 
quantitative approaches. The qualitative research consisted of documentary research, focus 
group discussions with 8 accident experts selected by purposive sampling and in-depth 
interviews of 24 key informants including academics who were expert in traffic issues, top 
executives and practitioners from the public sector, private organizations or networks. There were 
selected by purposive sampling. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. 
The quantitative research employed a sample of 345 respondents following Taro Yamane’s 
formula  from a population of 2,500 people, 209 top executives and practitioners of the public 
sector, 3 persons of private organizations networks of accident reduction campaigns as well as 133 
regular drivers. It was selected by multi-stage sampling. The tool for data collection was a 4-level 
rating scale questionnaire and the data were analyzed by using mean, standard deviation and 
stepwise regression analysis.  
 The results of the research were as follows:  
 1) The effectiveness of road accident reduction management in the Bangkok 
Metropolitan area was, overall of practices, at a high level (X = 2.54, S.D. = 0.58). Ranked from high 
to low were the aspects of satisfaction (X = 2.61, S.D. = 0.64), participation (X = 2.60, S.D. = 0.73) 
and objectives attainment (X = 2.50, S.D. = 0.74). The documentary research and in-depth 
interviews were summarized and revealed that the amount of road accidents has reduced and the 
number of casualties and injured were also down. The master plan for road safety, as a national 
agenda, determined the target for the number of casualties from road accidents to be 14.15 per 
100,000 people or 9,069 people per year by the end of 2012. Furthermore, the road safety 
executive center declared that the decade of road safety A.D. 2011-2020, was to have a target rate 



ง 

of less than 10 casualties as per the Moscow declaration of the United Nations. The management 
results for Thailand’s road accidents during 2011-2013 were 14.88, 15.07 and 13.32, respectively 
while the number of road accident in the Bangkok Metropolitan was 6.21 thus attaining targets and 
meeting the international standards of safety as stated in the road safety master plan 2013-2016.  
 2) The factors influencing the effectiveness of road accident reduction management 
in the Bangkok Metropolitan area obtained from the qualitative research were the following   
(1) the policy factor; there was unity of policy which followed the current national policy led 
by the road safety executive center who was authorized to determine and recommend 
policies and strategies to upgrade road safety standards and Thailand road safety action plan 
for 2004-2008 under the strategies of 5E. While Bangkok Metropolitan was driving by road 
safety executive center of Bangkok Metropolitan and formulated the plan or project and 
allocated budgets (2) the management factor; the agency was diversely related for its policy 
implementation but had low levels of coordination. Legal measures were not enforced 
appropriately, there was a lack of integrated planning. The authority of traffic and transport 
management as well as accident prevention had overlaps and there were problems with city 
planning and the  road system, (3) the road’s users factor; this was the most important factor 
for road accidents. The critical problem was lack of discipline and respect for traffic rules and 
regulations. The authorized agency must campaign to develop human capital awareness for 
concerning road safety. The quantitative research identified the overall factors influencing the 
effectiveness which was ranked from the partial regression coefficient. These were the 
management factor (β = 0.31), the policy factor (β = 0.29) and the road users factor (β = 0.28). 
These 3 factors explained 17.00 percent (R2= 0.17) of the effectiveness of road accident 
reduction in the area of Bangkok Metropolitan. 
 3) The proposed guidelines to improve the effectiveness of road accident reduction 
management in the Bangkok Metropolitan area were reviewed by the 8 experts in the focus 
group discussions and synthesized from the research findings. They were (1) the traffic and 
accident prevention policy; proposes that the national and local agency closely coordinate 
their efforts, decentralize law enforcement, decrease the level of bureaucracy, and establish 
Community Based Disaster Risk Management (CBDRM), which must be connected to the 
cooperation between the government and the Bangkok Metropolitan (2) the management; 
should hold public hearings on the level of devotion that the Bangkok Metropolitan has on 
the development of the transport system and traffic law, the restructuring of the city planning, 
and the rigorous enforcement concerning the driving licenses and (3) the road users; the 
related agencies need to develop the quality of the human capital, both for the drivers and 
the road users to increase safety awareness and discipline. It must revisit the justice process of  
traffic lawsuits especially when the drivers were the cause of the accidents due to negligent or 
illegal maneuvers. 
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 การค�นคว�าฉบับนี้สําเร็จลุล�วงด�วยดี จากความกรุณาและความอนุเคราะห�ช�วยเหลืออย�างดี
ยิ่งจากคณาจารย�ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง และกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ� ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และอาจารย� ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
รวมท้ังคณะอาจารย�ทุกท�านท่ีได�ให�คําปรึกษาแนะนํารวมท้ังเสนอแนะในการแก�ไขปรับปรุงให�        
การค�นคว�าวิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีความเรียบร�อยสมบูรณ� 
 ขอขอบคุณประชาชน เจ�าหน�าท่ีในเขตกรุงเทพมหานครทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือในการ
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ป�จจุบันการคมนาคมไม�ว�าโดยทางบก ทางน้ําและทางอากาศ  ต�างสะดวก รวดเร็ว ทําให#
คนท่ีเดินทางไปมาหาสู�กันและการขนส�งสิ่งของสินค#าไปถึงจุดหมายปลายทางได#รวดเร็วข้ึน เพราะ
ยานพาหนะต�างๆ ท่ีใช#ในการขนส�ง มีประสิทธิภาพเป0นอย�างยิ่ง โดยเฉพาะการขนส�งทางถนนท่ีใช#
รถยนต2และรถจักรยานยนต2เป0นยานพาหนะนั้นสะดวกรวดเร็วข้ึนมาก อย�างไรก็ตามยานพาหนะ
เหล�านี้ก็ทําให#เกิดอุบัติเหตุมีผู#บาดเจ็บและทุพลภาพเสียชีวิตจํานวนมากทําให#ทรัพย2สินเสียหายมี
มูลค�าสูงยิ่ง   
 อุบัติเหตุดังกล�าวเกิดข้ึนทุกประเทศท่ัวโลก (ยุทธนา วรุณป6ติกุล, 2550) ในแต�ละป<ท่ัวโลกมี
ผู#เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1,200,000 คน บาดเจ็บประมาณ  20-50 ล#านคน  
โดยเฉพาะประเทศด#อยพัฒนาและกําลังพัฒนา (ประชากรมีรายได#ตํ่าและปานกลาง (Low and 
Middle Income) มีมากท่ีสุด (องค2การอนามัยโลก; WHO , 2551) องค2การอนามัยโลกรายงานเม่ือป< 
พ.ศ. 2551 ว�า ในป< พ.ศ. 2547 อุบัติเหตุทางถนนเป0นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับท่ี 9 ของโลก หรือป<
ละมากกว�า 1,270,000 คน และคาดว�าจะมีความรุนแรงมากข้ึน จนกลายเป0นสาเหตุของการเสียชีวิต
อันดับท่ี 5 ของโลกภายในป< พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ท่ีประชุมใหญ�สหประชาชาติได#สนับสนุนให#มี
การประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องความปลอดภัยทางถนนโลกเม่ือวันท่ี 19 -20 พฤศจิกายน 2552     
ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงผลจากการประชุมได#มีการประกาศเจตนารมณ2ร�วมกันท่ี
จะให#ประเทศสมาชิกสหประชาชาติให#ความสําคัญกับการลงมือแก#ไขป�ญหาอุบัติเหตุทางถนนอย�าง
จริงจัง (ปฏิญญามอสโก) และเรียกร#องให#ท่ีประชุมใหญ�สหประชาชาติให#การรับรองปฏิญญามอสโก  
ซ่ึงในเวลาต�อมาท่ีประชุมใหญ�สหประชาชาติได#ให#การรับรองปฏิญญามอสโกและประกาศให#ช�วงป<  
พ.ศ. 2554 – 2463 (ค.ศ. 2011 – 2020) เป0นทศวรรษแห�งความปลอดภัยทางถนน (Decade of 
Action for Road Safety) เชิญชวนประเทศสมาชิกให#ความสําคัญกับการดําเนินการแก#ป�ญหา
อุบัติเหตุทางถนนอย�างจริงจังโดยมีเปgาหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให#ได#ครึ่งหนึ่ง
ภายในป< พ.ศ. 2564 (ศูนย2อํานวยความปลอดภัยทางถนน, 2553) 
 ประเทศไทยมีผู# เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนเป0นจํานวนมาก   
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเทศกาลป<ใหม�และสงกรานต2 (แนวหน#า, 2550) คือในป< พ.ศ. 2537                     
มีผู#เสียชีวิต 6 คนต�อประชากร 100,000 คน แต�ต�อมาในป< พ.ศ. 2545 มีผู#เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป0น 20 คน
ต�อประชากร 100,000 คน (คณะกรรมการปgองกันอุบัติภัยแห�งชาติ, 2545) ซ่ึงอยู�ในเกณฑ2ของ
ประเทศด#อยพัฒนาและกําลังพัฒนาท่ีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 21.5 คนและ 
19.5 คน ต�อประชากร 100,000 คนตามลําดับ ซ่ึงสูงกว�าประเทศท่ีพัฒนาแล#ว (ประชากรท่ีมีรายได#
สูง (High Income)) ซ่ึงมีการเสียชีวิตในเกณฑ2เฉลี่ย 10.3 คน ต�อประชากร 100,000 คน (องค2การ
อนามัยโลก, 2551) ประเทศไทยมีตัวเลขของผู#เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป0นอันดับ 6 ของโลก 
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(เอกสารเครือข�ายลดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2547 และเม่ือเดือนกุมภาพันธ2 2557 สูงเป0นอันดับ 2 ของโลก 
คือ เสียชีวิตในอัตรา 44 คน ต�อประชากร 100,000 คน โดยอันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศนามีเบีย 
(Namibia) อัตราการเสียชีวิต อยู�ท่ี 45 คน ต�อประชากร 100,000 คน (Study: Thailands Road 
2nd Most Dangerous in the World by Casey Hynes 25 Feb, 2014) 
 อุบัติเหตุทางถนนจึงเป0นป�จจัยสําคัญท่ีทําให#คนไทยเสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ                     
ซ่ึงมีผลเสียหายต�อบุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศชาติ
เป0นอย�างยิ่ง เช�นใน พ.ศ. 2545 มีผู#เสียชีวิต 13,290 คน บาดเจ็บ 952,238 คน เศรษฐกิจสูญเสีย
ประมาณ 72,000 ล#านบาท กล�าวคือวันหนึ่งเฉลี่ยมีผู#เสียชีวิตวันละ 50-60 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2-3 คน  
ผู#เสียชีวิต 1 คนต#องสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 4,800,000 บาท จากการศึกษาเรื่องอุบัติเหตุ
พบว�าอุบัติเหตุจากยานยนต2ทําลายชีวิตคนมากท่ีสุดในบรรดาอุบัติเหตุท้ังหมด โดยเฉพาะคนในวัย
กําลังทํางานท่ีเอ้ือประโยชน2ในการพัฒนาประเทศมากท่ีสุด (ถวัลย2รัฐ วราเทพพุฒิพงษ2, 2541) เม่ือ
มองจากระดับโลก 137 ประเทศ ประเทศไทยสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป0นลําดับท่ี 6 ของโลก 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2546) และใน พ.ศ. 2547 เศรษฐกิจสูญเสียถึง 200,000 
ล#านบาท (ศูนย2อํานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2551)  
 เนื่องด#วยสภาพป�ญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย                    
มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร เป0นเมืองท่ีเต็มไปด#วยศูนย2กลางทางเศราฐกิจ การเมืองหรือ
จํานวนประชากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จึงไม�สามารถปฏิเสธต�อจํานวนป�ญหาในด#าน
สังคมต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งป�ญหาด#านการคมนาคมหรือสภาพป�ญหาการจราจรท่ีประชาชนได#รับ
ผลกระทบและเกิดอุบัติเหตุจํานวนมาก จากข#อมูลจํานวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครมี
จํานวนท้ังสิ้น 7,523,881 คัน (กลุ�มสถิติการขนส�ง กองแผนงาน กรมการขนส�งทางบก, 2556) แต�
ในทางกลับกันนั้นจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมีจํานวน 5,673,560 คน (สํานักทะเทียบกลาง 
กรมปกครอง, 2557) สะท#อนให#เห็นว�าสัดส�วนจํานวนรถหรือพาหานะท่ีใช#บนท#องถนนมีมากกว�า
จํานวนประชาชน ซ่ึงย�อมมีแนวโน#มต�อสภาพป�ญหาการจราจรและป�ญหาอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนบนท#อง
ถนน ซ่ึงจากข#อมูลทางสถิติอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานครช�วงป< 2556 จํานวน 29,964 ครั้ง 
มูลค�าความเสียหาย 330.91 ล#านบาท และมีผู#บาดเจ็บ 11,464 คน เสียชีวิต 353 คน คิดเป0นอัตรา
ผู#เสียชีวิตต�อประชากร 100,000 คน เท�ากับ 6.42 (สํานักการจราจรและขนส�ง กรุงเทพมหานคร, 
2556) แม#ว�าป�จจุบันนี้กรุงเทพมหานครจะมีนโยบายร�วมกับกระทรวงคมนาคมในการแก#ไขป�ญหา
จราจร ซ่ึงป�ญหาจราจรในป�จจุบัน เกิดจากมีการใช#รถส�วนตัวจํานวนมาก ซ่ึงก็มีสาเหตุมาจากระบบ
ขนส�งมวลชนในป�จจุบันท่ีให#บริการ มีรถประจําทางเป0นหลัก โดยมีรถไฟและเรือบางส�วน แต�ท้ังหมด
นั้นก็ให#บริการได#ไม�สะดวก รวดเร็วเท�าท่ีควร ทําให#มีคนใช#รถส�วนตัวจํานวนมาก ซ่ึงป�ญหาท่ีใช#รถ
ประจําทางในป�จจุบันไม�สะดวกรวดเร็วเพราะ มีรถประจําทางวิ่งมากสายเกินความจําเป0นและวิ่งทับ
เส#นทาง เม่ือมีจํานวนรถอยู�บนถนนมากก็ทําให#เกิดการรอเข#าปgายทําให#เสียเวลาและทําให#การจราจร
ติดขัดต�อเนื่อง ท้ังนี้แนวทางการแก#ป�ญหา คือ จัดระบบรถประจําทาง รถไฟ และเรือ ให#เป0นโครงข�าย
ท่ีสามารถเชื่อมต�อกันได#สะดวก ให#การเดินทางของผู#ใช#บริการถึงท่ีหมายเร็วข้ึน แต�ต#องมีค�าใช#จ�ายตํ่า
ด#วย (ชัชชาติ สิทธิพันธุ2, 2556) 
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 ป�จจุบันนี้สํานักการจราจรและขนส�ง กรุงเทพมหานครเป0นหน�วยงานในสังกัดองค2กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินท่ีได#รับมอบอํานาจจากรัฐบาลให#เป0นองค2กรในการบริหารจัดการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ เช�น กรมการขนส�งทางบก กระทรวงคมนาคม ศูนย2
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทย เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมปริมาณ
การจราจรพัฒนาระบบการจราจรและขนส�งให#ต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบการจราจรเพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยไร#มลพิษ จัดให#มีสิ่งอํานวยความสะดวกต�อการคมนาคม
ขนส�ง ท้ังทางบก ทางน้ํา พัฒนาระบบฐานข#อมูลเพ่ือการวางแผนและเผยแพร�ด#านการจราจรและ
ขนส�ง เสริมสร#างจิตสํานึกและวินัยจราจร เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค2กร ในเขตพ้ืนท่ี
จราจร กรุงเทพมหานครมีระบบการจราจรและขนส�งมวลชนท่ีได#มาตรฐานระดับสากล ของเมือง
หลวงขนาดใหญ�ด#วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล#อมและประชาชนมีความ
พึงพอใจในการให#บริการ พัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานแบบบูรณาการเพ่ือมุ�งสู�การเป0นศูนย2กลางภูมิภาค   
พัฒนากรุงเทพมหานครให#เป0นมหานครแห�งคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีเอกลักษณ2ทางวัฒนธรรม และ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป0นต#นแบบด#านการบริหารมหานคร  
 จากสภาพป�ญหาดังกล�าวข#างต#นผู#วิจัยเห็นว�าด#วยสภาพป�ญหาการจราจรท่ีส�งผลกระทบต�อ
เศรษฐกิจ การสิ้นเปลืองพลังงาน วิถีชีวิตของประชาชน หรือการเกิดอุบัติท่ีทําให#เกิดการเสียชีวิต 
บาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ และทําให#ทรัพย2สินเสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนโดยเฉพาะท่ีเกิด
จากรถยนต2และรถจักรยานยนต2ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ชั่วโมง จากการรายงานข�าวทางวิทยุ หนังสือพิมพ2  
โทรทัศน2นั้นเป0นข�าวท่ีน�าตกใจ หวาดเสียว รุนแรง และเศร#าสลด สะเทือนขวัญประชาชน โดยเฉพาะมี
การเสียชีวิต ชั่วโมงละ 1 – 2 คน  ป<ละไม�ตํ่ากว�า 10,000 คน ถ#าเปรียบเทียบการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนแล#วก็เสมือนหนึ่งเป0นอาชญากรรม ผู#ขับข่ีก็เป0นฆาตกรบนท#องถนน ซ่ึงมี
ผลกระทบต�อบุคคล ครอบครัว สังคม ความปลอดภัย และความม่ันคงของประเทศชาติด#วย จึงเป0น
ป�ญหาหรือข#อเท็จจริงท่ีน�าวิจัยว�าจะมีการบริหารจัดการปgองกันมิให#เกิดอุบัติเหตุได#อย�างไรหรือเม่ือ
เกิดอุบัติเหตุแล#วทําอย�างไรจึงจะทําให#มีการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพน#อยท่ีสุด เพ่ือให#เข#า
อยู�ในหลักเกณฑ2มาตรฐานสากลในในอัตราการเสียชีวิตตํ่ากว�า 10 คน ต�อประชากร 100,000 คน ต�อป< 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งทําอย�างไรจึงจะลดจํานวนผู#เสียชีวิตจากการจราจรในกรุงเทพมหานครท่ีเกิดข้ึน
ลดลงให#ได#มากท่ีสุด โดยนําหลักการหรือทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร2มาปรับใช#ในการบริหารจัดการจึง
จะได#ผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด ผู#วิจัยจึงได#กําหนดเป0นหัวข#อในการวิจัยในวิทยานิพนธ2นี้ 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 การวิจั ย เรื่ อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู#วิจัยได#ต้ังคําถามการวิจัยเพ่ือเป0นแนวทางในการดําเนินการวิจัย มีประเด็น
คําถามการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครเป0นอย�างไร 
 1.2.2 ป�จจัยท่ีทําให#เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด#วยป�จจัยอะไรบ#าง   
 1.2.3 แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนเป0นอย�างไร 
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1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 

 ผู#วิจัยได#กําหนดประเด็นในการศึกษาไว# 3 ประการ ภายใต#ขอบเขตของวัตถุประสงค2ดังนี้ 
 1.3.1 เ พ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัย เรื่ อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีขอบเขตของการศึกษา เพ่ือให#ได#ข#อค#นพบในการนําไปใช#เพ่ือประโยชน2จากการ
วิจัยนี้ ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด#านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้จํากัดขอบเขตของการศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด#านนโยบาย
การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน ป�จจัยท่ีทําให#เกิดอุบัติเหตุทางถนน และประสิทธิผลการ
บริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.4.2 ขอบเขตด#านระเบียบวิธีวิจัย 
  ผู#วิจัยใช#ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการรวบรวมข#อมูล
ท่ีใช#ในการวิจัย ได#แก� การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ2เชิงลึกจากผู#ให#ข#อมูลสําคัญ และการสนทนากลุ�ม  
 1.4.3 ขอบเขตด#านพ้ืนท่ีในการศึกษา 
  การศึกษาในครั้งนี้ดําเนินการเก็บข#อมูลจากเขตกรุงเทพมหานคร  
 1.4.4 ขอบเขตด#านระยะเวลา 
  การดําเนินการในครั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต�เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557  
 
1.5 คําจํากัดความท่ีใช,ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร”  
ผู#วิจัยได#กําหนดนิยามศัพท2เฉพาะเพ่ือใช#สําหรับการวิจัยครั้งนี้  
 การบริหาร (Administration)  หมายถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติ   
 การจัดการ (Management) หมายถึง การปฏิบัติ นิยมใช#ในทางบริหารรัฐกิจมากกว�าท่ีจะ
หมายถึงการบริหารราชการ ท้ังนี้ เพ่ือนํานโยบายท่ีผู#บริหารระดับสูงออกมานําไปปฏิบัติจัดทําให#สัมฤทธิ์ผล 
(Implementation)   
 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการต�างๆ ในการดําเนินการเพ่ือให#บรรลุเปgาหมายและ
วัตถุประสงค2ขององค2การหรือนโยบาย   
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 นโยบาย หมายถึง  หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเป0นแนวดําเนินการ ในท่ีนี้หมายถึง  แนวทางหรือ
มาตรการท่ีรัฐบาลหรือหน�วยงานของรัฐกําหนดข้ึนโดยมีเจตนาเพ่ือแก#ป�ญหา เพ่ือประโยชน2ของสาธารณชน
คนในชาติ   
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การท่ีองค2การหรือหน�วยงานของรัฐนํานโยบายไปปฏิบัติให#
บังเกิดผล  คือเม่ือรัฐได#กําหนดป�ญหาใดเป0นป�ญหาสาธารณะเพ่ือประโยชน2ของประชาชนส�วนรวมแล#วก็
กําหนดเป0นนโยบายข้ึนเพ่ือแก#ไขป�ญหาดังกล�าว ข้ันตอนสําคัญยิ่ง คือ การนํานโยบายสาธารณะท่ีกําหนด
ข้ึนไปสู�การปฏิบัติให#บังเกิดผล  ซ่ึงบางครั้งการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติก็ประสบผลสําเร็จ แต�บางครั้งก็
ล#มเหลวจนต#องเลิกล#มนโยบายนั้นไป  
 การประเมินผล  หมายถึง กระบวนการท่ีเป0นระบบในการเก็บรวบรวมและใช#สารสนเทศสําหรับ
การตัดสินใจ จุดมุ�งหมายหลักของการประเมินผลอยู�ท่ีความต#องการทราบผลหรือประสิทธิผลของโครงการ 
และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน รวมท้ังส�วนใดของโครงการท่ีควรปรับปรุงแก#ไข   
 ประสิทธิผล หมายถึง การใช#ความพยายามเพ่ือบริหารจัดการให#ได#ผลผลิต (Outputs) ตาม
รายการต�างๆ (Specifications) ท่ีทําให#บรรลุวัตถุประสงค2และเปgาหมายท่ีตั้งไว#ขององค2กร 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง การบรรลุเปgาหมายและ
วัตถุประสงค2เชิงนโยบายของการลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงความพึงพอใจของผู#มีส�วนได#ส�วนเสียเก่ียวกับ
การใช#รถใช#ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม�คาดคิด  
 อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง ภยันตรายท่ีเกิดจากยานยนต2 เช�น จากรถยนต2และรถจักรยานยนต2  
จนทําให#ผู#ขับข่ี ผู#โดยสาร  ผู#เดินเท#าบนถนนเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพและทรัพย2สินเสียหาย  
กล�าวโดยเฉพาะชนิดของอุบัติเหตุนั้นเกิดจากมนุษย2กับยานพาหนะ ยานพาหนะกับยานพาหนะ  
 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต2และรถจักรยานยนต2 หมายถึง การเสียชีวิตของบุคคลทันที
ในขณะเกิดเหตุจากรถชนรถหรือรถชนคนหรือหลังเกิดเหตุ  หรือขณะนําผู#บาดเจ็บส�งสถานพยาบาล หรือท่ี
สถานพยาบาล หรือภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 30 วันนับแต�เกิดเหตุ และจากทางเลือกในการกําหนดวาระ
แห�งชาติว�าด#วยการควบคุมและปgองกันอุบัติเหตุจราจร ระบุว�าเสียชีวิต ณ ท่ีเกิดเหตุเสียชีวิตภายใน          
3 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุและเสียชีวิตภายใน 30 วันหลังเข#ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
 ทางเดินรถ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีทําไว#สําหรับการเดินรถไม�ว�าในระดับพ้ืนดิน ใต#ดินหรือเหนือพ้ืนดิน 
 ทางเท#า  หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีทําไว#สําหรับให#คนเดินซ่ึงอยู�ข#างหนึ่งข#างใดของทางหรือท้ังสองข#าง
ทาง  หรือส�วนท่ีอยู�ชิดขอบทางซ่ึงใช#เป0นท่ีสําหรับคนเดิน 
 รถ  หมายถึง ยานพาหนะทางบกทุกชนิด  เว#นแต�รถไฟและรถราง 
 ผู#ขับข่ี หมายถึง  ผู#ขับรถ ผู#ประจําเครื่องอุปกรณ2การขนส�งตามกฎหมายว�าด#วยการขนส�ง ผู#ลาก
เข็นยานพาหนะ 
 คนเดินเท#า หมายถึง  คนเดินและให#รวมตลอดถึงผู#ใช#เก#าอ้ีล#อสําหรับคนท่ีพิการหรือรถสําหรับ
เด็กด#วย 



6 

 ใบอนุญาตขับข่ี หมายถึง ใบอนุญาตขับรถยนต2ตามกฎหมายว�าด#วยรถยนต2 ใบอนุญาต
สําหรับคนขับรถตามกฎหมายว�าด#วยรถจ#าง ใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมายว�าด#วยล#อเลื่อนและ
ใบอนุญาตผู#ประจําเครื่องอุปกรณ2การขนส�งตามกฎหมายว�าด#วยการขนส�ง 
 สัญญาณจราจร  หมายถึง สัญญาณใดๆ ไม�ว�าจะเป0นสัญญาณธง ไฟ ไฟฟgา มือ แขน เสียง
นกหวีด หรือด#วยวิธีอ่ืนใดสําหรับให#ผู#ขับข่ี คนเดินเท#าหรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล�ต#อนสัตว2 ปฏิบัติตาม
สัญญาณไฟนั้น 
 เครื่องหมายจราจร หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ท่ีได#ติดต้ังไว#หรือทําไว#ปรากฏในทางสําหรับให#ผู#
ขับข่ี คนเดินเท#า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล�ต#อนสัตว2ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
 เจ#าพนักงานจราจร หมายถึง ข#าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให#เป0นเจ#า
พนักงานจราจร 
 พนักงานเจ#าหน#าท่ี หมายถึง ตํารวจซ่ึงปฏิบัติหน#าท่ีควบคุมการจราจร   
 
1.6 ประโยชน&ท่ีคาดว/าจะได,รับ 
 การวิจั ย เรื่ อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ก�อให#เกิดประโยชน2ในการวิจัย ดังนี้ 
 1.6.1 ทําให#ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 1.6.2 ทําให#ทราบถึงป�จจัยท่ีทําให#เกิดอุบัติเหตุทางถนน   
 1.6.3 ทําให#ทราบถึงประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
1.7 บทการนําเสนอผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ�งออกเป0น 5 บท ประกอบด#วยบทต�างๆ ดังนี้  
 บทท่ี 1 บทนํา กล�าวถึง ความเป0นมาและความสําคัญของป�ญหา คําถามการวิจัย  
วัตถุประสงค2ในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย คําจํากัดความ ประโยชน2ท่ีคาดว�าจะได#รับ และการ
นําเสนอบทวิจัยวิทยานิพนธ2 
 บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง กล�าวถึง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 
 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย กล�าวถึง วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง เครื่องมือชี้
วัดและเครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยและการเก็บข#อมูล การเก็บรวบรวมข#อมูลและการวิเคราะห2ข#อมูล 
 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห2ข#อมูล กล�าวถึง การนําเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 บทท่ี 5 สรุปผลของการวิจัย กล�าวถึง สรุปผล การอภิปรายผล และข#อเสนอแนะ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงบทนี้ ผู)วิจัยได)มุ-งศึกษานโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู)วิจัยจึงได)ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง โดยมี
รายละเอียดในการศึกษา ดังต-อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดนโยบายและการนํานโยบายไปสู-การปฏิบัติ 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.3 แนวคิดการบริหารจัดการการจราจรทางบก 
 2.4 แนวคิดการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 2.5 แนวคิดประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 2.6 นโยบายและแผนการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง 
 2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดนโยบายและการนํานโยบายไปสู"การปฏิบัติ 
 ในการศึกษา “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงบทนี้ ผู)วิจัยได)มุ-งศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข)องกับแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือศึกษานโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครต-อไป ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดท่ีสําคัญจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี 
ดังต-อไปนี้ 
 2.1.1 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
  นักวิชาการด)านนโยบายสาธารณะได)ให)คําจํากัดความไว)มากมาย ดังนี้ 
  ดาย (Dye, 1984) ได)ให)คําจํากัดความนโยบายสาธารณะ หมายถึง “สิ่งใดก็ตามท่ี
รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือจะไม-ทําหรือห)ามไม-ให)ทํา” จะเห็นได)ว-าเปIนความหมายกว)างๆ คือ อะไร
ก็ได) ซ่ึงอาจได)แก- งานด)านความม่ันคง ด)านการเกษตร อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม เปIนต)น ส-วนเรื่องท่ีไม-ทําหรือห)ามทํา อาจได)แก- การห)ามขับรถขณะเมาแอลกอฮอลL เปIนต)น   
  กระบวนการกําหนดนโยบาย Dye (1984) ประกอบด)วย 
  1. การค)นหาปMญหา (Problem Identification) 
  2. การร-างข)อเสนอเก่ียวกับนโยบาย (Formulation Policy Proposals) 
  3. การดําเนินการให)นโยบายถูกต)องตามกฎหมาย (Legitimating Policies) 
  4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementing Policies) 
  5. ประเมินผลนโยบาย (Evaluating Policies) 
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  แอนเดอรLสัน (Anderson, 1994) ได)ให)คําจํากัดความ นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
“แนวทางปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ันมาโดยบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือแก)ปMญหาต-างๆ ท่ีเกิดข้ึน” 
  อย-างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลท่ีได)ดําเนินการ จะส-งผลให)เกิดความพึงพอใจของ
ประชาชนต-อการบริการสาธารณะ และการทํางานของหน-วยงานต-างๆ สามารถนําไปเปIนแนวทาง
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให)มีคุณภาพ และตอบสนองต-อความต)องการของประชาชน   
 2.1.2 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  ประกอบด)วยแนวทางการศึกษา ดังนี้   
  1. ทฤษฎีบนลงล-าง (Top-down Theories) คือผู)ตัดสินใจ (รัฐ) มีความสามารถ 
กําหนดวัตถุประสงคLนโยบายให)ชัดเจน และควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติได) 
  2. ทฤษฎีล-างข้ึนบน (Bottom-up Theories) เห็นว-าผู)ปฏิบัติในท)องถ่ินเปIนผู)ปฏิบัติ
ในการให)บริการตามนโยบาย รวมท้ังเห็นว-ากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเปIนกระบวนการต-อรอง
ท่ีเกิดในเครือข-ายของผู)นํานโยบายไปปฏิบัติ 
  3. ทฤษฎีผสม (Hybrid Theories) เปIนการเอาส-วนสําคัญของทฤษฎีท้ังสองรวมถึง
ทฤษฎีอ่ืนๆ เข)าด)วยกัน (เรืองวิทยL เกษสุวรรณ, 2551) 
  การนํานโยบายการบริหารจัดการปmองกันอุบัติเหตุทางถนน (Road Safety) ไป
ปฏิบัติในต-างประเทศ นั้น ในแต-ละประเทศต-างมีนโยบายใหม-ๆ เก่ียวกับการปmองกัน อุบัติเหตุทาง
ถนน โดยเฉพาะกําหนดหน-วยงานหลักในการนํานโยบายไปปฏิบั ติ  ซ่ึงมีหน-วยงานภาครัฐ    
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือให)มีบทบาทในการมีส-วนร-วมในการนํานโยบายไปปฏิบัติให)บรรลุ
เปmาหมายท่ีกําหนดไว) เช-น   
  1. ในประเทศสวีเดนมีหน-วยงาน Swedish Road Administration (SRA) 
รับผิดชอบนโยบายเก่ียวกับการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนไว)ว-าจะลดจํานวนอุบัติเหตุและผู)เสียชีวิตแต-
ละปqให)มากท่ีสุด และเปmาหมายต-อไปสําหรับผู)เสียชีวิตนั้นมีเปmาหมายจะไม-ให)มีการเสียชีวิตหรือการ
เสียชีวิตเท-ากับศูนยL (Claes Tingvall, Director of Traffic Safety at the Swedish Road 
Administration (SRA), is Known as the Father of Vision Zero. “We in the Transport 
Sector have not Intentionally Killed People, but Safety has not been the Main 
Concern” he says. 
  2. นโยบายความปลอดภัยทางถนนในประเทศแคนนาดาหน-วยงานท่ีรับผิดชอบ 
Canada – Que'bec (PIARC) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญ (Framework of Invention) ระหว-าง ค.ศ. 
2001-2005 มีปMจจัยท่ีสําคัญคือ บุคคล (Human) ยานพาหนะ (Vehicle) สภาพแวดล)อม ถนนและ
ปMจจัยด)านสังคม   
  ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติด)วยการเสนอตัวแบบเชิงระบบของ Van 
Meter & Van Horn (1975) นักวิชาการท้ังสองเชื่อว-าความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู-
กับปMจจัย 4 ประการ ได)แก-   
  1. การสื่อความหมายระหว-างองคLการและกิจกรรมผลักดันต-างๆ กล-าวคือ 
มาตรฐานและวัตถุประสงคLของโครงการต)องการความเข)าใจอย-างชัดเจนจากบุคคลท่ีมีส-วนร-วม
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รับผิดชอบในการดําเนินโครงการให)ประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จของโครงการจะต)องอาศัย
กลไกและกระบวนการทางสถาบันดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมความเปIนไปได)มากข้ึนว-าผู)นํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Implementers) จะทํางานประสานสอดคล)องกับมาตรฐานและวัตถุประสงคLของนโยบาย  
  2. ลักษณะของหน-วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ กล-าวคือ ความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู-กับความสามารถของหน-วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ   
  3. เง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เง่ือนไขเหล-านี้จะมีผลกระทบเชิง
อิทธิพลต-อผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และ  
  4. ความสามารถและความเต็มใจของผู)ปฏิบัติ ซ่ึงได)แก- ความรู)สึกในด)านการยอมรับ 
ความเข)าใจ การวางเฉย การปฏิเสธ หรือความเข)มข)นของความรู)สึกรับผิดชอบต-อนโยบาย 
  ในทรรศนะของ Hambleton (1983) มองว-าการปรับกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปIนผลมาจากอิทธิพลของปMจจัย 5 ประการ คือ  
  1. ข-าวสารนโยบาย (Policy Message) เปIนนโยบายท่ีมีทิศทางไม-คลุมเครือ 
  2. ความหลากหลายของหน-วยงานท่ีเก่ียวข)องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  3. ทรรศนะและอุดมการณLของกลุ-มผู)ปฏิบัติ  
  4. ทรัพยากรท่ีสนับสนุนและ  
  5. การเมืองในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช-น กระบวนการเจรจาต-อรอง
และการประนีประนอมเก่ียวกับปMญหาความขัดแย)ง เปIนต)น 
  ในขณะท่ี แวน ฮอน (Van Horn, 1975) เชื่อว-าความสําเร็จหรือความล)มเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู-กับปMจจัย 3 ประการคือ   
  1. มาตรฐานนโยบายซ่ึงประกอบด)วยความพอเพียงของเงินและระดับมาตรฐานและ
วัตถุประสงคL ความแน-ชัดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ระดับความต)องการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานและวัตถุประสงคL  
  2. สภาพแวดล)อมของนโยบายในส-วนกลาง ซ่ึงประกอบด)วยการสื่อความหมายในแง-
ความชัดเจนและสอดคล)อง การกระตุ)นส-งเสริมในแง-การเสริมแรงและการลงโทษ และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในแง-บทบาทของผู)จัดทํานโยบายระดับชาติ และการเจรจาต-อรองของกลุ-ม
ผลประโยชนLในข้ันการขยายผลและการนํานโยบายไปปฏิบัติและ  
  3. สภาพแวดล)อมของนโยบายระดับท)องถ่ิน ประกอบด)วยทัศนคติของข)าราชการ
การเมืองในท)องถ่ินและทัศนคติของนักบริหารในท)องถ่ินต-อมาตรฐาน และวัตถุประสงคLของนโยบาย
ทัศนคติของกลุ-มผลประโยชนLและประชาชนต-อนโยบาย ลักษณะของหน-วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในแง-ศักยภาพของทีมงาน เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมในท)องถ่ิน   
  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติมีการพัฒนาข้ึนมาในช-วงทศวรรษ 1970-1980 
ท้ังนี้ค-อยๆ พัฒนาจากแนวทางการศึกษาแบบบนลงล-าง (Top-down Approach) ไปเปIนแบบล-างข้ึน
บน (Bottom-up Approach) สําหรับตัวแบบท่ีสําคัญ ได)แก- 
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  1.  ตัวแบบของ Van Meter และ Van Horn ปq ค.ศ. 1975  
   ตัวแบบนี้มุ-งอธิบายกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมองจากบนลงล-างและ
มุ-งแสดงข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ พร)อมกับสรุปว-าตัวแปรท่ีเชื่อมโยงระหว-างนโยบายและ
ผลการปฏิบัติงานมีด)วยกัน 6 ปMจจัยคือ 
   1.1 มาตรฐานและวัตถุประสงคLของนโยบายหมายความว-านโยบายต)องมี
วัตถุประสงคLท่ีเปIนรูปธรรมและมีมาตรฐานท่ีชัดเจนเพ่ือให)สะดวกต-อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   1.2 ทรัพยากรของนโยบาย ตัวอย-างเช-น เงินหรือสิ่งจูงใจอ่ืนๆ ซ่ึงต)องมีอย-าง
เพียงพอ 
   1.3 การสื่อสารระหว- างองคLการและการบัง คับให) เปIนไปตามนโยบาย 
หมายความว-าความสัมพันธLระหว-างองคLการอันได)แก-ความสัมพันธLระหว-างรัฐบาลกลางและท)องถ่ิน
ต)องเปIนไปอย-างมีคุณภาพและเปIนไปตามหลักของการกระจายอํานาจ สามารถสื่อสารกันเข)าใจและ
บังคับใช)นโยบายได) 
   1.4 ลักษณะของหน-วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ เช-น จํานวนเจ)าหน)าท่ีการ
ควบคุมตามสายบังคับบัญชา ความอยู-รอดขององคLการ ความสัมพันธLท่ีเปIนทางการและไม-เปIน
ทางการกับผู)กําหนดนโยบาย 
   1.5 เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช-น ลักษณะของมติมหาชน   
และกลุ-มผลประโยชนL 
   1.6 ท-าทีของผู)นํานโยบายไปปฏิบัติ ได)แก- การรับรู)นโยบาย เช-น ความรู)ความ
เข)าใจนโยบาย ทิศทางการสนองตอบ เช-น ยอมรับ หรือเฉยๆ หรือปฏิเสธนโยบาย และระดับความ
เข)มข)นของการสนองตอบ เช-น การยอมรับหรือปฏิเสธดังกล-าวมีระดับมากหรือน)อยเพียงใด 
   ตัวแบบของ Van Meter  และ  Van Horn จําแนกตัวแปรออกตามปMญหาการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ  และมีลักษณะเปIนการเปรียบเทียบอย-างง-ายๆ เขาเสนอว-าการวิเคราะหLการนํา
นโยบายไปปฏิบัติต)องนําการเปลี่ยนแปลงและนําระดับของการเห็นพ)องกันมาร-วมพิจารณาด)วย
สมมติฐานของ Van Meter และ Van Horn คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จมาก
ท่ีสุด เม่ือการเปลี่ยนแปลงมีเพียงเล็กน)อยและคนเห็นด)วยกันกับจุดมุ-งของนโยบายในระดับสูง ตัว
แบบของ Van Meter และ Van Horn  เปIนจุดเริ่มต)นท่ีทําให)เกิดการศึกษากระบวนนโยบายจํานวน
มาก ตัวแบบนี้มุ-งอธิบายการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกว-าสนใจให)คําแนะนําแก-ผู)กําหนดนโยบาย   
ส-วนท่ีมานั้น Van Meter และ Van Horn นําองคLความรู)มาจากวรรณกรรม 3 ด)าน คือ ทฤษฎี
องคLการ การศึกษาผลกระทบของนโยบายและการศึกษาความสัมพันธLระหว-างรัฐบาลกลางกับท)องถ่ิน 
(Hill & Hupe, 2006) 
   ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter & Van Horn  
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ภาพท่ี 2.1 ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter & Van Horn  
ท่ีมา: สมบัติ ธํารงธัญวงศL (2556) 
 
 2. ตัวแบบของ Edwards III ปq ค.ศ. 1980 
  ตัวแบบนี้เปIนการมองแบบบนลงล-างเหมือนตัวแบบของ Van Meter และ Van 
Horn สําหรับ Edwards III เขาระบุว-าปMจจัยท่ีมีผลต-อการนํานโยบายไปปฏิบัติมี 4 ปMจจัย ได)แก- 
(Edwards III, 1980)  
  2.1 การสื่อสาร หากต)องการให)การนโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จแล)วผู)ท่ี
รับผิดชอบในการการนํานโยบายไปปฏิบัติต)องทราบว-าเขาจะทําอะไร ดังนั้น คําสั่งของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติต)องถ-ายทอดไปให)ถูกคน และคนนั้นต)องรับคําสั่งด)วยความเข)าใจอย-างแม-นยําและสมํ่าเสมอ   
เพราะถ)าคนท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเข)าใจไม-ชัด ก็อาจนํานโยบายไปปฏิบัติในทางท่ีผิด หากเขาเกิด
ความสับสนก็ยิ่งไม-อาจเปIนไปตามท่ีคนสั่งต)องการ การสื่อสารท่ีไม-ดีพอนั้นจะทําให)ผู)ปฏิบัติใช)ดุลพินิจ
เพ่ือกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม แต-เปIนสิ่งท่ีผู)กําหนดนโยบายต้ังแต-แรกไม-ต)องการ ดังนั้นจึงต)องมี
คําสั่งในการปฏิบัติเพ่ือไม-ให)เกิดการบิดเบือนในการถ-ายทอดหรือเกิดความคลุมเครือซ่ึงเปIนอุปสรรค
ต-อการสื่อสาร 
  ในทางกลับกัน หากคําสั่งชัดเจนเกินไปก็จะมีปMญหาเพราะจะป~ดก้ันการ
สร)างสรรคLและการปรับตัวซ่ึงอาจเปIนสาเหตุให)นโยบายล)มเหลวได) 
  2.2 ทรัพยากร แม)คําสั่งจะชัดเจนและถ-ายทอดลงไปดีเพียงใด ถ)าผู)นํานโยบาย
ไปปฏิบัติไม-มีทรัพยากรท่ีจะทํางานได)การนํานโยบายไปปฏิบัติก็ยังไม-ประสบความสําเร็จอยู- ดี 
ทรัพยากรท่ีสําคัญ ได)แก- เจ)าหน)าท่ีท่ีมีจํานวนเหมาะสมและมีประสบการณL มีข)อมูลเก่ียวกับวิธีทํา
นโยบาย ให)คนอ่ืนเข)ามามีส-วนร-วม มีอํานาจหน)าท่ีและมีเครื่องอํานวยความสะดวก เช-น อาคาร 

1. มาตรฐานและ
วัตถุประสงคL 

2. ทรัพยากร 

นโยบาย 
6. การเห็นด)วย
ของผู)ปฏิบัติ 

4. ลักษณะขององคLกรท่ี
นํานโยบายไปปฏิบัติ 

5. เง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจสังคมและ

การเมือง 
การปฏิบัติ 

3. การสื่อสารระหว-าง
องคLกรและกิจกรรมการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ 
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เครื่องมือ ท่ีดินและอุปกรณL การมีทรัพยากรท่ีไม-เพียงพอจะทําให)นโยบายไม-ถูกนําไปปฏิบัติและไม-
เกิดการให)บริการ 
  2.3 ท-าทีของผู)นํานโยบายไปปฏิบัติ ท-าทีหรือทัศนคติของผู)นํานโยบายไปปฏิบัติ
มีความสําคัญเปIนอันดับสาม นอกจากผู)ปฏิบัติต)องรู)สิ่งท่ีจะทําและมีความสามารถท่ีจะทําแล)วยังต)อง
ต้ังใจท่ีจะทําด)วย ผู)นํานโยบายไปปฏิบัติส-วนใหญ-ใช)ดุลพินิจมาก เหตุผลหนึ่งเปIนเพราะเปIนอิสระจาก
ผู)กําหนดนโยบาย ส-วนอีกสาเหตุหนึ่งเปIนความซับซ)อนของนโยบาย แต-การใช)ดุลพินิจของผู)นํา
นโยบายไปปฏิบัติส-วนใหญ-ก็ข้ึนอยู-กับท-าทีหรือทัศนคติของเขาต-อนโยบาย ซ่ึงท-าทีของเขาจะเปIน
อย-างไรก็ข้ึนอยู-กับทรรศนะท่ีมีต-อนโยบายหรือความคิดท่ีว-านโยบายมีผลกระทบต-อผลประโยชนL
ส-วนตัวและองคLการอย-างไร แต-อย-างไรก็ดีผู)นํานโยบายไปปฏิบัติมักมีท-าทีท่ีไม-ตรงกับท่ีผู)กําหนด
นโยบายคิด ผู)กําหนดนโยบายจึงต)องเผชิญกับปMญหาการปรับท-าทีของผู)นํานโยบายไปปฏิบัติให)ถูกต)อง 
  2.4 โครงสร)างระบบราชการ แม)ว-าจะมีทรัพยากรเพียงพอและผู)นํานโยบายไป
ปฏิบัติรู)และต)องการท่ีจะต)องทําตามนโยบายแล)ว การนํานโยบายไปปฏิบัติยังอาจมีปMญหาเพราะความ
บกพร-องของโครงสร)างระบบราชการ การท่ีโครงสร)างระบบราชการแยกออกจากกันเปIนส-วนๆ อาจ
เปIนอุปสรรคต-อการประสานงานท่ีต)องรวมคนและทรัพยากรตามนโยบาย เช-น ก-อเกิดความสับสนใน
การทํางานข)ามสายงาน จนเปIนผลให)ไม-เห็นความสําคัญของนโยบาย องคLการส-วนใหญ-แก)ปMญหาโดย
สร)างมาตรฐานการทํางานข้ึนมาแต-มาตรฐานกลับยิ่งไม-เหมาะกับนโยบายใหม-ๆ และเปIนต)นเหตุให)เกิด
การต-อต)านการเปลี่ยนแปลง ถ-วงเวลา ทําให)งานล-าช)าหรือเกิดพฤติกรรมท่ีไม-ต)องการอ่ืนๆ มาตรฐาน
การทํางานจําเปIนอุปสรรคต-อการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกว-าเปIนประโยชนL 
  ตัวแบบของ Edwards III เกิดจากการเริ่มต)นด)วยการต้ังคําถามว-าอะไรเปIน
เง่ือนไขข้ันต)นชองการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ ขณะเดียวกันอะไรเปIนอุปสรรคของ
ความสําเร็จดังกล-าว ซ่ึงคําตอบท่ีได)รับ คือ การสื่อสาร ทรัพยากร ท-าทีหรือทัศนคติและโครงสร)าง
ระบบราชการ เหตุผลของ Edwards III คือปMจจัยดังกล-าวมีผลพร)อมกันท้ังด)านบวกและลบต-อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเขาเห็นว-าต)องมองการทํางานของปMจจัยท้ังหมดพร)อมกันเม่ือเข)าใจแล)วก็สามารถ
แยกออกมาพิจารณาหลักการแต-ละด)าน แต-เขาย้ําว-าถึงอย-างไรก็ต)องมองการนํานโยบายไปปฏิบัติเปIน
กระบวนการท่ีพลวัตซ่ึงเก่ียวข)องกับปฏิสัมพันธLระหว-างปMจจัยหลายปMจจัยพร)อมกัน 
  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier and Mazmanian 
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ภาพท่ี 2.2 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier & Mazmanian 
ท่ีมา: สมบัติ ธํารงธัญวงศL (2556) 
 
 3. ตัวแบบของ Sabatier and Mazmanian ปq ค.ศ. 1980 
  ตัวแบบของ Sabatier and Mazmanian เปIนตัวแบบบนจากล-างเหมือนตัวแบบ
ของ Edwards III แต-เปIนตัวแบบท่ีอธิบายได)ครอบคลุมกว-าตัวแบบของ Edwards III เนื่องจากขยาย
ปMจจัยท่ีมีผลกระทบต-อการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Sabatier and Mazmanian) แบ-งกลุ-มตัวแปรเปIน 
2 กลุ-มคือ 
  3.1 ความสามารถจัดการกับปMญหา ตัวแปรกลุ-มแรกเปIนตัวแปรอิสระท่ีกําหนด
ว-าปMญหาของนโยบายแต-ละอย-างมีความยากง-ายต-างกัน 
  3.2 ความสามารถของนโยบายในการวางโครงสร)างการนํานโยบายไปปฏิบัติ     
ตัวแปรในกลุ-มท่ีสองยังคงเปIนตัวแปรอิสระ หมายถึง การเขียนรายละเอียดของนโยบายเก่ียวกับ
ขอบเขตของวัตถุประสงคL การเลือกสถาบันท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ และการจัดทรัพยากรให)กับ
สถาบัน รวมไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ได)แก- การให)ความรู)และแนวทางปฏิบัติแก-ผู)ปฏิบัติ การกําหนดโอกาสให)
ประชาชนมีส-วนร-วมในนโยบายหรือพระราชบัญญัติท่ีออกโดยสภานิติบัญญัติ หรือคําพิพากษาของ
ศาล หรือคําสั่งของฝ�ายบริหาร ซ่ึงจะมีความสามารถกําหนดนโยบายไปปฏิบัติมากหรือน)อยเพียงใด
ข้ึนอยู-กับตัวแปร 7 ตัว 
 4. ตัวแบบตามปฏิญญามอสโก 
  ตัวแบบตามปฏิญญามอสโกนี้เปIนตัวแบบซ่ึงองคLการสหประชาชาติ (United 
Nation) ได)จัดให)มีการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาชิกองคLการสหประชาชาติ เรื่องความปลอดภัย
ทางถนนโลก เม่ือวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ-รับรองปฏิญญามอสโก โดยมีเปmาหมายลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให)ได)
ครึ่งหนึ่งภายในปq พ.ศ. 2564 โดยมีมาตรการ 5 เสาหลัก (5 Pillars) คือ  

ตัวแปรอื่นท่ีไม-ใช-เง่ือนไขของ
กฎหมาย 

ขั้นตอน   
การนํานโยบายไปปฏบิัติ 

ตัวแปรความสามารถใน
การแก)ปMญหา 

ตัวแปรความสามารถในการ
กําหนดโครงสร)างการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ 
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  4.1 การสร)างความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road 
Safety Management) ส-งเสริมการสร)างความร-วมมือของภาคีจากทุกภาคส-วน และกําหนด
หน-วยงานหรือคณะทํางานหลักเพ่ือพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตรLแผน เปmาหมายชาติด)านความ
ปลอดภัยทางถนน ภายใต)ระบบฐานข)อมูลและฐานงานวิจัยท่ีเปIนหลักฐานเชิงประจักษL เพ่ือออกแบบ
นําไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพมาตรการด)านความปลอดภัยทางถนน 
  4.2 การออกแบบถนนท่ีปลอดภัยและความสามารถในการสัญจร (Safer 
Roads and Mobility) ระบบโครงข-ายถนนและการออกแบบถนน เปIนเรื่องสําคัญท่ีจะปmองกันการ
บาดเจ็บและสูญเสียสําหรับผู)ใช)รถใช)ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ-มท่ีมีความเสียงและเปราะบางต-อ
การสูญเสียสูง เช-น คนเดินเท)า ผู)ใช)รถจักรยานและรถจักรยานยนตL สิ่งเหล-านี้จะเกิดข้ึนได)จากการวาง
ระบบติดตามประเมินผลของโครงสร)างพ้ืนฐานทางถนน การส-งเสริมการวางแผนออกแบบ ก-อสร)าง 
และสภาพขณะทํางานของถนนท่ีให)ความสําคัญกับความปลอดภัย 
  4.3 ยานพาหนะท่ีปลอดภัย (Safer Vehicles) ส-งเสริมเทคโนโลยีท่ีนํามใช)งาน
จริงได)อย-างครอบคลุม เพ่ือทําให)ยานพานหนะปลอดภัยข้ึน ท้ังมาตรการเชิงรับ (Passive Safety)   
และเชิงปmองกัน (Active Safety) ด)วยการส-งเสริมมาตรฐานท่ีเปIนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวโลก การ
ให)ความรู)ความเข)าใจกับผู)บริโภค และการสร)างจูงใจเพ่ือส-งเสริมให)เทคโนโลยีใหม-ๆ ได)ถูกนํามาใช) 
  4.4 ผู)ใช)รถใช)ถนนท่ีปลอดภัย (Safer Road Users) พัฒนาแผนงานเพ่ือ
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู)ใช)รถใช)ถนนท่ีครอบคลุม เพ่ิมและรักษาไว)ซ่ึงมาตรการบังคับใช)กฎหมายและ
การสร)างมาตรฐาน ควบคู-ไปกับการรณรงคLสร)างความรู)ความเข)าใจ เพ่ือเพ่ิมอัตราการคาดเข็มขัด
นิรภัยและการสวมหมวกนิรภัย การลดปMญหาเมาแล)วขับ การใช)ความเร็ว และปMจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ   
  4.5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) สร)างเสริม
ความพร)อมต-อการตอบสนองในสถานการณLฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนาความสามารถของ
ระบบสุขภาพและระบบอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ดูแลในระยะยาวเพ่ือฟ��นฟูผู)ประสบอุบัติเหตุ 
 โดยกําหนดแนวทางรูปธรรมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนไว)ด)วย 8 แนวทาง คือ 
(ความปลอดภัยทางถนน, 2554) 
 1. ส-งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % 
 2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลLแล)วขับข่ียานพาหนะ 
 3. แก)ไขปMญหาจัดเสี่ยง จุดอันตราย 
 4. ปรับพฤติกรรมของผู)ขับข่ียานพาหนะให)ใช)ความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให)ปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของ
รถจักรยานยนตL รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก 
 6. พัฒนาสมรรถนะของผู)ใช)รถใช)ถนน (Road Users) ให)มีความปลอดภัย 
 7. พัฒนาระบบการแพทยLฉุกเฉิน การรักษาและฟ��นฟูผู)บาดเจ็บเพ่ือให)การบริการ
ระบบการแพทยLฉุกเฉิน การรักษาและฟ��นฟูผู)บาดเจ็บได)อย-างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
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 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให)มีความพร)อม
ในการปฏิบัติภารกิจท่ีได)รับมอบหมายอย-างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.1.3 ทฤษฎีการประเมินผล (Evaluation Theory) 
  การประเมินผล (Evaluation) เปIนคําท่ีมีความหมายกว)างขวางมาก โดยท่ัวไปการ
ประเมินคือการค)นหาคุณค-าหรือการกําหนดค-าของสิ่งต-างๆ และสําหรับการวิจัยเพ่ือการประเมิน  
(Evaluation Research) คือ กิจกรรมทางสังคมศาสตรL (Social Science Activity) ซ่ึงมีจุดมุ-งหมาย
ในการเก็บรวบรวม (Collecting) วิเคราะหL (Analyzing) ตีความ (Interpreting) และการสื่อสาร 
(Communicating) ข)อมูลท่ีเก่ียวข)องกับการทํางาน (Workings) หรือประสิทธิภาพของโครงการทาง
สังคมนั้นๆ (Social Programs) (Rossi  & Freeman, 1993) 
  ในปMจจุบันการประเมินผลถือเปIนกระบวนการสําคัญ ไม-เพียงแต-ในแวดวงวิชาการ
เท-านั้น การประเมินได)เข)าไปมีอิทธิพลต-อสังคมในหลายมิติ ฉะนั้นคําถามท่ีมีต-อการประเมินจึงมีอยู-
หลากหลายและซับซ)อน ซ่ึงทฤษฎีการประเมินผล (Evaluation Theory) จําต)องพัฒนาเพ่ือท่ีจะ
สามารถตอบคําถามและเท-าทันต-อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และคําถามท่ีการประเมินจะต)องตอบมี
ด)วยกันหลายประการ โดยคําถามประการแรกคือ “การประเมินผลคืออะไร” ความหมายของการ
ประเมินถือเปIนวิวาทะสําคัญ และได)รับการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมาอย-างต-อเนื่อง ได)แก- 
(Rossi & Freeman, 1993) 
  1. การประเมินผลคือการวัด (Measurement) ในระยะแรก “การวัด” และ “การ
ประเมินผล” ถือเปIนสิ่งท่ีมีความหมายเดียวกัน เนื่องจากการประเมินผลเปIนศาสตรLท่ีมีแหล-งกําเนิด
มาจากศาสตรLแห-งการวัด ในด)านหนึ่งการนิยามว-าการประเมินผลคือ การวัด มีข)อดีในแง-ท่ีทําให)การ
ประเมินผลมีความเปIนวิทยาศาสตรL ซ่ึงเปIนศาสตรLท่ีมีความเปIนปรนัย และความเท่ียงตรง อย-างไรก็ดี
ผลเสียท่ีตามมาคือ นักประเมินผลมีบทบาทเปIนเพียง “นักเทคนิคการวัด” ท่ีมุ-งเน)นสร)างเครื่องมือ
มาตรฐานของการวัดมากเกินไป ทําให)มองข)ามตัวแปรเชิงประเมินท่ีสําคัญ ท่ีไม-สามารถใช)วิธีการเชิง
ปริมาณมาวัดเท-านั้น 
  2. การประเมินผลคือ การช-วยตัดสินใจ (Assist Decision-Making) กล-าวคือการ
ประเมินผลช-วยเปIนสารสนเทศท่ีเปIนประโยชนLต-อการตัดสินใจในการบริหารงาน การประเมินผลจึง
ขยายขอบเขตนอกเหนือไปจากการประเมินมนุษยL เช-น ประเมินโครงการ ทรัพยากร มาตรการ
ดําเนินงาน เปIนต)น นอกจากนั้นความต)องการในการทํานายหรือคาดการณL (Needs of Forecasts)  
ซ่ึงเปIนกิจกรรมท่ีมีความซับซ)อนและอาศัยเทคนิควิธีของผู)เชี่ยวชาญเฉพาะด)าน ทําให)ผู)ประเมินผล
จําต)องให)ความสําคัญกับสมมติฐานท่ีต้ังข้ึนเพ่ือนําไปสู-การตัดสินใจหรือการคาดการณL ครอนบัค  
(Cronbach, 1963) กล-าวว-า การประเมินผลเปIนกระบวนการท่ีเปIนระบบในการเก็บรวบรวมและใช)
สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุ-งหมายหลักของการประเมินผลโครงการอยู-ท่ีความต)องการทราบ
ผลของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน รวมท้ังส-วนใดของโครงการท่ีควร
ปรับปรุงแก)ไข   
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  แอลคิน (Alkin, 1969) กล-าวว-า การประเมินผลเปIนกระบวนการของการทําให)เกิด
ความม่ันใจในการตัดสินใจ ด)วยการคัดเลือกข)อมูลท่ีเหมาะสม รวบรวมและวิเคราะหLเพ่ือจัดทํา
รายงานสรุปสารสนเทศ ท่ีเปIนประโยชนLต-อผู)บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม   
  สตัฟเฟ~ลบีม (Stufflebeam, 1971) กล-าวว-า การประเมินผลเปIนการกําหนดปMญหา
การเก็บรวบรวมข)อมูล และเสนอสารสนเทศท่ีเปIนประโยชนLต-อการตัดสินใจ เพ่ือให)การตัดสินใจนั้น
เปIนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Stufflebeam, 1971) 
  3. การประเมินผลคือการตัดสินคุณค-า (Determining of Worth or Value) นิยาม
ดังกล-าวถือเปIนนิยามกระแสหลัก (Mainstream) ของการประเมินผล โดยผู)ประเมินผลจะต)องมีความ
เชี่ยวชาญในการสังเกตและอาศัยหลักเหตุผล กล-าวอีกอย-างก็คือแนวคิดดังกล-าวถือว-า ถ)าผู)ประเมิน
มิได)ตัดสินคุณค-าของสิ่งท่ีประเมินถือว-าผู)ประเมินยังทําหน)าท่ีไม-สมบูรณL (Scriven, 1967) 
  การประเมินผลเปIนกิจกรรมและวิธีการศึกษาเพ่ือค)นหาคุณค-าของความจริง  ภายใต)
บริบทของสังคม ซ่ึงมีความสลับซับซ)อนค-อนข)างมาก ฉะนั้นการประเมินผลจึงเปIนกระบวนการท่ีมี
ความละเอียดอ-อน และจะต)องอาศัยองคLความรู)ในเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อาทิเช-น 
ปรัชญา วิทยาศาสตรL และสังคมศาสตรL เปIนต)น 
  การจัดประเภทของกลุ-มทฤษฎีการประเมินผลเปIน 2 กลุ-มได)ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) 
  1. กลุ-มประโยชนLนิยม (Utilitarianism) นักทฤษฎีในกลุ-มนี้เชื่อว-าเปmาหมายของการ
ประเมินคือ การสร)างประโยชนLแก-สังคม การประเมินจะมีคุณค-าก็ต-อเม่ือนําผลท่ีได)จากการประเมิน
นั้นไปสร)างประโยชนLแก-สังคมและคนหมู-มาก   
  2. กลุ-มพหุนิยม (Pluralism) นักทฤษฎีในกลุ-มนี้เชื่อว-าเปmาหมายของการประเมินผล
ไม-ควรมีเพียงหนึ่งเดียว การประเมินผลควรเปIนสิ่งท่ีสามารถตอบสนองเปmาหมายได)หลายด)าน เช-น 
การประเมินผลเพ่ือแสดงกลไกแห-งอํานาจในการติดตาม/ควบคุม/ดูแลการดําเนินงานต-างๆ เปIนต)น 
นักทฤษฎีในกลุ-มนี้ส-วนหนึ่งได)รับอิทธิพบจากแนวคิดสํานักอัชณัตติกญาณนิยม (Intuitionism) ซ่ึงเชื่อ
ว-าเปmาหมายของการประเมินอยู-ท่ี “การตัดสินคุณค-า” ของสิ่งของหรือเหตุการณLท่ีทําการประเมินผ-าน
การใช)ความรู) ประสบการณL และความเชี่ยวชาญของผู)ประเมิน   
  การออกแบบและการนําการประเมินผลไปใช)จะข้ึนอยู-กับจุดประสงคLของผู)ประเมิน  
และการประเมินผลจะแตกต-างกันข้ึนอยู-กับชนิดของคําถาม และบริบทในการนําไปใช) นอกจากนั้น  
รอสซ่ีและฟรีแมน กําหนดระดับของการประเมินผลโดยท่ัวไปไว) 3 ระดับ (The Three Major 
Classes of Evaluations) อันได)แก- ระดับแรกคือ การวิเคราะหLความสัมพันธLของกําหนดกรอบ
ความคิดและการออกแบบการประเมินผล ระดับท่ีสองคือ การสังเกตการณLนําเอาการประเมินผลไป
ปฏิบัติ และระดับท่ีสามคือ การศึกษาผลกระทบ (Impact) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึง
การศึกษาการประเมินโดยท่ัวไปจะเปIนไปตาม 3 ระดับนี้ (Rossi & Freeman, 1993)   
  นอกจากนั้นความสําคัญในการเลือกวิธีการประเมินผลอีกประการก็คือ การแสวงหา
วิธีท่ีจะทําให)การประเมินผลลมีลักษณะรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได) (Accountability 
Study) ต-อสิ่งท่ีประเมินผล และแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติกันก็คือการใช)ผู)ประเมินสองส-วนคือ ผู)ประเมิน
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จากภายนอก (External) และผู)ประเมินจากภายใน (Internal) เพ่ือให)มีการตรวจซํ้าการประเมินของ
แต-ละฝ�าย (Rossi & Freeman, 1993) 
  รอสซ่ีและฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1993) กล-าวเพ่ิมเติมว-าปMญหาสังคม
โดยท่ัวไปจะถูกจําแนกโดยผู)นําทางการเมืองและทางจริยธรรม (Political and Moral Leaders) 
รวมท้ังผู)มีส-วนเก่ียวข)อง (Stakeholders) ซ่ึงผู)ประเมินจะมีบทบาทสําคัญในการนิยามและกําหนด
ธรรมชาติ (Natural) ขนาด (Size) และการแยกแยกสภาพปMญหา (Distribution of the Problem) 
ผ-านกระบวนการท่ีเปIนระบบ และโดยท่ัวไปวิธีการประเมินผลถูกจําแนกออกเปIน 2 แนวทางหลัก ได)แก- 
  1. อัตนัยนิยม (Subjectivism) แนวคิดของกลุ-มนี้เลือกใช)วิธีการเชิงธรรมชาติ  
(Naturalistic Approach) ซ่ึงอยู-บนหลักการของวิธีการดําเนินงานท่ียืดหยุ-น รวบรวมข)อมูลรอบด)าน
ตามสภาพธรรมชาติและใช)ความรู)ความเชี่ยวชาญของผู)ประเมินแต-ละคนเปIนเกณฑLในการสรุปผล  
วิธีการดังกล-าวต้ังอยู-บนแนวคิดท่ีว-า การตัดสินว-าอะไรจริงหรือเท็จ/มีคุณค-าหรือไม- เปIนเรื่องของ
ปMจเจกบุคคล ซ่ึงข้ึนอยู-กับจิตของปMจเจกบุคคลว-าจะมองความจริงหรือคุณค-าอย-างไร ไม-มีมาตรการท่ี
แน-นอนในการกําหนดคุณค-าของสิ่งต-างๆ ฉะนั้นในทางปฏิบัติผู)ประเมินจึงควรกําหนดมาตรฐาน หรือ
เกณฑLในการตัดสินคุณค-าข้ึนมาเองด)วยเหตุและผล  ซ่ึงการจะทําเช-นนั้นได)จําเปIนต)องอาศัยความรอบรู) 
ประสบการณL และความสามารถของแต-ละปMจเจกบุคคล (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2545) 
  2. ปรนัยนิยม (Objectivism) วิธีการประเมินผลท่ีถือเปIนลักษณะเฉพาะของ
แนวคิดนี้คือ วิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach) ซ่ึงเปIนวิธีการท่ีมีการวางแผนการดําเนินการ
อย-างชัดเจน ใช)เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานในการเก็บข)อมูล โดยมีความพยายามท่ีจะควบคุมตัวแปรแทรก
ซ)อนให)มากท่ีสุด วิธีการดังกล-าวสะท)อนแนวคิดของกลุ-มท่ีเชื่อว-า มนุษยLสามารถรู)ว-าอะไรจริงหรือ
เท็จ/มีคุณค-าหรือไม- เปIนสิ่งท่ีสามารถกําหนดเปIนมาตรการสากลได) เพราะความจริงเปIนสิ่งสากล  
(Universal) การสร)างเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานจะนําไปสู-การค)นพบความจริงและคุณค-าของความจริงได)  
ซ่ึงเครื่องมือดับกล-าวสามารถเกิดข้ึนได)จากความรอบรู) ประสบการณL และท่ีสําคัญคือการผ-านการ
ฝ�กฝนอบรมของผู)ประเมิน 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ในการศึกษา “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงบทนี้ ผู)วิจัยได)มุ-งศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข)องกับแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดท่ีสําคัญจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี ดังต-อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายการบริหารจัดการ 
  จ า ก า ร ศึ กษา คํ า ว- า ก า รบ ริ ห า ร  ( Administration)  กั บ คํ า ว- า ก า ร จั ด ก า ร 
(Managenent) มีความหมายคล)ายหรือใกล)เคียงกัน  ซ่ึงบางครั้งบางโอกาสสามารถใช)แทนกันได) แต-
คําว-าการบริหาร (Administration) มีความหมายในเชิงศาสตรL วิทยาการความรู)  (To  Know) นิยม
ใช)กับการบริหารงานภาครัฐ เช-น รัฐประศาสนศาสตรL การบริหารงานสาธารณะ การบริหารราชการ  
การบริหารรัฐกิจและการบริหารศาสตรL  (Public Administration) ส-วนคําว-าการจัดการ  
(Management) มีความหมายไปในเชิงการกระทํา (To Do) นิยมใช)ในทางบริหารธุรกิจ (Business  
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Management) มากกว-าท่ีจะหมายถึงการบริหารราชการ อย-างไรก็ตามความแตกต-างระหว-างคําว-า
การบริหาร (Administration) กับคําว-าการจัดการ (Management) ก็อยู-ตรง ท่ีการบริหาร  
(Administration) นั้นเน)นในเรื่องเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย (Policy) ให)ระดับล-างนําไปปฏิบัติ  
ส-วนคําว-าการจัดการ (Management) นั้นเน)นในเรื่องการนํานโยบายท่ีผู)บริหารระดับสูงออกมานําไป
ปฏิบัติจัดทําให)สัมฤทธิ์ผล (Implementation)  
  ความหมายการบริหารจัดการในปMจจุบันได)มีนักวิชาการท่ีได)ให)นิยามไว)เหมือนและ
แตกต-างกัน ข้ึนอยู-กับทัศนะของนักวิชาการแต-ละท-าน เช-น วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล-าวว-า การ
บริหารจัดการ (Management) เปIนการบริหารการพัฒนา (Development Administration)  
แม)กระท่ังการบริหารการบริการ (Service Administration) แต-ละคํามีความหมายคล)ายคลึงหรือ
ใกล)เคียงกันท่ีเห็นได)อย-างชัดเจนมีอย-างน)อย 3 ส-วนคือ 1) ล)วนเปIนแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีหน-วยงานของรัฐและ/หรือ เจ)าหน)าท่ีของรัฐ นํามาใช)ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช-วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด)วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด 
(Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล  (Evaluating) 
และ 3) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก)าวหน)าม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส-วนท่ีแตกต-างกัน  คือ แต-ละคํามี
จุดเน)นต-างกัน กล-าวคือ การบริหารจัดการเน)นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข)ามาใช)
ในการบริหารราชการ เช-น การมุ-งหวังผลกําไร การแข-งขัน ความรวดเร็ว  การตลาด การ
ประชาสัมพันธL การจูงใจด)วยค-าตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปIนต)น  ในขณะท่ีการ
บริหารการพัฒนาให)ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน  แผนงาน โครงการ  
(Policy Plan Program Project) หรือกิจกรรมของหน-วยงานรัฐ ส-วนการบริหารการบริการเน)นเรื่อง
การอํานวยความสะดวกและการให)บริการแก-ประชาชน เซอรLโต (Certo, 2009) ได)กล-าวว-า การ
บริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีผู)บริหารดําเนินการเพ่ือให)บรรลุเปmาหมายขององคLการ และ
การบริหารจัดการมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้   
  1. การบริหารจัดการเปIนกระบวนการหนึ่งหรือหลายๆ กระบวนการของกิจกรรมท่ี
เก่ียวข)องกันอย-างต-อเนื่อง 
  2. การบริหารจัดการมุ-งเน)นการบรรลุเปmาหมายขององคLการ 
  3. การบริหารจัดการสามารถมุ-งสู-เปmาหมายเหล-านั้นได)โดยการทํางานร-วมกันและ
โดยการทํางานผ-านบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ ขององคLการ 
  นอกจากนี้แล)วกระบวนการบริหารจัดการเกิดได)จากหลายแนวคิด เช-น หน)าท่ีของ
ผู)บริหารคือโพสคอรLบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอรL กูลิค (Luther Gulick) และ  
ลินดอล  เออรLวิค  (Lyndall Urwick) ประกอบด)วยข้ันตอนการบริหารจัดการ 7 ประการ ได)แก- การ
วางแผน (Planning) การจัดองคLการ (Organizing) การจัดการคน (Staffing) การอํานวยการ  
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ  
(Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดของ เฮนรี่  ฟาโยล (Henry Fayol)  
ประกอบด)วย 5 ประการ ได)แก- การวางแผน (Planning) การจัดองคLการ (Organizing) การบังคับ
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การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือ
รวมเรียกว-า พอคคL (POCCC) (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
  ธงชัย  สันติวงษL (2543) กล-าวว-า ลักษณะของงานบริหารจัดการประกอบด)วย        
3 ด)าน คือ 1) ในด)านท่ีเปIนผู)นําหรือหัวหน)างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน)าท่ีของบุคลใด
บุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปIนผู)นําภายในองคLการ 2) ในด)านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต)องทํา งานบริหาร
จัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต-างๆ ในองคLการ และการประสานกิจกรรมต-างๆ เข)า
ด)วยกัน และ 3) ในด)านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต)องทําให)งานต-างๆ 
สําเร็จลุล-วงไปด)วยดีด)วยการอาศัยบุคคลต-างๆ เข)าด)วยกัน 
  เซอรLโต (Certo, 2009) กล-าวว-า ภาระหน)าท่ีเบื้องต)น 4 ประการของการบริหาร
จัดการหรืออีกนัยหนึ่งคือกิจกรรม 4 ประการท่ีทําให)เกิดกระบวนการบริหารจัดการ ซ่ึงมีดังต-อไปนี้ 
  1. การวางแผน (Planning) รวมถึงการกําหนดหน)าท่ีการงานท่ีต)องปฏิบัติ เพ่ือ
บรรลุเปmาหมายขององคLการ การร-างรูปแบบงานว-าควรดําเนินงานอย-างไร และกําหนดว-าจะ
ดําเนินงานเม่ือไร กิจกรรมของการวางแผนเน)นท่ีการบรรลุเปmาหมาย ผู)บริหารวางแนวทางอย-าง
ชัดเจนว-าองคLการจะต)องทําเช-นไรเพ่ือประสบความสําเร็จไว)ในแผนการดําเนินงาน 
  2. การจัดการองคLการ (Organizing) เปIนการมอบหมายงานอันเกิดจากการวางแผน
งานให)บุคลากรหรือกลุ-มบุคลากรภายในองคLการ จากนั้นการจัดการองคLการจะสร)างกลไกเพ่ือให)
แผนงานดําเนินการได) เม่ือบุคลากรภายในองคLการได)รับมอบหมายงานเพ่ือสนับสนุนเปmาหมายของ
องคLการ งานท่ีได)รับการจัดการอย-างดีแล)วจะส-งผลให)งานของพนักงานสนับสนุนความสําเร็จของ
แผนก ซ่ึงจะสนับสนุนความสําเร็จของฝ�าย และในท่ีสุดจะสนับสนุนความสําเร็จขององคLการ 
  3. การชี้นํา (Influencing) การชี้นําเปIนภาระหน)าท่ีเบื้องต)นอีกประการหนึ่งภายใน
กระบวนการบริหารจัดการ ซ่ึงยังเปIนท่ีรู)จักในอีกนัยหนึ่งว-าเปIนการจูงใจ การชักนํา การชี้นํา หรือการ
กระตุ)น ภาระหน)าท่ีให)ความสําคัญแก-บุคลากรภายในองคLการเปIนอันดับแรก การชี้นําเปIนเหมือนการ
นําพากิจกรรมของสมาชิกองคLการให)ไปในทิศทางท่ีควรจะเปIน ทิศทางท่ีควรจะเปIนคือทิศทางท่ีจะ
ช-วยให)องคLการดําเนินไปสู-การบรรลุเปmาหมาย จุดมุ-งหมายสูงสุดของการชี้นําคือการเพ่ิมผลผลิต โดย
ปกติแล)วภาวะงานท่ีเน)นมนุษยสัมพันธLทําให)เกิดระดับของผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกว-าภาวะงาน
มุ-งเน)นภาระหน)าท่ี เพราะคนมักไม-ค-อยชอบภาวะงานในสถานการณLหลัง 
  4. การควบคุม (Controlling) เปIนภาระหน)าท่ีการบริหารจัดการของผู)บริหาร 
   4.1 รวบรวมข)อมูลเพ่ือประเมินผลการทํางานท่ีผ-านมาภายในองคLการ 
   4.2 เปรียบเทียบผลงานปMจจุบันกับเกณฑLมาตรฐานท่ีตั้งไว) 
   4.3 จากการเปรียบเทียบนี้ว-าควรปรับปรุงเพ่ือให)เปIนไปตามเกณฑLมาตรฐานท่ีตั้ง 
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ภาพท่ี 2.3 ความสัมพันธLระหว-างการบริหารจัดการท้ัง 4 ประการ      
ท่ีมา: เซอรLโต (Certo, 2009)          
 
 จากภาพท่ี 2.3 แสดงความสัมพันธLระหว-างการบริหารจัดการท้ัง 4 ประการ                      
ท่ีผู)บริการใช)เพ่ือรองรับเปmาหมายองคLการ ผลการทํางานของภาระหน)าท่ีหนึ่งข้ึนอยู-กับผลการทํางาน
ของภาระหน)าท่ีอ่ืนๆ การจัดการองคLการควรต้ังอยู-บนพ้ืนฐานของแผนงานท่ีได)จัดทําอย-างละเอียด
แล)วในข้ันการวางแผน และระบบการจูงใจต)องออกแบบให)สอดคล)องท้ังแผนงานและโครงสร)างของ
องคLการท่ีใช)ในการดําเนินแผนงานเหล-านี้  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแผนงานท่ีมีอยู-  การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร)างขององคLการหรือระบบการจูงใจท่ีใช)เ พ่ือพยายามให)องคLการประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน ในการทํางานได)อย-างมีประสิทธิผลนั้นผู)บริหารไม-เพียงจะต)องรู)ถึงความหมายและ
ความสัมพันธLของภาระหน)าท่ีท้ัง 4 ประการนี้  แต-ยังต)องเข)าใจถึงวิธีการนําภาระหน)าท่ีท้ัง               
4 ประการเหล-านี้ไปปฏิบัติได)ด)วย รวมท้ังการวางแผน การจัดการองคLการ การชี้นํา และการควบคุม  
ควรมุ-งเน)นท่ีการลงมือปฏิบัติ การใกล)ชิดกับลูกค)า ความเปIนอิสระในการปฏิบัติงานและความเปIน
ผู)ประกอบการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยบุคลากรการมุ-งเน)นความเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติและการ
เพ่ิมคุณค-าการดําเนินธุรกิจในสิ่งท่ีเชี่ยวชาญ โครงสร)างท่ีเรียบง-ายและมีพนักงานน)อย และความ
สมดุลระหว-างความอิสระและการควบคุมในการดําเนินงาน 
 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Managerial Effectiveness) เปIนการใช)ทรัพยากร
ขององคLการเพ่ือให)ตรงกับเปmาหมายขององคLการ ถ)าองคLการใช)ทรัพยากรให)บรรลุเปmาหมายได) 
ผู)บริหารก็จะได)ชื่อว-ามีประสิทธิผล แต-ในความเปIนจริงแล)วประสิทธิผลในการบริหารจัดการเปIนเรื่อง
ของระดับความสามารถในการบรรลุเปmาหมายโดยเริ่มจากความไม-มีประสิทธิผลถึงความมีประสิทธิผล 
เม่ือใดท่ีองคLการเข)าใกล)เปmาหมายมากเท-าไหร- ก็หมายความว-าผู)บริหารมีประสิทธิผลมากข้ึนเท-านั้น 
 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Managerial Efficiency) แสดงสัดส-วนของ
ทรัพยากรขององคLการท้ังหมดท่ีใช)ในกระบวนการผลิต ยิ่งสัดส-วนนี้มากก็หมายความว-าเปIนผู)บริหารท่ี
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มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งทรัพยากรสูญเสียไปหรือไม-ได)ใช)ในการผลิตก็หมายความว-าผู)บริหารไม-มี
ประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ทรัพยากรขององคLการนั้นไม-ได)หมายถึงเฉพาะวัตถุดิบท่ีใช)ในการผลิตสินค)า
และการบริการเท-านั้น  แต-ยังหมายถึงน้ําพักน้ําแรงของพนักงานด)วย  เช-นเดียวกับประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเปIนความต-อเนื่องโดยเริ่มจากความไม- มี
ประสิทธิภาพจนถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไม-มีประสิทธิภาพหมายถึงการใช)ทรัพยากรจํานวนมาก
ในการช-วยเพ่ิมผลผลิต  และความมีประสิทธิภาพก็หมายถึงมีทรัพยากรส-วนใหญ-ได)ช-วยเพ่ิมผลผลิต 
ดังแสดงตามภาพท่ี 2.4   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 วิธีการต-างๆ ในการจัดการทรัพยากรขององคLการเพ่ือให)เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ท่ีมา: เซอรLโต (Certo, 2009)           
  
 จากภาพท่ี 2.4 แสดงถึงความสัมพันธLระหว-างแนวความคิดของประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผู)บริหารอาจจะไม-มีประสิทธิผลซ่ึงโดยส-วนใหญ-มีสาเหตุจากความ
ด)อยประสิทธิภาพหรือการใช)ทรัพยากรอย-างไม-เหมาะสมในการผลิต ซ่ึงผลท่ีตามมาคือองคLการบรรลุ
เปmาหมายได)เพียงเล็กน)อย ในทางตรงกันข)ามผู)บริหารอาจมีประสิทธิผลในระดับหนึ่งได)โดยท่ีไม-มี
ประสิทธิภาพ ถ)าความต)องการในสินค)าสําเร็จรูปนั้นมีมากจนถึงข้ันท่ีผู)บริหารสามารถขยายสินค)าได)
ในราคาท่ีสูงต-อชิ้นทําให)ผู)บริหารสามารถรองรับต)นทุนของการไม-มีประสิทธิภาพได) 
 2.2.2 ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
  ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ นักวิชาการได)แบ-งยุคการ
บริหารออกเปIนหลายยุคซ่ึงล)วนแล)วต-กําหนดปMจจัยมุ-งหมายในการบริหารจัดการแตกต-างกันออกไป 
โดยเริ่มต้ังแต- ทฤษฎีการบริหารจัดการแบบคลาสสิก (The Classical Approach) พบว-า ทฤษฎี       
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การบริหารจัดการแบบคลาสสิกเปIนผลจากความพยายามในยุคแรกๆ ท่ีมุ-งพัฒนากลุ-มแนวคิดด)านการ
บริหารจัดการ หลักการของทฤษฎีในยุคนี้ คือ การค)นหาแนวทางเดียวท่ีดีท่ีสุดเพ่ือปฏิบัติงานให)เสร็จ
สมบูรณL ถึงแม)ว-าหลักการนี้ได)พัฒนาข้ึนมานานพอสมควรแล)ว แต-ผู)บริหารสมัยใหม-ก็ยังให)ความสนใจ
เช-นเดียวกับผู)ริเริ่มทฤษฎีกลุ-มนี้ นักวิชาการได)มองเห็นถึงความคล)ายคลึงกันอย-างมากระหว-างแนวคิด
ของการบริหารจัดการตามหลักวิทยาศาสตรLท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือหลายปqก-อน และปรัชญาของการบริหาร
จัดการในยุคแรกสามารถแบ-งออกเปIน 2 แนวทาง มีรายละเอียดดังนี้ (Certo, 2009)   
  แนวทางแรก การศึกษาการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการข้ันต)น    
  เปIนศึกษาถึงโครงสร)างของการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของพนักงานให)สูงสุด  
กระบวนการสรรหาแนวทางเดียวท่ีดีท่ีสุดนี้เรียกว-าการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตรL (Scientific 
Method of Management หรือ Scientific Management) โดยหลักการแล)วเทคนิคนี้จะสามารถ
ประยุกตLใช)กับการบริหารจัดการในทุกระดับชั้นได) แต-การวิจัยการประยุกตLใช)ผลการวิจัยและ
แผนภาพโดยส-วนใหญ-เน)นประโยชนLต-อผู)บริหารระดับต)น งานศึกษาของ Frederick W. Taylor, 
Frank & Gilbreth, & Henry  L. Gantt  ได)สรุปไว)ดังนี้ 
  เทเลอรL (Taylor, 1856-1915) ได)รับการขนานนามว-าเปIนบิดาแห-งการบริหาร
จัดการตามหลักวิทยาศาสตรL เนื่องจากผลงานอันสําคัญของเขา เปmาหมายหลักของ Taylor คือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานโดยออกแบบงานตามหลักการทางวิทยาศาสตรL ซ่ึงมีหลักแนวคิด
เบื้องต)นคือการค)นหาแนวทางเดียวท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน Taylor มองว-าการทํางานทุกอย-างเปIน
วิทยาศาสตรLแขนงหนึ่ง โดยใช)วิธีการทางวิทยาศาสตรLในการศึกษา ซ่ึงได)แก-การต้ังคําถาม การ
สังเกตการณL และการทดลอง เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 ทฤษฎีการบริหารจัดการแบบด้ังเดิมและนักทฤษฎีในแต-ละแขนง  
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 โดยท่ี แฟรง กิลเบรท และ ลิเลียน กิลเบรท (Frank Gilbreth, 1868-1924) & 
Lilian Gilbreth, 1878-1972) เปIนผู)สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักวิทยาศาสตรLท่ีสําคัญอีกผู)
หนึ่ง การศึกษาของพวกเขาไม-เพียงแต-ให)ความสําคัญต-อพนักงานท่ัวๆ ไป แต-ยังให)ความสนใจต-อ
พนักงานท่ีพิการด)วย โดยยึดหลักการค)นหาแนวทางเดียวท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเช-นเดียวกับ 
Frederick W. Taylor โดยท่ี Frank และ Lilian ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) ของ
พนักงานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของแต-ละงานให)เหลือแต-การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานให)มากท่ีสุด ทุก
วันนี้นักบริหารยังคงใช)การศึกษาการเคลื่อนไหวเพ่ือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การศึกษาการ
เคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานแต-ละครั้งเน)นท่ีเวลาและความสําคัญของข้ันตอนการทํางาน โดย
ตรวจสอบและขจัดการเคลื่อนไหวท่ีไม-มีประสิทธิภาพหรือไม-มีความสําคัญออกไปเสีย 
 เฮนรี่ แอล แกนทL (Henry L. Gantt, 1861-1919) เปIนบุคคลสําคัญอีกผู)หนึ่งต-อ
ทฤษฎีการบริหารจัดการตามหลักวิทยาศาสตรLเพ่ิมการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน เขาเชื่อว-าความ
เคยชินหรือความสําเร็จในอดีตและการกําหนดอัตราค-าจ)างตามชิ้นงานเปIนตัวการทําให)ผลงานท่ีได)ไม-
น-าพอใจหรือไม-มีประสิทธิผล Gantt กล-าวว-าแทนท่ีจะใช)เปmาหมายตามความสําเร็จในอดีตเปIน
ตัวกําหนดผลงานและอัตราค-าจ)าง เราควรใช)ความรู)เชิงวิทยาศาสตรLเปIนตัวกําหนด หลักปรัชญาของ 
Gantt ให)ความสําคัญต-อ “ความแตกต-างระหว-างระบบท่ีดีท่ีสุดในปMจจุบันและในอดีต เพ่ือนํามาจัด
แผนการทํางานและวิธีการให)รางวัลผลการปฏิบัติงานนั้น” ด)วยเหตุผลนี้เขาพยายามคิดค)นแนวทาง
เพ่ือปรับปรุงระบบและองคLการให)ดีข้ึน  ด)วยนวัตกรรมด)านการวางแผนปฏิบัติงานและการให)รางวัล 
 นวัตกรรมในการวางแผนการปฏิบัติงาน Gantt พัฒนาแผนผังท่ีเราเรียกกันว-า  
Gantt Chart ซ่ึงเปIนเครื่องมือการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีบรรดาผู)บริหารสมัยใหม-นิยมใช)กันมาก  
จากแผนผังนี้ผู)บริหารจะได)เห็นบทสรุปท่ีเข)าใจง-ายเก่ียวกับตารางเวลาของแต-ละภารกิจ ปริมาณงานท่ี
ต)องทําให)เสร็จ และผู)รับผิดชอบงาน คอมพิวเตอรLซอฟแวรL เช-น Mac Schedule ได)พัฒนาข้ึนเพ่ือ
ช-วยผู)บริหารในการใช)แผนผังของ Gantt ได)อย-างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให)มากข้ึน  และ
ด)วย Mac Schedule นี้เอง ผู)บริหารจึงพร)อมรับมือกับการจัดแผนการปฏิบัติงานท่ีซับซ)อนและมี
รายละเอียดมากเช-น ปริมาณสินค)าท่ีต)องผลิตภายในช-วงเวลาท่ีกําหนดไว)การกําหนดเวลาเริ่ม
ดําเนินงานและเวลาหยุดดําเนินงาน และสัดส-วนของปริมาณงานท่ีได)ทําสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด และ
นวัตกรรมในการให)รางวัล Gantt เข)าใจถึงปMจจัยด)านมนุษยLในกระบวนการผลิตเปIนอย-างดี เขา
อธิบายว-า “ผู)บริหารในอดีตเปรียบเสมือนผู)คุมทาสท่ีผลักดันให)พนักงานทํางานท่ีพวกเขาไม-อยากทํา
หรือไม-สนใจท่ีจะทํา แต-ผู)บริหารทุกวันนี้ไม-ว-าจะอยู-ในระบบการบริหารจัดการรูปแบบไหนก็ตาม ต)อง
ทําให)พนักงานสนใจในงานท่ีพวกเขาทํา และพยายามไม-ขอให)พนักงานทําในสิ่งท่ีเปIนไปไม-ได)หรือไม-มี
เหตุผล” Gantt พัฒนาระบบการให)รางวัลท่ีพนักงานสามารถรับเงินโบนัสนอกเหนือจากอัตราค-าจ)าง
ตามรายชิ้น ซ่ึงแตกต-างจาก Taylor ผู)เสนอระบบอัตราค-าจ)างจากการผลิตสินค)ารายชิ้นและสนับสนุน
การให)ใช)แผนการจูงใจโดยเงินเดือน Gantt กล-าวว-าในกรณีท่ีพนักงานสามารถผลิตสินค)าได)เกินกว-าท่ี
กําหนดไว)ต-อวัน การจ-ายผลตอบแทนให)แก-พนักงานต)องสอดคล)องกับปริมาณการผลิตโดยใช)ระบบ
อัตราค-าจ)างต-อชิ้นและเงินโบนัสในกรณีท่ีผลิตได)เกินเกณฑLท่ีกําหนด 
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 แนวทางท่ี 2 การศึกษาการบริหารจัดการในภาพรวม   
 ในขณะท่ีผู)บริหารตามหลักวิทยาศาสตรLเน)นการออกแบบภารกิจ ผู)บริหารท่ีมีมุมมอง
ของการบริหารจัดการโดยรวมเน)นผลการปฏิบัติงาน 
 เฮนรี่ เฟโยล (Henri Fayol, 1841-1925) กล-าวเก่ียวกับองคLประกอบและ
หลักเกณฑLโดยท่ัวไปของการบริหารจัดการ เขาจึงได)รับการขนานนามว-าเปIนผู)บุกเบิกทฤษฎีหลักการ
บริหาร เขาได)เสนอองคLประกอบของการบริหารจัดการ ซ่ึงรวมถึงการวางแผน การจัดการองคLการ 
การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม เราจึงควร วิเคราะหL และประยุกตLใช)องคLประกอบ
เหล-านี้เพ่ือให)เข)าใจผลกระทบท่ีมีต-อกระบวนการบริหารจัดการ หลักเกณฑLโดยท่ัวไปของ Fayol มี
ประโยชนLต-อการบริหารจัดการสมัยใหม- ดังต-อไปนี้  
 1. การมอบหมายงาน - ภาระหน)าท่ีควรมอบหมายให)แก-บุคคลหรือกลุ-มบุคคล 
เพ่ือให)ม่ันใจได)ว-ามีหน-วยงานพิเศษท่ีรับผิดชอบและเอาใจใส-กับงานเหล-านี้ Fayol อธิบายว-าการแบ-ง
สรรภารกิจตามความชํานาญในการปฏิบัติงานเปIนแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการใช)ทรัพยากรมนุษยLของ
องคLการ 
 2. อํานาจหน)าท่ี - แนวคิดเรื่องอํานาจหน)าท่ีและความรับผิดชอบมีความสอดคล)อง
กันอย-างใกล)ชิด อํานาจหน)าท่ีคือสิทธิในการปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย ความรับผิดชอบคือ
ความสามารถในการรับผิดชอบภาระหน)าท่ี บุคคลได)มาซ่ึงอํานาจย-อมต)องยอมรับความรับผิดชอบท่ี
ตามมากับอํานาจนั้นด)วย 
 3. ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน - องคLการท่ีประสบความสําเร็จต)องการความ
ร-วมมือจากพนักงานท้ังหมด บทลงโทษควรใช)อย-างยุติธรรมเพ่ือส-งเสริมให)ทุกคนร-วมมือกันทํางาน 
 4. การมีผู)บัญชาการเพียงคนเดียว - พนักงานควรได)รับคําสั่งจากผู)บริหารเพียงคนเดียว   
 5. การมีเปmาหมายเดียวกัน – องคLการท้ังองคLการควรมุ-งไปสู-เปmาหมายเดียวกันใน
ทิศทางเดียวกัน 
 6. การคํานึงถึงผลประโยชนLของส-วนรวม – ผลประโยชนLของส-วนบุคคลไม-ควรมา
ก-อนผลประโยชนLขององคLการโดยรวม 
 7. ค-าตอบแทน - เราควรนําปMจจัยหลายปMจจัย เช-น ค-าครองชีพ จํานวนพนักงานท่ีมี
คุณสมบัติ สภาพของธุรกิจโดยท่ัวไป และความสําเร็จของธุรกิจ มาทบทวนเพ่ือคํานวณอัตรารายได)
ของพนักงาน 
 8. การรวมอํานาจ - การรวมอํานาจว-าเปIนการลดความสําคัญในบทบาทของผู)อยู-ใต)
บังคับบัญชา และการกระจายอํานาจเปIนการเพ่ิมความสําคัญระดับข้ันของการรวมอํานาจหรือการ
กระจายอํานาจนั้นข้ึนอยู-กับตัวองคLการเปIนผู)กําหนด 
 9. สายการบังคับบัญชา - เหล-าผู)บริหารภายใต)สายการบังคับบัญชาเปIนส-วนหนึ่ง
ของลําดับอํานาจในหน)าท่ีการงานท่ีเชื่อมโยงต-อเนื่องกันเปIนลูกโซ- ผู)บริหารแต-ละคนต้ังแต-ผู)บริหาร
ระดับต)นจนถึงประธานบริษัทมีขอบเขตอํานาจท่ีชัดเจน โดยท่ีประธานบริษัทมีอํานาจมากท่ีสุดและ
ผู)บริหารระดับต)นมีอํานาจน)อยท่ีสุด ผู)บริหารระดับต)นต)องรายงานต-อผู)บริหารระดับสูงถึงการทํางาน
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ต-างๆ ของพวกเขา การยึดถือในสายการบังคับบัญชานั้นเปIนสิ่งจําเปIนถ)าองคLการจะประสบ
ความสําเร็จ 
 10. ระเบียบ - วัตถุดิบและบุคลากรท้ังหมดในปฏิบัติภารกิจต-างๆ ควรจัดอย-างเปIน
ระเบียบในสถานท่ีเดียวกันภายในองคLการเพ่ือประสิทธิภาพและความสะดวกในการประสานงาน 
 11. ความเท-าเทียมกัน – พนักงานทุกคนควรได)รับการปฏิบัติต-ออย-างเสมอภาค
เท-าท่ีจะทําได) 
 12. เสถียรภาพในหน)าท่ีการงานของพนักงาน - การธํารงรักษาพนักงานท่ีมี
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตควรเปIนภาระหน)าท่ีหลักของผู)บริหาร การรับสมัครต)นทุนในการสรร
หาและอัตราสินค)าท่ีไม-ได)มาตรฐานท่ีเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากการว-าจ)างพนักงานใหม-เปIนปMจจัยท่ีต)อง
คํานึงถึง 
 13. ความคิดริเริ่ม – ผู)บริหารควรส-งเสริมความคิดริเริ่มของพนักงานซ่ึงหมายถึง
การริเริ่มกิจกรรมใหม-ๆ ด)วยความคิดของพนักงานเอง หรือการริเริ่มกิจกรรมท่ีนอกเหนือจาก
ภาระหน)าท่ีปMจจุบัน 
 14. ความสามัคคี – ผู)บริหารควรส-งเสริมความปรองดองและความรู)สึกดีในหมู-
พนักงาน 
 หลักเกณฑLโดยท่ัวไปของ Fayol เหล-านี้ครอบคลุมเนื้อหาโดยกว)าง แต-เขาได)ให)
ความสําคัญต-อประเด็นด)านประสิทธิภาพขององคLการ การตอบสนองบุคลากร และการดําเนินงาน
บริหารจัดการอย-างเหมาะสมเปIนพิเศษ ทําให)การศึกษากิจกรรมการบริหารจัดการในภาพรวมเริ่ม
ได)รับความสนในอย-างท่ีควรจะเปIน 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงสถานการณL  (The Contingency Approach) 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงสถานการณLเน)นว-าการทํางานของผู)บริหารข้ึนอยู-กับ
สถานการณL สาระสําคัญของทฤษฎีนี้เน)นความสัมพันธLแบบ “ถ)าเปIนเช-นนั้นแล)ว-ดังนั้น” “ถ)า” ใน
กรณีท่ีปMจจัยเชิงสถานการณLนี้เกิดข้ึน “ดังนั้น” ผู)บริหารจะปฏิบัติตอบอย-างเปIนเหตุเปIนผล  
ยกตัวอย-างเช-น ถ)าผู)บริหารผู)หนึ่งมีกลุ-มพนักงานท่ีไม-มีประสบการณL ดังนั้น ทฤษฎีนี้แนะนําให)
ผู)บริหารปฏิบัติต-อกลุ-มนี้แตกต-างจากกลุ-มพนักงานท่ีมีประสบการณL โดยท่ัวไปแล)วทฤษฎีนี้พยายาม
ค)นหาแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีโอกาสประสบความสําเร็จมากท่ีสุดสําหรับสถานการณLท่ี
หลากหลาย ทฤษฎีนี้มีรากฐานความคิดท่ีว-าในการแก)ไขปMญหาด)านการบริหารจัดการนั้นไม-ได)มี
ทางเลือกเพียงแค-ทางเลือกเดียวท่ีดีท่ีสุดท่ีใช)ได)กับทุกองคLการ แต-น-าจะมีทางเลือกหนึ่งเดียวท่ีดีท่ีสุด
สําหรับองคLการหนึ่งๆ บางครั้งความท)าทายท่ีสําคัญของการประยุกตLใช)ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิง
สถานการณL  มีดังต-อไปนี้ (Certo, 2009) 
 1. การมองสถานการณLขององคLการตามท่ีเปIนจริง 
 2. การเลือกกลยุทธLการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณLเหล-านั้น 
 3. การดําเนินกลยุทธLเหล-านั้นอย-างชํานาญ 
 หลักแนวคิดของทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงสถานการณLไม-ใช-เรื่องใหม-และ
กลายเปIนประเด็นท่ีนิยมถกเถียงอย-างมากในบรรดานักวิชาการด)านการบริหารจัดการสมัยใหม-พวก
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เขาส-วนใหญ-เข)าใจว-าถ)าผู)บริหารต)องการประสบความสําเร็จในการประยุกตLใช)แนวคิดหลักเกณฑL  
และเทคนิคด)านการบริหารจัดการแล)วละก็ พวกเขาต)องพิจารณาถึงความเปIนจริงในสถานการณL
เฉพาะขององคLการท่ีพวกเขาเผชิญอยู- 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงระบบ (The System Approach) 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงระบบมีรากฐานมาจากทฤษฎีระบบโดยท่ัวไปของ  
Ludwig Von Bertalanffy ซ่ึงเปIนนักวิทยาศาสตรLด)านฟ~สิกสLและชีววิทยา ข)อสมมติฐานหลักของ
ทฤษฎีนี้ก็คือความเข)าใจระบบการทํางานโดยรวม ระบบคือกลุ-มขององคLประกอบท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน 
ทํางานเปIนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือจุดประสงคLบางประการ ยกตัวอย-างเช-น เพ่ือให)เข)าใจการทํางานของ
ร-างกายมนุษยLท้ังหมด เราต)องเข)าใจการทํางานของอวัยวะต-างๆ ท่ีพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ทฤษฎีระบบ
โดยท่ัวไปนั้นรวบรวมความรู)จากสาขาวิชาท่ีหลากหลายเพ่ือให)เข)าในระบบท้ังหมดได)ดีมากข้ึน 
 ระบบของ Bertalanffy ได)เสนอรูปแบบเบื้องต)นไว) 2 รูปแบบด)วยกันคือ   
 1. ระบบป~ดซ่ึงไม-ได)รับอิทธิพลและไม-มีปฏิกิริยาโต)ตอบกับสิ่งแวดล)อมท่ีอยู-รายรอบ
ระบบนั้นๆ โดยส-วนใหญ-แล)วระบบป~ดเปIนระบบเครื่องจักรกลท่ีมีการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมท่ี
กําหนดไว)ตายตัวก-อนล-วงหน)าแล)วโดยไม-ต)องคํานึงถึงสิ่งแวดล)อม นาฬิกาเปIนตัวอย-างหนึ่งของระบบป~ด 
ไม-ว-าสภาพสิ่งแวดล)อมจะเปIนเช-นไร เฟ�อง เกียรL และองคLประกอบอ่ืนๆ ของนาฬิกาจะทํางานต-อไป
ตามท่ีกําหนดไว) เพ่ือให)นาฬิกาท้ังเรือนเดินหน)าบอกเวลาอันเปIนจุดมุ-งหมายของการทํางานของระบบ   
 2. ระบบเป~ดจะมีปฏิกิริยาโต)ตอบกับสิ่งแวดล)อมของระบบอย-างต-อเนื่อง พืชเปIน
ตัวอย-างหนึ่งของระบบเป~ด การมีปฏิกิริยาโต)ตอบกับสิ่งแวดล)อมอย-างต-อเนื่องมีผลกระทบต-อสภาพ
ความเปIนอยู-และอนาคตของพืชนั้นๆ สิ่งแวดล)อมจะเปIนสิ่งบ-งชี้ว-าพืชนั้นจะมีชีวิตอยู-ได)หรือไม- 
 ระบบและองคLรวม แนวคิดขององคLรวมของระบบมีความสําคัญมากในการวิเคราะหL
ระบบ โดยท่ัวไปเราต)องเข)าใจระบบว-ามีความสมบูรณLและสามารถปรับเปลี่ยนได)ด)วยการ
เปลี่ยนแปลงองคLประกอบภายในระบบเท-านั้น ก-อนการปรับเปลี่ยนองคLประกอบภายในเราควรศึกษา
วิธีการทํางานขององคLประกอบแต-ละส-วนและความสัมพันธLซึ่งกันและกัน 
 แนวทางในการวิเคราะหLเชิงระบบ 6 ประการซ่ึงมีดังต-อไปนี้              
 1. องคLรวมของระบบควรเปIนหลักสําคัญของการวิเคราะหL 
 2. การบูรณาการเปIนปMจจัยหลักในการวิเคราะหLองคLรวมของระบบ กล-าวคือ
ความสัมพันธLซึ่งกันและกันระหว-างองคLประกอบย-อยต-างๆ ภายในองคLรวมของระบบ 
 3. การปรับเปลี่ยนแต-ละองคLประกอบควรพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลกระทบต-อ
องคLประกอบอ่ืนๆ  
 4. แต-ละองคLประกอบมีบทบาทท่ีต)องปฏิบัติเพ่ือองคLรวมสามารถบรรลุเปmาหมาย
ของตนได) 
 5. ตําแหน-งขององคLประกอบย-อยภายในองคLรวมจะบ-อบอกถึงคุณลักษณะและ
ภาระหน)าท่ีขององคLประกอบย-อยนั้นๆ  
 6. การวิ เคราะหL ท้ังหมดจะเริ่มต)น ท่ีองคLรวม องคLประกอบย-อยอ่ืนๆ และ
ความสัมพันธLระหว-างองคLประกอบต-างๆ ควรพัฒนาให)เหมาะสมกับเปmาหมายขององคLรวมให)มากท่ีสุด 
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2.3 แนวคิดการบริหารจัดการการจราจรทางบก 
 2.3.1 การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 
  สําหรับประเทศไทยนั้นศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. (Road 
Safety Operation Center) เปIนหน-วยงานภาครัฐท่ีนํานโยบายการบริหารจัดการปmองกันและแก)ไข
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551) จากรายงานการวางแผนความปลอดภัยทาง
ถนนในประเทศไทย (Country Report On Road Safety Initiatives in Thailand) ได)มีการ
รายงานเก่ียวกับเปmาหมายการลดจํานวนผู) เสียชีวิต ของผู)ใช)รถใช)ถนนท่ีเกิดจากรถยนตLและ
รถจักรยานยนตLว-า ใน พ.ศ. 2548-2551 จะให)มีการเสียชีวิตลดลงจาก 22.21 คน ต-อ 100,000 
ประชากร เปIน 20.00 คนต-อ 100,000 ประชากร และ พ.ศ. 2552-2555 และ พ.ศ. 2553-2563 จะ
ให)ลดตํ่ากว-า 10 คน  ต-อ 100,000 ประชากร  
  การนํานโยบายการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติโดยเฉพาะเพ่ือให)ลดจํานวน
ผู)เสียชีวิตลงนั้นทางศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนได)จัดทําแผนแม-บทความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. 2548-2551 ข้ึนโดยเน)นมาตรการยุทธศาสตรL 5E คือ  
  1. ยุทธศาสตรLด)านการบังคับใช)กฎหมาย (Law Enforcement) 
  2. ยุทธศาสตรLด)านวิศวกรรม (Engineering)  
  3. ยุทธศาสตรLด) านการให)ความรู)  การประชาสัมพันธLและการมีส-วนร- วม 
(Education, Public Relation and Participation) 
  4. ยุทธศาสตรLด)านการบริการทางการแพทยLฉุกเฉิน (Emergency Medical 
Service System: EMS) 
  5. ยุทธศาสตรLด)านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ (Evaluation and 
Information)   
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ภาพท่ี 2.6 แผนแม-บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2548-2551)   
ท่ีมา: ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
 
 สําหรับยุทธศาสตรLหลัก 5 ยุทธศาสตรL หรือ 5E คือ   
 1. ยุทธศาสตรLด)านการบังคับใช)กฎหมาย หมายถึง การบังคับใช)ตามมาตรการ 3 ม. 
คือ เมาไม-ขับ สวมใส-หมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีขับข่ี มอเตอรLไซคLไม-ปลอดภัย มาตรการ 2 ข. คือ คาดเข็ม
ขัดนิรภัยและพกใบขับข่ี และมาตรการ 1 ร. คือ การขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 2. ยุทธศาสตรLด)านการวิศวกรรมจราจร หมายถึง ความสําคัญต-อความปลอดภัยบน
ท)องถนน ด)านการจัดสร)างถนน โดยแก)ไขจุดเสี่ยงต-างๆ จุดอันตราย และบูรณาการซ-อมแซมถนนให)
ปลอดภัย ด)านการจัดทําปmายบอกเส)นทาง แผนท่ีการเดินทางต-างๆ และเครื่องหมายจราจรให)ชัดเจน 
และด)านการติดต้ังไฟฟmา ส-องสว-าง และไฟสัญลักษณL เพ่ิมข้ึนบริเวณทางโค)ง ทางแยก และจุดเสี่ยง
อันตราย 
 3. ยุทธศาสตรLด) านการให)ความรู) และการประชาสัม พันธL  หมายถึง การ
ประชาสัมพันธLต-อการรณรงคL การปmองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย-างท่ัวถึงท่ัวท้ังจังหวัดเปIนสิ่ง
สําคัญ การสนับสนุนการอบรมการใช)รถ ใช)ถนนอย-างปลอดภัย และมีวินัยและการเคารพกฎหมาย
จราจรอย-างเคร-งครัด 
 4. ยุทธศาสตรLทางการแพทยLฉุกเฉิน หมายถึง การบริการทางการแพทยLฉุกเฉิน 
(EMS) ท่ีมีอุปกรณL ตามมาตรฐาน สนับสนุนการเคลื่อนย)าย และนําส-งผู)ประสบอุบัติเหตุ ณ 

วิสัยทัศนL 

เปmาหมาย 

2. ด)านวิศวกรรม 
(Engineering) 

 

1. การบังคับใช)กฎหมาย     
(Law Enforcement) 
 

4. ด)านการบริการทางการแพทยLฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Service 

System: EMS) 
 

3. ด)านการให)ความรู) 
(Education)        5. ด)านการประเมินผลและ 

ระบบสารสนเทศ 
(Evaluation and Information) 

 

ยุทธศาสตรL 
หลัก 

(5 ยุทธศาสตรL) 
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สถานพยาบาล หน-วยกู)ภัย มูลนิธิ มีการจัดแบ-งพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน สามารถช-วยเหลือผู)ประสบ
อุบัติเหตุได)ทันท-วงที โรงพยาบาลเอกชน ท่ีสามารถช-วยเหลือฉุกเฉินให)กับผู)ประสบอุบัติเหตุทางถนน
อย-างมีประสิทธิภาพ 
 5. ยุทธศาสตรLด)านการประเมินผลและพัฒนาระบบข)อมูล หมายถึง การปรับปรุง
และพัฒนาอย-างต-อเนื่องของระบบข)อมูลงานความปลอดภัยทางถนน กับการปmองกันอุบัติเหตุ การ
จัดเก็บข)อมูลอย-างถูกต)อง โดยได)รับข)อมูลท่ีตรงและมีประสิทธิภาพ ของเจ)าหน)าท่ีรัฐหรือบุคลากร
เอกชนท่ีเก่ียวข)อง และระบบการรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือน และช-วงเทศกาล 
 จากประชุมวุฒิสภาพิจารณารายงานแนวทางการแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ใน การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี 21 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) (เปIนพิเศษ) ในวันจันทรLท่ี 27 ตุลาคม 2546 
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะอนุกรรมการ จึงได)เสนอแนวทางการแก)ไขปMญหาการ
บริหารจัดการด)านอุบัติเหตุจราจรทางบก ดังนี้ 
 1. จัดต้ังองคLกรท่ีรับผิดชอบชัดเจน เพ่ือทําหน)าท่ีประสานระหว-างหน-วยงานต-างๆ 
โดยมีนโยบายงบประมาณท่ีต-อเนื่อง ตัวอย-าง เช-น ศูนยLความปลอดภัยคมนาคม ท่ีเปIนหน-วยงานหนึ่ง
ในปMจจุบัน เปIนองคLกรหลักในการปmองกันและลดจํานวนอุบัติเหตุลง และให)การสนับสนุนวิจัยศึกษา
ด)านความปลอดภัย 
 2. งบประมาณ ควรจะนํามาจากแหล-งเงินได)รับประโยชนLหรือผู)ผลิตสินค)าท่ีทําให)
รัฐบาลต)องแก)ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึน อาทิเช-น ภาษีจากยานพาหนะ และภาษีจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลL 
เงินสนับสนุนจากกองทุนผู)ประสบภัย และจากบริษัทประกันภัย เปIนต)น 
 3. จัดต้ังระบบการจัดเก็บข)อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบก เพ่ือใช)ในการวางแผน
เก่ียวกับความปลอดภัย และการออกแบบถนนให)มีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
 4. การบังคับใช)กฎหมายอย-างจริงจัง ให)ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย-าง
เคร-งครัด แก)ไขระบบออกใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะควบคู-กับการรณรงคLให)ความรู)เรื่องกฎจราจร 
ความรู)ในการขับข่ีปลอดภัยและการออกแบบถนนให)มีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
 กลุ-มปMจจัยด)านคน  
 เปIนกลุ-มปMจจัยหลักท่ีทําให)เกิดอุบัติเหตุถึงร)อยละ 82 จากรายงานของศูนยLข)อมูล
ข)อสนเทศ (ศขส.) สํานักงานตํารวจแห-งชาติ ย)อนหลังจากปq พ.ศ. 2539 – 2543 พบว-า สาเหตุสําคัญ 
3 อันดับแรกท่ีทําให)เกิดอุบัติเหตุ คือ อันดับ 1 ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนด อันดับ 2 ตัดหน)ากระชั้นชิด 
และอันดับ 3 แซงรถผิดกฎหมาย จากรายงานของกองระบาดวิทยา ยังพบข)อมูลเก่ียวกับปMจจัยด)าน
คนท่ีสําคัญอีกว-า ผู)ท่ีได)รับอุบัติเหตุส-วนใหญ-เปIนนักเรียน นักศึกษา วัยรุ-น หนุ-มสาว อายุระหว-าง      
15 – 24 ปq เปIนเพศชายมากกว-าเพศหญิง อัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตL      
น)อยมาก มีการด่ืมสิ่งท่ีทําให)เกิดความมึนเมา โดยเฉพาะเครื่องด่ืมแอลกอฮอลLถึง 40 % ซ่ึงเปIนสาเหตุ
สําคัญท่ีทําให)เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ จากรายงานของกรมขนส-งทางบก พบว-า        
ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตLนั้น ละเลยต-อกฎระเบียบ ข)อบังคับจราจร และการขออนุญาตใบขับข่ีมากท่ีสุด 
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 กลุ-มปMจจัยด)านยานพาหนะ 
 สาเหตุท่ีพบบ-อย คือ รถขาดมาตรฐาน บรรทุกเกินอัตรา และอุปกรณLชํารุด 
ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ รถจักรยานยนตLมีมากถึงร)อยละ 80 รองลงมาคือรถป~กอัพ 
โดยเฉพาะท่ีใช)บรรทุกผู)โดยสารเปIนร)อยละ 12 ในปq พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีรถจํานวนท้ังสิ้น 21.7 
ล)านคัน แต-เปIนรถจักรยานยนตLเฉลี่ยถึงปqละ 1 ล)านคัน และพบว-ามีหลายสิ่งท่ีน-าจะปรับปรุงสิ่งท่ี
เก่ียวข)องการเกิดอุบัติเหตุ เช-น การลืมเอาขาต้ังข้ึน การดัดแปลงรถ การถอดอุปกรณLท่ีสําคัญ เช-น 
กระจกรถ ไฟเลี้ยวของรถ เปIนต)น 
 กลุ-มปMจจัยด)านถนน 
 จากข)อมูลกรมทางหลวงปq พ.ศ. 2544 ถนนในประเทศไทยมีความยาวท้ังสิ้น 
227,940 กม. โดยแบ-งเปIนถนนทางหลวงท่ีอยู-ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และได)รับการ
พัฒนาให)เปIนถนนปลอดภัยมาตรฐาน จํานวน 53,436 กม. คิดเปIนร)อยละ 23.44 และท่ีเหลือเปIน
ถนนรองหรือถนนท่ีไม-ได)อยู-ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ร)อยละ 76.56) ได)แก- ถนน รพช. 
ถนนกรมชลประทาน ถนนเทศบาล ถนนสุขาภิบาล การทางพิเศษ ถนนโยธาธิการ ซ่ึงเปIนถนน
เชื่อมต-อระหว-างจังหวัด อําเภอ และถนนในเมือง จึงเห็นได)ว-าประเทศไทยยังไม-มีการพัฒนาเรื่องความ
ปลอดภัยเท-าท่ีควร และถนนส-วนใหญ-มีหลายหน-วยงานทําหน)าท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเปIนถนนรองท่ีมักเกิด
อุบัติเหตุมากท่ีสุด ท้ังนี้มีสาเหตุอยู-หลายประการ อาทิ เช-น 
 - ขาดการบํารุงรักษาพ้ืนท่ีผิวจราจร ท่ีเปIนหลุม บ-อ ขนาดเล็กใหญ- สัญญาณไฟชํารุด 
 - ทางโค)งท่ีขาดเครื่องหมายเตือน หรือเครื่องหมายสะท)อนข)างทาง การออกแบบ
เกาะกลางถนนท่ีไม-ถูกต)องตามหลักวิชา 
 - พ้ืนท่ีเกาะกลางถนนท่ีพุ-มไม)สูงกว-า 1 เมตร ทําให)ป~ดก้ันทัศนวิสัยของผู)ขับข่ีท่ี
ต)องการจะเลี้ยวหรือผู)ท่ีขับข่ีท่ีวิ่งตรงมา 
 กลุ-มปMจจัยด)านสิ่งแวดล)อม 
 ปMจจัยด)านถนนและสิ่งแวดล)อมมีส-วนให)เกิดอุบัติเหตุได)กว-าร)อยละ 16 ท้ังนี้มีสาเหตุ
หลายประการ เช-น 
 - สิ่งก-อสร)างบนผิวจราจรและบริเวณแยกและขาดเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนผู)
ขับข่ียานยนตLท่ีผ-านไปมา 
 - การติดต้ังตู)โทรศัพทL ไปรษณียL เครื่องหมายจราจร ปmายโฆษณา ตลอดจนการปลูก
ต)นไม)ขนาดใหญ-ท่ีปากซอยด)านขวามือ มักจะป~ดก้ันทัศนวิสัยระหว-างผู)ขับข่ีท่ีวิ่งตรงมาหรือจะเลี้ยว
ซ)ายเข)าซอยกับผู)ท่ีจะขับออกมาจากซอย 
 - การติดต้ังแผ-นเหล็กสะท)อนแสงขนาดใหญ- (Raised Reflector) บนพ้ืนผิวจราจร
เพ่ือใช)ในการแบ-งช-องจราจร มักเปIนอันตรายต-อรถขนาดเล็ก โดยเฉพาะรถจักรยานยนตLท่ีเกิดพลิก
คว่ําได)ง-ายเม่ือล)อรถไปกระแทกกับแผ-นเหล็กดังกล-าว 
 สรุปแล)วในช-วง 5 ปqท่ีผ-านมา กลุ-มปMจจัยด)านคน และยานพาหนะ ท่ีเปIนสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน)มลดลง แต-กลุ-มปMจจัยด)านสิ่งแวดล)อมกลับมีปMญหาเพ่ิมข้ึนยุทธศาสตรLหลัก
ในการปmองกันอุบัติเหตุจราจรทางบกและหน-วยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวข)อง 
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 2.3.2 ยุทธศาสตรLการปmองกันและแก)ไขอุบัติเหตุทางถนน 
  การปmองกันอุบัติเหตุมีหน-วยงานท่ีรับผิดชอบค-อนข)างมากมาย แบ-งเปIนกลุ-มได)ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรLด)านวิศวกรรม (Engineering) 
  ยุทธศาสตรLด)านวิศวกรรมท่ีเก่ียวข)องกับงานด)านความปลอดภัยทางท)องถนน 
ประกอบด)วยความปลอดภัยของยานพาหนะ และความปลอดภัยของถนน ซ่ึงท้ังสององคLประกอบมี
ส-วนเก่ียวข)องกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุถึงร)อยละ 36 
  ด)านยานยนตL มักเก่ียวข)องกับการขาดการบํารุงรักษาหรือการดัดแปลงเครื่องยนตL 
โดยเฉพาะรถขนส-งขนาดใหญ- เช-น รถบรรทุกท่ัวไป 
  ด)านถนน ขาดระบบการจัดเก็บข)อมูลตําแหน-งท่ีเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ขาดการ
วิเคราะหL ซ่ึงจุดอันตรายท่ีเกิดอุบัติเหตุบ-อยครั้ง ขาดการบังคับใช)กฎหมายว-าด)วยการก-อสร)างบน
พ้ืนผิว ขาดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยในการวางแผน การออกแบบ การก-อสร)างและการใช)
งานของพ้ืนผิวจราจรกลุ-มแผนงานท่ีมีความเปIนไปได)ในการดําเนินการ 
  - การทบทวน ปรับปรุงข)อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะประเภทต-างๆ บน
พ้ืนฐานของมาตรฐานสากล และแก)ไขให)เหมาะสมกับประเทศไทย อาทิเช-น การติดต้ังระบบไฟหน)า
เป~ดอัตโนมัติสําหรับรถจักรยานยนตL การติดต้ังระบบเบรค ABS สําหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร การ
ใช)รถป~กอัพในการขนส-งผู)โดยสารโดยขาดอุปกรณLความปลอดภัย และมาตรฐานของรถขนส-ง
สาธารณะขนาดใหญ- คือ รถบรรทุก รถบรรทุกพ-วง รถบรรทุกสารเคมี น้ํามัน หรือวัตถุอันตราย 
  - การจัดเตรียมหน-วยงานอิสระเพ่ือการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตหมวกนิรภัยท่ี
จําหน-ายในท)องตลาด 
  - การจัดทําระบบตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 
  - การสุ-มตรวจสภาพยานพาหนะริมถนน 
  - การวิเคราะหLและแก)ไขจุดอันตรายบนถนนและทางหลวง 
  - การทบทวนมาตรฐานการออกแบบระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนมา
ใช)ในข้ันตอนต-างๆ ต้ังแต- การวางแผน การออกแบบ การก-อสร)าง และการใช)งาน 
  - การปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณLควบคุมการจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ปรับปรุงและติดต้ังเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรให)ได)มาตรฐาน 
  - การเข)มงวดในการก-อสร)างบนพ้ืนผิวจราจร เช-น การติดต้ังเครื่องหมายและ
สัญญาณไฟเตือน ห)ามการท้ิงกองดิน ทราย บนพ้ืนผิวถนน 
  หน-วยงานท่ีเก่ียวข)อง ได)แก- กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) 
  ยุทธศาสตรLด)านการให)การศึกษา (Education) 
  ยุทธศาสตรLด)านการรณรงคLให)ความรู)แก-ผู)ใช)รถใช)ถนน เปIนงานด)านความปลอดภัย
ทางถนนท่ีสําคัญ เนื่องจากคนเปIนองคLประกอบท่ีสําคัญเก่ียวข)องกับการเกิดอุบัติเหตุถึงร)อยละ 95 
และครบทุกเพศทุกวัยต)องเปIนผู)ใช)รถใช)ถนนประเภทใดประเภทหนึ่งตลอดเวลา อาทิ คนเดินเท)า 
คนขับรถยนตL คนโดยสาร เปIนต)น การให)ความรู)ความเข)าใจถึงความเสี่ยงต-างๆ บนท)องถนน และการ
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สร)างจิตสํานึกท่ีดี จะช-วยลดความเสี่ยงต-างๆ และลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุได)ดีท่ีสุด 
  กลุ-มแผนงานท่ีมีความเปIนไปได)ในการดําเนินการ อาทิ 
  - การรณรงคLให)ใช)อุปกรณLนิรภัยต-างๆ อาทิ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เบาะท่ีนั่ง
สําหรับเด็กในรถยนตL เปIนต)น 
  - การรณรงคLในพฤติกรรมเสียงต-างๆ อาทิ โครงการเมาไม-ขับ การใช)ความเร็วสูงเกิน
ระดับความปลอดภัย การขับข่ีติดรถคันหน)าแบบกระชั้นชิด การแซงรถในท่ีคับขัน 
  - การให)ความรู)และฝ�กฝนทักษะด)านต-างๆ ในการเปIนผู)ใช)รถใช)ถนนท่ีดีแก-เด็ก
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา โดยเริ่มต้ังแต-ชั้นเด็กเล็ก จนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวะ ตาม
ความเหมาะสม 
  - การฝ�กอบรมผู)ขับข่ีรถยนตL ก-อนท่ีจะไปทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับข่ีรถยนตL 
รวมถึงมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับข่ีรถยนตLท่ียังต)องปรับปรุงอีกมาก 
  - การประชาสัมพันธLเพ่ือสร)างจิตสํานึก และความร-วมมือในการลดการปmองกัน
อุบัติเหตุจราจรกับผู)ใช)รถใช)ถนน และประชาชนกลุ-มต-างๆ  
  หน-วยงานท่ีเก่ียวข)อง ได)แก- กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห-งชาติ และสมาคมเอกชนต-างๆ 
  ยุทธศาสตรLด)านการบังคับใช)กฎหมาย (Enforcement) 
  ประเด็นด)านการบังคับใช)กฎหมาย เปIนงานด)านความปลอดภัยท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงหาก
ดําเนินการควบคู-ไปกับงานด)านการรณรงคLให)ความรู) จะเปIนปMจจัยท่ีส-งเสริมซ่ึงกันและกัน และให)
ผลลัพธLท่ีเห็นได)ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น 
  กลุ-มแผนงานท่ีมีความเปIนไปได)ในการดําเนินการ อาทิ 
  - การปรับปรุงรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข)องกับจราจรท่ีมีอยู-อย-างน)อย 4 ฉบับ โดย
แยกพระราชบัญญัติออกตามความรับผิดชอบภายใต) 2 กระทรวงหลัก ให)อยู-ในฉบับเดียวกัน เพ่ือให)
การบังคับใช)กฎหมายมีความเปIนเอกภาพ 
  - การเข)มงวดการขนส-งสินค)าอันตราย 
  - การเพ่ิมการตรวจตราด)านการจราจรอย-างเข)มงวดเพ่ือบังคับใช)กฎหมาย 
โดยเฉพาะอย-างยิ่งในประเด็นท่ีทําการรณรงคLไปพร)อมๆ กัน เช-น การบังคับใช)อุปกรณLนิรภัย 
โครงการเมาไม-ขับ การตรวจจับความเร็ว เปIนต)น 
  - การฝ�กอบรมเจ)าหน)าท่ีตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ัน
พ้ืนฐาน จนถึงการวางแผนการตรวจตราอย-างเปIนระบบ พร)อมท้ังกําหนดหมายเลขโทรศัพทLท่ีจะรับ
แจ)งเหตุผู)ขับข่ีท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
  หน-วยงานท่ีเก่ียวข)อง ได)แก-  สํานักงานตํารวจแห-งชาติ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
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  ยุทธศาสตรLด)านบริการฉุกเฉิน (Emergency Services) 
  ยุทธศาสตรLด)านการให)บริการช-วยเหลือฉุกเฉินแก-ผู)ประสบภัยจากอุบัติเหตุ เปIนงาน
ด)านความปลอดภัยทางถนนในเชิงรับท่ีสําคัญ ท่ีจะช-วยบรรเทาความรุนแรงจากผลพวงของอุบัติเหตุ 
ซ่ึงประเทศไทยยังไม-มีระบบการให)ความช-วยเหลือแบบเปIนศูนยLรวม ทําให)การดําเนินงานบางครั้ง
ซํ้าซ)อน ในบางกรณีล-าช)า และส-วนใหญ-บุคลากรท่ีเปIนอาสาสมัครยังขาดทักษะในการปฐมพยาบาลท่ี
ถูกต)อง การให)ความช-วยเหลือรักษาผู)ประสบภัยอย-างถูกต)องในเวลาอันรวดเร็ว จะทําให)ผู)ประสบภัยมี
โอกาสรอดชีวิตสูง และลดความเสี่ยงจากการพิการ ซ่ึงในทางการแพทยLเรียกช-วงเวลาหลังเกิด
อุบัติเหตุนี้ว-า “ชั่วโมงทอง” (Golden Hour) นอกจากนี้ การจัดการจราจรในสถานท่ีเกิดเหตุจะช-วย
ให)การช-วยเหลือเปIนไปอย-างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงจากเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนซํ้าซ)อนกลุ-มงานท่ีมีความ
เปIนไปได)ในการดําเนินการ อาทิ 
  - การฝ�กอบรมทักษะการช-วยเหลือและการปฐมพยาบาลแก- เจ)าหน)า ท่ีกู)ภัย 
เจ)าหน)าท่ีอาสาสมัครต-างๆ 
  - การปรับปรุงระบบการรับแจ)งเหตุ และการเรียกรถพยาบาล 
  - การปรับปรุงการประสานงานของหน-วยงานต-างๆ ท่ีทํางานด)านการให)ความ
ช-วยเหลือ โดยเฉพาะอย-างยิ่งในกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ- 
  - การจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณLช-วยชีวิตเบื้องต)นท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงต-อการให)บริการช-วยเหลือฉุกเฉินแก-ผู)ประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจร 
  หน-วยงานท่ีเก่ียวข)อง ได)แก- กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห-งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 
  ยุทธศาสตรLด)านระบบขนส-ง (Efficiency of Transport System) 
  การจัดการระบบการขนส-งให)มีประสิทธิภาพ อาจพิจารณาได)จากหลายแง-มุม อาทิ 
ระดับการให)บริการ ราคาค-าโดยสารและค-าขนส-งท่ีย-อมเยา ความสะดวกรวดเร็ว การประหยัดและ
อนุรักษLพลังงานและความปลอดภัยจากการขนส-ง การกําหนดนโยบายการลงทุนโครงสร)างพ้ืนฐาน
ของประเทศและชุมชนเมืองต-างๆ การให)ความสําคัญกับการขนส-งสาธารณะในรูปแบบต-างๆ ก็มีส-วน
สําคัญท่ีจะช-วยกําจัดปMญหาอุบัติเหตุจราจรต้ังแต-ต)นตอ คือ ลดจํานวนยานพาหนะบนท)องถนนกลุ-ม
แผนงานท่ีมีความเปIนไปได)ในการดําเนินการ อาทิ 
  - มาตรการส-งเสริมการใช)ระบบขนส-งสาธารณะ เช-น การพัฒนาโครงข-ายระบบ
ขนส-งสาธารณะอย-างจริงจัง การปรับลดค-าโดยสาร โดยการสนับสนุนค-าโดยสารบางส-วนจากภาครัฐ     
การปรับปรุงคุณภาพการบริการ การปรับปรุงจุดเชื่อมต-อการเดินทางของระบบขนส-งสาธารณะ 
  - การวางผังเมือง ผังการใช)ท่ีดิน และผังโครงข-ายคมนาคมให)เหมาะสมก็จะช-วยลด
ปริมาณการเดินทาง รวมท้ังลดความเสี่ยงจากการปะปนกันของการจราจรประเภทต-างๆ 
  ยุทธศาสตรLด)านการประเมินผล (Evaluation) 
  งานด)านความปลอดภัยทางถนน เปIนงานท่ีต)องดําเนินการเปIนเวลานานไม-มีท่ีสิ้นสุด       
การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลจึงถือเปIนเรื่องสําคัญ ต)องมีการติดตามปรับปรุงแผนงาน
ต-างๆ ตลอดเวลา ส-วนแผนงานท่ีทําสําเร็จแล)ว ก็ควรนํามาขยายฐานให)กว)างข้ึน และแผนงานใดท่ี
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ล)มเหลวก็ควรนํามาปรับปรุงและใช)เปIนบทเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนอีกใน
อนาคต การตรวจวัดและประเมินผลกิจกรรม ควรทําการเปรียบเทียบสภาพก-อนและหลังการ
ดําเนินการมาใช)วิเคราะหLผลประโยชนLท่ีได)รับ คือ การดําเนินการในหลายกรณี อาจใช)ข)อมูลตัวแทน
ในการประเมินผล ซ่ึงข)อมูลท่ีควรพิจารณา ได)แก- 
  - การเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
  - การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง 
  - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
  - การสูญเสียท่ีลดลง 
  - จิตสํานึกท่ีดีข้ึน 
  แผนแม-บทและแผนปฏิบัติการด)านความปลอดภัยทางถนน 
  คณะรัฐมนตรีได)มีมติเห็นชอบกับแผนแม-บทฯ 9 แผน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2541 
โดยมีเปmาหมายในการลดจํานวนอุบัติเหตุและผู)เสียชีวิตลงร)อยละ 10 งบประมาณ 9,850 ล)านบาท 
ประกอบด)วยแผนแม-บทฯ 9 แผน คือ 
  1. การจัดต้ังองคLกรและกําหนดนโยบาย จัดต้ังหน-วยงานเฉพาะกิจเพ่ือรับผิดชอบ          
การประสานงาน และปฏิบัติการตามแผนแม-บท 
   - จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการแผนแม-บทฯ เพ่ือกําหนดนโยบาย 
   - จัดต้ังหน-วยงานรับผิดชอบในการรณรงคL ประชาสัมพันธLเพ่ือพัฒนาความ
ปลอดภัยทางถนน 
  2. การปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย ระเบียบข)อบังคับต-างๆ และการบังคับใช)กฎหมาย 
   - ปฏิรูปกฎหมายทุกฉบับท่ีเก่ียวข)องกับการจราจรและปรับปรุงให)เปIนกฎหมาย
ฉบับเดียวท่ีมีเนื้อหาสอดคล)องและได)มาตรฐานนานาชาติ 
   - การตรวจตราการจราจรอย-างเข)มงวด เช-น การตรวจจับความเร็ว การขับข่ีรถ
ขณะมึนเมา การบังคับใช)เข็มขัดและหมวกนิรภัย 
   - กําหนดนโยบายการตรวจตราจราจร 
   - จัดซ้ืออุปกรณLเครื่องมือเครื่องใช)ให)เพียงพอ 
  3. การวิเคราะหLและการวิจัยการเกิดอุบัติเหตุ 
   - ริเริ่มระบบการรายงานอุบัติเหตุจราจรแบบใหม-อย-างเปIนข้ันตอน 
   - ใช)ประโยชนLจากข)อมูลอุบัติเหตุจากฐานข)อมูลอ่ืนนอกเหนือจากข)อมูลของ
ตํารวจ 
   - เริ่มงานวิจัยด)านความปลอดภัยบนถนนแบบสอดประสาน 
  4. การฝ�กอบรมและปรับปรุงวิธีการออกใบอนุญาตขับรถ 
   - ปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการฝ�กอบรมและการออกใบอนุญาตขับรถ 
   - ริเริ่มระบบใหม-ของการฝ�กหัดผู)ขับข่ี การทดสอบและการออกใบอนุญาตขับรถ 
  5. การฝ�กอบรมเยาวชนในสถานศึกษา 
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   - จัดระบบการฝ�กอบรมและเยาวชนทุกวัยในโรงเรียน โดยเน)นท่ีความสามารถใน
การประเมินความเสี่ยงและวิธีหลีกเลี่ยงภัยบนท)องถนน 
  6. การรณรงคLและประชาสัมพันธL 
   - รณรงคLและประชาสัมพันธLต-อผู)ใช)รถใช)ถนนให)เข)าใจถึงรูปแบบ สาเหตุของ
อุบัติเหตุ ตลอดจนข)อกฎหมายและระบบใหม-ๆ ท่ีจะนํามาบังคับใช) 
  7. การกําหนดมาตรฐานด)านความปลอดภัยของยานพาหนะ 
   - ริเริ่มใช)ข)อกําหนดมาตรฐานนานาชาติด)านความปลอดภัยของยานพาหนะ 
   - ติดต้ังอุปกรณLตรวจสภาพรถยนตLแบบทันสมัยในสถานตรวจสภาพแห-งใหม- 
   - ก-อสร)างศูนยLฝ�กอบรมผู)ตรวจสอบสภาพรถยนตL 
  8. การปรับปรุงถนนให)เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย 
   - ริเริ่มการใช)ระบบการตรวจสอบการออกแบบถนน (Road Safety Audit) 
   - แก)ไขจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ-อยครั้งบนถนนอย-างเปIนระบบ 
   - จัดทําแนวทางการวางผังเมืองและการจราจรใหม- 
  9. การช-วยเหลือผู)ประสบอุบัติเหตุ 
   - ริเริ่มใช)ระบบศูนยLควบคุมและสั่งการอุบัติเหตุเพ่ือให)การช-วยเหลือเปIนไปอย-าง
มีประสิทธิภาพ 
   - จัดหาอุปกรณLการปฐมพยาบาลฉุกเฉินไว)ประจํารถพยาบาลหรือรถช-วยเหลือ
ผู)ประสบภัย 
   - ให)การศึกษาหรือฝ�กอบรมแก-เจ)าหน)าท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข)องในการช-วยเหลือผู)
ประสบอุบัติเหตุ 
   หน-วยท่ีเก่ียวข)อง ได)แก- 
   - กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส-งทางบก 
กรมทางหลวง 
   - กระทรวงมหาดไทย  กรมโยธาธิ การ  กรมการ เ ร- ง รั ด พัฒนาชนบท 
กรุงเทพมหานคร กรมการผังเมือง 
   - กระทรวงสาธารณสุข ศูนยLนเรนทร 
   - กระทรวงศึกษาธิการ 
   - กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด 
   - กระทรวงพาณิชยL กรมการประกันภัย 
   - สํานักงานตํารวจแห-งชาติ 
   - สํานักงานคณะกรรมการปmองกันอุบัติภัยแห-งชาติ 
   - กรมประชาสัมพันธL 
   - หน-วยงานต-างๆ ท่ีเก่ียวข)องท้ังภาครัฐและเอกชน 
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  ข)อเสนอแนะแนวทางแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุท่ีรัฐบาลพึงจัดการ 
  1. แต-งต้ังองคLกรท่ีรับผิดชอบงานปmองกันอุบัติเหตุในภาพรวมท้ังหมดให)ชัดเจน และ
มอบหมายการกําหนดนโยบาย ติดตาม ควบคุม กํากับ และงบประมาณให)พอเพียง มีอํานาจสามารถ
แก)กฎต-างๆ ให)สอดคล)องกับการแก)ปMญหาได) 
  2. จัดหางบประมาณให)ต-อเนื่องและเพียงพอ โดยนําเงินมาจากสินค)าท่ีมีผลกระทบ
กับปMญหาโดยตรง เช-น ภาษียานพาหนะ ภาษีเหล)า เปIนต)น 
  3. ปรับปรุงแผนแม-บทและแผนปลอดภัยด)านความปลอดภัยทางคมนาคมให)ชัดเจน
และสอดคล)องกับปMจจุบัน และนําไปสู-ภาคปฏิบัติให)ต-อเนื่อง รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตามแผน
แม-บทอย-างจริงจัง 
  4. ทําให)แผนในการบังคับใช)กฎหมายอย-างจริงจังและเปIนจริง ควบคู-ไปกับการ
รณรงคL อาจเพ่ิมผู)บังคับการใช)กฎหมายให)เปIนบุคคลอ่ืนอีกนอกจากตํารวจ เช-น ทหาร ข)าราชการพล
เรือนท่ีเก่ียวข)อง เปIนต)น 
  5. ควรปรับปรุงกฎหมาย ให)อยู-ในทิศทางเดียวกัน (ปMจจุบันมีอยู- 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.
จราจรทางบก  พ.ร.บ. การขนส-งทางบก  พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ร.บ. รถยนตL) 
 2.3.2 การบริหารจัดการองคLการแบบเครือข-าย 
  โดยท่ีการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
โครงสร)างองคLการท่ีซับซ)อนและมีหน-วยงาน โลกของการบริหารจัดการในปMจจุบัน มีความเชื่อมโยง
ระหว-างการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนหรือมีโครงสร)างแบบเครือข-าย 
  แนวคิดการบริหารจัดการองคLการภาครัฐ ริเริ่มโดยฮัลทLและวัลคอตตL (Hult & 
Walcott, 1990) ได)ศึกษาโครงสร)างการจัดองคLการภาครัฐ (Government Structure) และจัดกลุ-ม
โครงสร)างเครือข-ายเปIน 7 รูปแบบ ดังนี้ 1) เครือข-ายระบบราชการ (Bureaucratic Network)        
2) เครือข-ายทีม (Team Network) 3) เครือข-ายกระจายอํานาจ (Decentralized Network)         
4) เครือข-ายเผชิญหน)า (Confrontation Network) 5) เครือข-ายเจรจาต-อรอง (Bargaining 
Network) 6) เครือข-ายปรึกษาหารือ (Consultative Network) และ 7) เครือข-ายอุทธรณL (Appeal 
Network) สําหรับโครงสร)างการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ลักษณธผสมผสานระหว-างเครือข-ายระบบราชการ และเครือข-ายทีม โดยเครือข-ายระบบราชการ เปIน
รูปแบบท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปในแวดวงราชการ ใช)วิธีการทํางานตามระเบียบข้ันตอนท่ีชัดเจน มีการ
รายงานตามสายการบังคับบัญชา เชื่อมดยงประสานงานหน-วยงานราชการต-างๆ การเข)าร-วมใน
เครือข-ายเปIนไปตามสถานะตําแหน-งหน)าท่ีการงาน โดยมากมักเปIนผู)บริหารหน-วยงานจะเปIน
ผู)เข)าร-วม รูปแบบนี้ส-วนใหญ-จะม่ันคง ไม-ค-อยมีการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรมการทํางานแบบเฉ่ือยชา 
เคารพกฎกติกาและยึดถือตําแหน-งหน)าท่ีเปIนสําคัญ ส-วนเครือข-ายทีม มีลักษณะตรงข)ามกับเครือข-าย
ระบบราชการ เครือข-ายทีมมุ-งเน)นความร-วมมือและการประสานงานกัน ทีมมุ-งแสวงหา ส-งเสริม
ค-านิยม และความไว)เนื้อเชื่อใจ ตัดสินใจด)วยมติเอกฉันทL  
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2.4 แนวคิดการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ในการศึกษา “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงบทนี้ ผู)วิจัยได)มุ-งศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข)องกับแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการลด
อุบั ติ เหตุทางถนนเ พ่ือศึกษาานโยบายการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครต-อไป ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดท่ีสําคัญจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข)องกับ
อุบัติเหตุ ได)มีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีกล-าวถึงสาเหตุหรือปMจจัยท่ีก-อให)เกิดอุบัติเหตุ ดังต-อไปนี้ (Jeffrey 
W. Vincoli, 1994) ได)อธิบายทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ซ่ึงไฮนLริช (Heinrich, 1980) เปIนผู)
คิดค)นทฤษฎีโดมิโน เริ่มเผยแพร-ต้ังแต-ปq ค.ศ. 1992 โดยให)แนวคิดว-า การบาดเจ็บและความเสียหาย
ต-างๆ เปIนผลท่ีสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ  ซ่ึงเปIนผลมาจาก การกระทําท่ีไม-ปลอดภัย เปรียบได)
เหมือนตัวโดมิโนท่ีเรียงกันอยู-ห)าตัวใกล)กัน เม่ือตัวหนึ่งล)มก็ย-อมมีผลทําให)ตัวโดมิโนถัดไปล)มตามกันไป
ด)วย ซ่ึงตัวโดมิโนท้ัง 5 เปรียบได)กับ 1) สภาพแวดล)อมและบุคลิกภาพของคนงาน (Social  
Environment and Personality) 2) ความบกพร-องผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) 3) การ
กระทําหรือสภาพการณLท่ีไม-ปลอดภัย (Unsafe  Act  and/or  Unsafe  Conditions) 4) อุบัติภัย  
(Accident) 5) การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages) สภาพแวดล)อมของสังคมหรือภูมิหลัง
ของคนใดคนหนึ่ง  ก-อให)เกิดความบกพร-องผิดปกติของคนนั้น ก-อให)เกิดการกระทําท่ีไม-ปลอดภัยหรือ
สภาพการณLท่ีไม-ปลอดภัยและก-อให)เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือความเสียหายตามทฤษฎีโดมิโน
หรือลูกโซ-ของอุบัติเหตุ เม่ือโดมิโนตัวท่ี 1 ล)ม ตัวถัดไปก็ล)มตาม ดังนั้นหากไม-ให)โดมิโนตัวท่ีสี่ล)ม  
(ไม-ให)เกิดอุบัติเหตุ) ก็ต)องเอาโดมิโนตัวท่ี 3 ออก กําจัดการกระทําหรือสถานการณLท่ีไม-ปลอดภัย  การ
บาดเจ็บหรือความเสียหายก็ไม-เกิดข้ึน 
 ปq ค.ศ. 1994 เจฟฟรี่ วินคอลี (Jeffrey W. Vincoli, 1994) ได)มีการปรับทฤษฎีโดมิโนหรือ
ลูกโซ-ของอุบัติเหตุแบบใหม-โดยเน)นใหม-ในด)านการจัดการเพ่ือให)การแก)ปMญหาเปIนไปได)ง-ายข้ึน ซ่ึงตัว
โดมิโนท้ัง 5 ประกอบด)วย 
 1. การจัดการ: การควบคุมความสูญเสีย (Management: Lost of Control) Vincoli เชื่อ
ว-าถ)ามีการจัดการท่ีดีอุบัติการณLต-างๆ จะไม-เกิดข้ึน 
 2. จุดเริ่มต)น: สาเหตุพ้ืนฐาน (Origins:  Basic  Causes)  Vincoli  เชื่อว-า สาเหตุพ้ืนฐาน
เกิดจากปMจจัยส-วนบุคคลและปMจจัยในงาน (Personnel  Factors  and  Factors) ซ่ึงตรงกับโดมิโน
ของไฮนLริช  ท่ีเรียกว-าการกระทําท่ีไม-ปลอดภัย และสภาพการณLท่ีไม-ปลอดภัย ในส-วนของการกระทํา
ท่ีไม-ปลอดภัย  มักจะเกิดจากขาดความเข)าใจ ขาดความสามารถ แรงจูงใจไม-เพียงพอ ทัศนคติไม-ดี  
ป�วย หรือมีปMญหาทางด)านร-างกาย หรือจิตใจท่ีไม-เก่ียวกับการทํางาน ในส-วนของสภาพการณLท่ีไม-
ปลอดภัย มักจะเกิดจาก งานไม-เหมาะสม  การออกแบบหรือการซ-อมบํารุงไม-ดี คุณภาพของเครื่องมือ
ตํ่า หรือสิ่งห-อหุ)มไม-เหมาะสม 
 3. สาเหตุฉับพลัน: อาการ (Immediate Causes: Symptoms) Vincoli ได)นํา การ
กระทําท่ีไม-ปลอดภัยและสภาพการณLท่ีไม-ปลอดภัยมาอธิบายอาการท่ีเปIนสาเหตุรากเหง)า (Root 
Cause) ท่ีจะนําไปสู-การเกิดอุบัติภัย เนื่องจากขาดโดมิโนตัวท่ี 1 และมีปMญหาท่ีโดมิโนตัวท่ี 2 



38 

 4. อุบัติการณL (Incident) ซ่ึงเปIนเหตุการณLท่ีทําให)เกิดความสูญเสียในเหตุการณLท่ีเรียกว-า
อุบัติเหตุ 
 5. ความสูญเสีย: คนและทรัพยLสิน (Loss: People-Property) 
 ทฤษฎีรูปแบบพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุ (Behavior Model) ไทเกอรLสัน (Thygerson, 
1994) เรียบเรียงไว)ว-า การเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความบกพร-องของพฤติกรรมมนุษยL ประกอบด)วย 
4 รูปแบบกิจกรรมดังนี้ 1) การแยกแยะองคLประกอบ (Identify) 2) การทํานายผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะ
หลัง (Predict) 3) ตัดสินใจว-าจะกระทําอย-างไร (Decision-Making) 4) ปฏิบัติตามท่ีเหมาะสม 
(Executes) 
 ทฤษฎีนี้อธิบายได)ว-า ข้ันตอนแรกเปIนการใช)การสังเกตแยกแยะองคLประกอบของ
สิ่งแวดล)อมเม่ือเวลาเกิดวิกฤติ ข้ันท่ีสองเปIนการประเมินสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนต-อมาภายหลังการกระทํานั้นๆ 
ข้ันท่ีสามเปIนการตัดสินใจท่ีจะกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ข้ันสุดท)ายเปIนข้ันตอนท่ีกระทําสิ่งท่ี
ตัดสินใจไว) ซ่ึงก็เกิดเปIนกิจกรรมท่ีกระทํานั่นเอง ตัวอย-างเช-น การข่ีรถจักรยาน ข้ันท่ีหนึ่งเปIนการ
สังเกตก่ิงไม)ท่ีกีดขวาง ข้ันท่ีสองคือเกิดการประเมินว-า ถ)าข่ีจักรยานทับก่ิงไม)ไปเลยแล)วจะเกิดอะไรข้ึน  
อาจจะทําให)รถจักรยานเสีย หรือทําให)ตัวเองตกจากรถจักรยาน หรือถ)าหยุดรถแล)วเอาก่ิงไม)ออกดี  
ข้ันท่ีสามเปIนการตัดสินใจถ)าเอาก่ิงไม)ออกก็จะทําให)ตนปลอดภัย ข้ันท่ีสี่หยุดรถจักรยานและนําก่ิงไม)
ออกจากการกีดขวางรถจักรยาน 
 ปMจจัยด)านอุบัติเหตุ 
 เม่ือพิจารณาเก่ียวกับอุบัติเหตุนั้นได)มีนักวิชาการได)ให)ความหมายหรือธิบายได)หลาย
ประเด็นท่ีน-าสนใจซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ได)ให)ความหมายของ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณLท่ีเกิดข้ึนโดยไม-คาดคิด เปIนความบังเอิญ หรือ เหตุการณLท่ีไม-พึงประสงคL  
ท่ีอาจเกิดจากการท่ีไม-ได)คาดคิดไว)ล-วงหน)า หรือไม-ทราบล-วงหน)า หรือขาดการควบคุม แต-เม่ือเกิดข้ึน
แล)วมีผลให)เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป�วยจากการทํางาน หรือเสียชีวิต หรือความสูญเสียต-อ
ทรัพยLสิน หรือความเสียหายต-อสภาพแวดล)อมในการทํางานหรือต-อสาธารณชน (สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม, 2542) ผู)วิจัยสามารถสรุปความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณL อุบัติการณLทุก
ชนิดท่ีเกิดข้ึนโดยไม-มีการคาดคิดมาก-อน ทําให)เกิดความเสียหายต-อทรัพยLสิน ชีวิต ทรัพยากรต-างๆ  
 สาเหตุท่ีทําให)เกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด)วย 4 ปMจจัยหลัก ดังนี้ (จุฬาภรณL  โสตุ, 
2540) ปMจจัยด)านบุคคล ได)แก- คนขับรถ ซ่ึงเปIนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีก-อให)เกิดอุบัติเหตุจากการ
ประมาท ขับรถด)วยความเร็วสูง ขับรถเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ไม-ปฏิบัติตามกฎหรือสัญญาณ
จราจร ความผิดปกติของสภาพร-างกายและจิตใจ ความสามารถและทักษะในการขับรถ วัยและเพศ    
ผู)ขับรถยนตLท่ีไม-คาดเข็มขัดนิรภัย และผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตLท่ีไม-สวมหมวกนิรภัย ผู)ขับรถไม-มีน้ําใจ
และมารยาท ปMจจัยด)านพาหนะ (Vehicle Factor) ยานหาพนะท่ีมีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบ
และบํารุงรักษาท่ีดีก-อนออกมาใช)งาน ตลอดจนยวดยานพาหนะท่ีไม-เปIนไปตามมาตรฐาน นับเปIน
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได) ปMจจัยด)านทางหรือถนน (Roadway Factor) โครงสร)าง
ถนนท่ีมีทางโค)งมากหรือโค)งหักศอก พ้ืนผิวถนนท่ีราดด)วยยางแอสฟMสทLจะมีความลื่นมากกว-าถนนท่ี
ทําด)วยคอนกรีต ถนนท่ีเปIนหลุมเปIนบ-อ ไหล-ทางท่ีเปIนทางโค)ง ช-องเดินรถท่ีไม-เพียงพอ คือ ตํ่ากว-า    
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6-10 เมตร และมีช-องเดินรถเพียง 2 ช-องทาง มีแนวโน)มท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได)ง-าย ถนนไม-มีเครื่องหมาย 
ถนนไม-มีทางคนและทางรถเปIนสัดส-วน และปMจจัยด)านสภาพแวดล)อมเปIนส-วนประกอบท่ีทําให)เกิด
อุบัติเหตุทางถนนได) เนื่องจากสภาพแวดล)อมทางธรรมชาติ หรือทัศนวิสัยไม-ดี อุปกรณLความปลอดภัย
ไม-สมบูรณL สภาพแวดล)อมท่ีเกิดจากการกระทําของคน เช-น มลพิษ ซ่ึงมีผลต-อความแปรปรวนของ
อากาศ การเผาขยะข)างทางหมอกควันหนาทึบ 
 ปMจจัยด)านถนน 
 ความหมายของถนน หมายถึง  เส)นทางคมนาคมทางบกอย-างหนึ่ง ท่ีใช)สําหรับคนและ
ยวดยานหรืออีกนัยหนึ่งกล-าวตามลักษณะการก-อสร)าง ถนนก็คือ “โครงสร)างฐานดินชนิดหนึ่ง (Earth  
Structures) ท่ีสามารถ รองรับน้ําหนักการบดทับของยวดยานได)อย-างปลอดภัยตลอดอายุการใช)งาน
ท่ีกําหนด” ในสมัยโบราณถนนเกิดจากทางเดินของฝูงสัตวLเพ่ือหาอาหารและน้ํา หรือย)ายถ่ินท่ีอยู-หรือ
อาจเกิดจากทางเดินล-าสัตวLของมนุษยL เม่ือมนุษยLวิวัฒนาการและเจริญข้ึน และมีความจําเปIนต)องไป
มาหาสู-กันจึงต)องปรับปรุงทางเดินให)สะดวกสบายข้ึน และเม่ือมนุษยLสามารถสร)างเครื่องมือเครื่องจักร
ทําให)สามารถสร)างเครื่องจักรหรือยวดยานประเภทล)อเลื่อนได) ความจําเปIน ท่ีจะต)องมีถนนท่ีดีเพ่ือ
รองรับความเจริญก็ตามมา (ณรงคL  กุหลาบ, 2543)   
 การสร)างถนนจึงเพ่ือวัตถุประสงคLในการสนองความต)องการของมนุษยL ดังเหตุผลต-อไปนี้ 
 1. เพ่ือเปIนเส)นทางเดินหรือขนส-งผู)โดยสารหรือสินค)าจากแห-งหนึ่งไปสู-อีกแห-งหนึ่ง เช-น 
จากเมืองสู-ชนบท หรือในทางกลับกัน 
 2. เพ่ือเปIนเส)นทางให)บริการด)านสาธารณูปโภคให)บริการแก-ประชาชน เช-น โรงเรียน 
โรงพยาบาล การดับเพลิง การปราบปรามโจรผู)ร)าย หรือเพ่ือการท-องเท่ียว 
 3. เพ่ือกิจการด)านการปmองกันประเทศ เช-น การขนส-งทหาร อาวุธยุทธภัณฑLหรือกิจการ
ซ)อมรบต-างๆ  
 4. เพ่ือผลในด)านการพัฒนาและผลด)านการเมือง เช-น การสร)างถนนเข)าไปพัฒนาหมู-บ)าน
ตามชนบท ซ่ึงอาจอยู-ใต)อิทธิพลของฝ�ายอ่ืนเพ่ือพัฒนาแหล-งวัตถุดิบ หรือแหล-งอุตสาหกรรม เปIนต)น 
 ประเทศไทยใช)มาตรฐานถนนแบบสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคําจํากัดความของถนนแต-ละชนิดท่ี
กําหนดโดยสมาคมทางหลวงอเมริกัน (AASHTO) (ณรงคL  กุหลาบ, 2543) ดังนี้  
 1. Expressway (ทางด-วน) คือ สายหลัก (Arterial Highway) สําหรับรถใช)ความเร็วสูงท่ี
แยกการจราจร 2 ทิศทางออกจากกัน มีการควบคุมการเข)าถึงอย-างเต็มท่ี หรือบางส-วน และทําถนน
ให)ต-างระดับท่ีจุดตัด 
 2. Freeway คือ ทางด-วนท่ีมีการควบคุมการเข)าถึงอย-างเต็มท่ี 
 3. Major Street or Major Highway คือ ถนนสายหลักท่ียอมให)มีทางแยกระดับพ้ืนท่ี
และมีทางเชื่อมกับบริเวณสองข)างทางได) การออกแบบต)องให)ความสะดวกและปลอดภัยแก-รถ
ทางตรงเปIนสําคัญ   
 4. Though Street or Through Highway คือ ถนนโดยท่ัวไปท่ีออกแบบให)สะดวกแก-
ยวดยานท่ีใช)ถนนดังกล-าว และท่ีจุดตัดต)องมีปmายยอมให)ผ-านหรือปmายหยุดสําหรับบังคับยวดยานท่ีมา
ในทิศทางท่ีตัดกัน 



40 

 5. Local Street or Local Road ถนนท่ีทําสําหรับเปIนทางเข)าย-านท่ีอยู-อาศัยย-านธุรกิจ
หรือเขตกรรมสิทธิ์เฉพาะบุคคลอ่ืนๆ  
 6. Collector and Distributor Streets (C-D Road) เปIนถนนสําหรับรวบรวมและ
กระจายการจราจรจาก Local Street เข)าสู-หรือออกจากถนนสายหลักอีกทีหนึ่ง 
 ปMญหาการจราจรเปIนปMญหาสําคัญของเมืองใหญ-ทุกแห-ง สาเหตุประการหนึ่งของ
การจราจรติดขัดมาจากการวางระบบถนนไม-ถูกต)อง หรือปล-อยให)ถนนเกิดเองโดยไม-ได)มีการวางแผน  
ดังนั้น จึงควรทราบรูปแบบของโครงข-ายถนนประเภทต-างๆ ไว) ท้ังนี้เพ่ือประโยชนLในการวางแผน
สําหรับโครงข-ายถนนสําหรับเมืองท่ีเกิดใหม-หรือแก)ไขของเดิมให)ได)รูปแบบท่ีถูกต)อง 
 โครงข-ายถนนเกิดจากสองส-วนประกอบกัน คือ ถนน (Road Links) กับทางร-วมหรือทาง
แยก (Intersections) ประกอบของเมืองและลักษณะการใช)ท่ีดินเปIนตัวกําหนด ในทางทฤษฎีรูปแบบ
ของโครงข-ายถนนจะมีได)หลายรูปแบบคือ รูปแบบตาราง (Grid Network) รูปรัศมี (Radial  
Network) รูปวงแหวนผสมรัศมี (Hexagonal Network) รูปแกนกระดูก (Spine Network) รูปรังผึ้ง  
(Hexagonal Network) และรูปสามเหลี่ยม (Delta Network) ดังนี้ (ณรงคL  กุหลาบ, 2543)   
 1. รูปแบบตาราง (Grid Network) ประกอบด)วยถนนท่ีเปIนเส)นตรงในแนวยาวและแนว
ขวางตัดต้ังฉากกัน ถนนแต-ละสายจะตัดเปIนตารางสี่เหลี่ยมซ่ึงอาจจะเปIนแบบจัตุรัสหรือผืนผ)า มีท้ัง
ข)อดีและข)อเสีย คือ ข)อดี มีความสมํ่าเสมอในการเข)าถึงส-วนต-างๆ ของเมืองได)ดีเท-าๆ กัน กระจาย
ความหนาแน-นของประชากรและความเจริญออกไปสมํ่าเสมอกันการขนส-งกระจายออกไปได)ไม-จํากัด
อยู-บริเวณเดียว ทําให)สะดวกต-อการให)บริการ ออกแบบเมืองและวางแนวถนนง-าย เมืองสามารถ
ขยายออกไปได)โดยจํากัดโดยใช)รูปแบบเดิม ข)อเสีย ไม-เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีภูมิประเทศไม-สมํ่าเสมอทํา
ให)ค-าใช)จ-ายสูง การจัดการทางเอกทางโททําได)ยาก เพราะถนนแต-ละสายจะมีความสําคัญเท-าเทียมกัน  
ไม-เหมาะสําหรับการเดินทางท่ีจุดเริ่มต)น และจุดสิ้นสุดอยู-ในแนวทแยงมุมเพราะจะทําให)การเดินทาง
ยาวข้ึน 
 2. แบบรัศมี (Radial Network) โครงข-ายถนนแบบนี้เหมาะกับพฤติกรรมความต)องการ
ของผู)ใช)ถนน ท้ังนี้เพราะถนนเริ่มจากจุดร-วมท่ีมีความสําคัญของเมือง เช-น ศูนยLการค)าตลาดสถานท่ี
ราชการ สถานท่ีประกอบการ หรือโบสถL แล)วกระจายออกไปโดยรอบในแนวรัศมี ถนนแบบนี้เกิดจาก
ศูนยLกลางความเจริญท่ีจุดใดจุดหนึ่งแล)วขยายออกไปโดยรอบ แนวถนนจึงเกิดข้ึนตามความเจริญ  
ถนนลักษณะนี้จะยังให)ความสะดวกในการใช) หากจุดศูนยLกลางของโครงข-ายยังคงทับอยู-กับศูนยLถ-วง
ของแผนผังการไหลของการจราจร (Traffic Flow Diagram) การเดินทางจากมุมหนึ่งของเมืองไปสู-อีก
ด)านหนึ่งของเมืองจะไม-เหมาะกับถนนแบบนี้ เพราะจะต)องผ-านใจกลางเมือง ซ่ึงเปIนการเสียเวลาและ
สร)างปMญหาการจราจรติดขัดฉะนั้นรูปแบบของถนนแบบนี้จึงมักต)องประกอบด)วยเส)นวงแหวนรอบจุด
ศูนยLกลางเปIนชั้นๆ ออกมาเพ่ือประโยชนLในการเดินทางดังกล-าว 
 3. แบบวงแหวน (Ring Network) การจะเลือกก-อสร)างวงแหวนเพ่ิมเติมจากแบบรัศมี
หรือไม-มีก็มีข)อควรพิจารณา คือ ถนนวงแหวนมีลักษณะเปIนเส)นโค)ง ทําให)ความยาวถนนเพ่ิมข้ึนจาก
จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ทําให)ค-าก-อสร)างสูงกว-าทางตรง ค-าขนส-งสูงข้ึน ตามระยะทางท่ียาวและผู)ขับข่ี
อาจไม-นิยมใช)ด)วยเหตุผลท้ัง 2 ข)อท่ีกล-าว 
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 องคLประกอบของทาง มีองคLประกอบดังต-อไปนี้ (ณรงคL กุหลาบ, 2543) 
 1. คันทาง (Road Bed) คือความกว)างจากไหล-ด)านหนึ่งถึงอีกด)านหนึ่ง หรือเท-ากับความ
กว)างของผิวจราจรบวกกับไหล-ทางท้ังสองข)าง ซ่ึงความกว)างนี้จะข้ึนกับปริมาณการจราจรหรือ
มาตรฐานของชั้นทาง 
 2. ช-องจราจร (Lane Width) ความกว)างของช-องจราจรหรือผิวทางและจํานวนช-องจราจร
จะข้ึนอยู-กับปริมาณการจราจรและจุดประสงคLของการใช)งาน ความกว)างของช-องจราจรโดยท่ัวไป จะ
ประมาณ 2.50 ถึง 3.50 เมตร แต-ถ)าเปIนถนนชนิดหลายช-องจราจร (Multilane) หรือถนนแยก
ทิศทางการจราจร (Divided Highway) แล)วจะต)องกว)างถึง 3.50 เมตร ในบางกรณี เช-น เขตจํากัด
อาจลดลงเหลือ 3.0 เมตร หรือ 3.25 เมตร ก็ได) 
 3. ไหล-ทาง (Shoulders) คือส-วนท่ีต-อจากผิวจราจรด)านซ)ายและขวาซ่ึงโดยมากกว)าง
ประมาณ 1.50-2.50 เมตร ความลาดเอียงของไหล-ทางประมาณ 5 เปอรLเซ็นตL สําหรับไหล-ทางชนิด
ลูกรัง และ 4 เปอรLเซ็นตL สําหรับหินคลุกและหินลาดยางทับและเปIนไหล-ทางของถนนมาตรฐานสูงท่ีมี
การจราจรมาก 
 4. ลาดหลังทาง (Crown Slope, Cross Slope หรือ Cross Falls) คือ โค)งหลังผิวทาง 
(หรือโค)งหลังเต-า) มีไว)เพ่ือให)น้ําฝนระบายออกจากผิวจราจรได)ทันโดยไม-ท-วมขัง 
 5. ลาดดินตัด (Back Slope Cut) เพ่ือกันการเคลื่อนตัว (Slide) ของดินหรือหินท่ีตัดออก 
ความลาดชันจะข้ึนอยู-กับความสูงท่ีตัด ประเภทของดิน ระยะมองไกลด)านข)างทางราบ (Horizontal 
Sight Distance) และความปลอดภัยด)านเสรีภาพ 
 6. เกาะกลางถนน (Median) เกาะกลางถนนใช)กับถนนชนิดแยกทิศทางของการจราจร  
(Divided Highway) หรือถนนในย-านชุมชน ในเมือง เกาะกลางถนนมี 2 ประเภท คือ ประเภทเปIน
ร-อง และประเภทสูงถมดิน เกาะประเภทแรกมักสร)างในถนนนอกเมืองท่ีราคาท่ีดินไม-สูงมากนัก  ส-วน
ประเภทหลังจะสร)างในเมืองหรือเขตชุมชนท่ีท่ีดินราคาแพง  เกาะกลางมักปลูกต)นหญ)าหรือต)นไม)หนา
ทึบเพ่ือปmองกันแสงไฟสาดเข)าตาขณะรถสวนไม-นิยมปลูกต)นไม)ใหญ-บนเกาะกลาง เพราะจะเปIน
อันตรายมากเวลารถชน เกาะกลางแคบๆ หรือ ตรงทางโค)งจะต)องมีราวก้ันกันรถวิ่งข)ามมาชนกับรถ
อีกด)านหนึ่ง ความกว)างของเกาะหากต)องการให)มีช-องจราจรเลี้ยว 4.20 เมตร และต)องกว)าง 6-10  
เมตร ถ)าต)องการให)กลับรถสะดวก ความกว)างของเกาะตํ่าสุดไม-ควรน)อยกว-า 4 ฟุต หรือ 1.20  เมตร  
สําหรับการติดต้ังปmายจราจรไฟฟmาแสงสว-างหรือไฟสัญญาณ 
 7. เขตขยายทาง (Right-of-Way, R.O.W.) เขตขยายทางจําเปIนต)องเผื่อไว)ให)พอเพียงกับ
การขยายคันทางหรือช-องจราจรในอนาคต หากกันไว)ไม-เพียงพอจะต)องซ้ือหรือเวนคืนท่ีดินราคาแพง
ในเม่ือบริเวณนั้นพัฒนาข้ึน เปIนพ้ืนท่ีสําหรับแหล-งวัสดุก-อสร)าง สําหรับเครื่องมือ เครื่องจักรในการ
ซ-อมบํารุงทางหรือติดต้ังปmายโฆษณาต-างๆ ของทางราชการ นอกจากนั้นยังให)ระยะท่ีมองเห็นปลอดภัย
ท้ังสองข)าง 
 8. ทางเดินเท)า (Sidewalk) ทางเดินเท)าจําเปIนสําหรับถนนในเมือง สําหรับทางหลวงนอกเมือง
ในช-วงท่ีผ-านชุมชนก็จําเปIนต)องสร)างทางเท)าไว) ขนาดของทางเท)าควรกว)างไม-น)อยกว-า 1.20 เมตร 
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 9. ทางขนาน (Frontage Road) ทางขนานจําเปIนสําหรับถนนความเร็วสูงหรือในย-าน
ชุมชน ท้ังนี้เพ่ือให)ผู)อยู-อาศัยท้ังสองข)างเข)า-ออก ไม-เกิดอันตรายต-อรถท่ีวิ่งอยู-บนทางด-วน ทางขนาน
ควรเปIนการจราจรทางเดียว (One Way)   
 10. สิ่งอํานวยความปลอดภัย (Safety Facilities) สิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยตะต)อง
ปรากฏอยู-ในรูปตัดขวางของถนน ซ่ึงได)แก- 
  10.1 หลักกันทางโค)ง (Guide Post) เพ่ือเปIนแนวทางให)ผู)ขับข่ีทราบในช-วงของ            
ถนนท่ีจะเปIนอันตราย เช-น บริเวณคอสะพาน บริเวณโค)งทางราบ 
  10.2 ราวเหล็กก้ัน (Street Beam Guard-Rail) เพ่ือปmองกันไม-ให)รถวิ่งออกนอกทาง
บริเวณจุดอันตราย เช-น บริเวณโค)งแคบ ตอม-อทางยกระดับ 
  10.3 กําแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ในบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีถนนมีน)อยหรือบริเวณ
ก่ึงกลางสะพานท่ีไม-สามารถแยกการจราจรด)วยเกาะกลางได) ก็ใช)กําแพงคอนกรีตแทน 
  10.4 รั้ว (Fencing) รั้วก้ันมีไว)ก้ันคน หรือสัตวLหรือยวดยานเก่ียวกับการเกษตรวิ่งเข)า
มาในถนนอย-างฉับพลัน โดยเฉพาะถนนนอกเมืองท่ีใช)ความเร็วสูง รั้วโดยมากทําด)วยลวดหนาม หรือ
ลวดตาข-าย หรือกําแพงคอนกรีต สําหรับถนนในเมืองจะมีรั้วก้ันเฉพาะบริเวณท่ีจําเปIน เช-น บริเวณ
สะพานข)ามถนน 
 ลักษณะทางแยกเปIนบริเวณท่ีถนนต้ังแต-สองสายมาเชื่อมกันหรือแยกออกจากกันหรือตัด
กัน ทางแยกเปIนส-วนท่ีสําคัญของเส)นทางถนนเนื่องจากทางแยกจะมีผลกระทบต-อประสิทธิภาพ  
ความปลอดภัย ความเร็ว ความจุของถนน และความล-าช)าฯลฯ ซ่ึงคุณสมบัติของทางแยกจะ
ประกอบด)วยข)อมูลดังต-อไปนี้ (กิตติพงศL สุวรรณรัตนL และคนอ่ืนๆ, 2544) 
 1. ระยะมองเห็นปลอดภัย คือ ระยะทางท่ีเพียงพอสําหรับผู)ขับข่ีเม่ือขับรถเข)าสู-ทางแยก 
สามารถสังเกตเห็นรถท่ีอยู-อีกทางหนึ่งและกําลังเข)าสู-ทางแยกเหมือนกัน แล)วตัดสินใจหยุดรถได)ทัน
ก-อนท่ีจะเข)าสู-สี่แยก เพราะฉะนั้นระยะมองเห็นปลอดภัยในทางแยกจะต)องมีมากพอท่ีให)ผู)ขับข่ี
ยวดยานสามารถตัดสินใจได)ว-าควรจะหยุดหรือควรจะแล-นผ-านทางแยกไป 
 2. ช-องทางเลี้ยวซ)ายและช-องทางเลี้ยวขวา พิจารณาปริมาณรถท่ีเลี้ยว และลักษณะการใช)
งานและปริมาณการจราจรของทางแยกนั้น ซ่ึงสามารถจําแนกช-องเลี้ยวซ)ายและช-องเลี้ยวขวาได)ดังนี้ 
  2.1 Simple Left Turns พิจารณาปริมาณการจราจรเพ่ือใช)ในการออกแบบช-องทาง  
โดยสามารถแบ-งเปIนทางแยกในเมืองท่ีมีปริมาณการจราจรตํ่าและทางแยกท่ีอยู-ในเขตเมืองท่ีมีปริมาณ
การจราจรตํ่า โดยจะสร)าง Taper Flares สําหรับช-วยเลี้ยวแต-จะไม-นิยมสร)างในเขตเมืองท่ีมีความเร็ว
การจราจรตํ่ากว-า 60 กิโลเมตรต-อชั่วโมง ช-องเลี้ยวซ)ายในบริเวณทางแยก โดยปกติจะมีรัศมีโค)งอยู-ท่ี  
6-10 เมตร เลี้ยวได)พอไม-ล้ําเส)น สําหรับเขตนอกเมืองท่ีไม-ค-อยมีคนข)ามถนนตรงบริเวณทางแยก  
และมีรถ Semi-Trailer วิ่งมากมักออกแบบให)มีรัศมีโค)งมากกว-า 15 เมตร เพ่ือช-วยในการเลี้ยวโค)งท่ี
คล-องตัว 
  2.2 Auxiliary Left Turn Lanes ช-องซ)ายแบบนี้จะสร)างเพ่ือช-วยให)รถสามารถ
เคลื่อนท่ีด)วยความเร็วสูงข้ึนได) ซ่ึงช-องเลี้ยวแบบนี้จะมี Storage Lane และ Taper เพ่ือลดการกีด
ขวางจราจรในทางตรง โดยกําหนดให)ระยะ Taper ยาวอย-างตํ่า 30 เมตร 



43 

  2.3 Left Turn Slip Lanes เปIนช-องเลี้ยวซ)ายท่ีมีเกาะช-องเลี้ยว ซ่ึงช-องเลี้ยวลักษณะนี้
มีข)อดีคือช-วยลดความล-าช)าในการเคลื่อนตัวของกระแสจราจรท่ีมีปริมาณจราจรมากๆ  
  2.4 Urban Right Turn Lanes เหมาะสําหรับทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟโดยมีปริมาณรถ
เลี้ยวขวามากๆ หรือ ความยาวของ Lane เลี้ยวขวามีขนาดจํากัด ซ่ึง Double Right Turn Lane นี้
จะช-วยละระยะเวลาไฟสัญญาณเลี้ยวขวาลงได)มากกว-า 50 % 
  2.5 Rural Right Turn Lanes จะพิจารณาจากปริมาณของรถท่ีเลี้ยวขวาและปริมาณ
ของรถในทางตรงในชั่วโมงท่ีมีการจราจรสูงสุด 
 ปMจจัยด)านการจราจร 
 ตามบทบญญัติแห-งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) การจราจร  
หมายความว-า “การใช)ทางของผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล-ต)อนสัตวL” และปMญหา
การจราจร หมายถึง อุปสรรค ข)อขัดข)องท่ีทําให)การจราจรติดขัดไม-บรรลุเปmาหมายของผู)ขับข่ี คน
เดินทางหรือประชาชนท่ัวไปในสังคม ท่ีได)รับผลกระทบจากปMญหาการจราจรท้ังทางตรงและทางอ)อม  
 ลักษณะท่ัวไปของปmายจราจรและการใช)งาน ปmายจราจรเปIนอุปกรณLท่ีสร)างข้ึนสําหรับใช)ใน
การควบคุมแนะนํา และให)ข-าวสารการเดินทางกับผู)ขับข่ียานพาหนะ เพ่ือให)ยวดยานพาหนะ  
สามารถเคลื่อนท่ีไปถึงจุดหมายปลายทางได)อย-างถูกต)อง รวดเร็ว และปลอดภัย โดยสามารถจําแนก
หลักการปฏิบัติโดยท่ัวไปของการใช)ปmายจราจรได)ดังนี้ (ณรงคL กุหลาบ, 2543) 
 1. ต)องพิจารณาถึงความจําเปIนในการใช)ปmายจราจร ต้ังแต-ข้ันตอนของการออกแบบทาง 
และไม-ควรหวังผลการใช)ปmายจราจร เพ่ือแก)ไขความบกพร-องของการออกแบบทาง 
 2. ต)องติดต้ังปmายจราจรท่ีจําเปIนตามจุดท่ีเหมาะสมและถูกต)อง ตามมาตรฐานให)เรียบร)อย
ทุกแห-งก-อนท่ีจะเป~ดการจราจรทางหลวงใหม- ทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราว 
 3. ปmายจราจรจะต)องสอดคล)องกับสภาพและการจราจรบนทางหลวง ฉะนั้นให)ติดต้ังปmาย
จราจรเพ่ิมเติม และรื้อถอนปmายจราจรออกทันที เม่ือสภาพของทางหลวงเปลี่ยนแปลงไป 
 4. การติดต้ังปmายจราจรจะต)องคํานึงถึงมาตรฐานของการออกแบบปmาย การติดต้ังปmาย
ตลอดจนความสมํ่าเสมอในการใช)ปmายจราจร สภาพการจราจรและประเภททางหลวงแบบเดียวกันใช)
ปmายจราจรแบบเดียวกันติดต้ัง 
 5. ไม-ควรติดต้ังปmายจราจรประเภทปmายบังคับและปmายเตือนเกินความจําเปIน เพราะแทนท่ี
จะเปIนผลดีข้ึนกลับทําให)ผู)ใช)ทางหลวงขาดความสนใจปmายจราจร 
 6. การติดต้ังปmายแนะนําประเภทปmายบอกจุดหมายปลายทาง และปmายหมายเลขทางหลวง
เปIนระยะๆ จะทําให)เกิดประโยชนLกับผู)ใช)ทางหลวงมากข้ึน 
 ปmายจราจรสามารถแบ-งแยกประเภทตามหน)าท่ีได)ดังนี้ (กิตติพงศL สุวรรณรัตนL และคนอ่ืน ,ๆ 2544) 
 1. ปmายบังคับ เปIนปmายซ่ึงแสดงกฎจราจรเฉพาะท่ีนั้นๆ ใช)บังคับและควบคุมการจราจร 
ปmายมีผลบังคับใช)ตามกฎหมาย ปmายห)ามต-างๆ 
 2. ปmายเตือน เปIนปmายเพ่ือใช)เตือนผู)ขับข่ียวดยานถึงลักษณะ สภาพทางท่ีอาจจะเกิด
อันตราย หรือมีการบังคับควบคุมการจราจรข)างหน)าซ่ึงควรระมัดระวังอันได)แก- ทางโค)ง ทางแยก สิ่ง
กีดขวาง ฯลฯ 
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 3. ปmายแนะนํา เปIนปmายท่ีใช)เพ่ือแนะนําให)ผู)ใช)ทางสามารถเดินทางไปสู-จุดหมายปลายทาง
ได)อย-างถูกต)อง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อันได)แก- ปmายแสดงหมายเลขทางหลวง จุดหมาย
ปลายทาง ทิศทาง ระยะทาง สถานบริการ ฯลฯ 
 นอกเหนือจากปmายจราจรและเครื่องหมายจราจร ซ่ึงเปIนเครื่องหมายควบคุมการจราจร
แล)ว สัญญาณไฟจราจรสามารถใช)ควบคุมการจราจรท่ีให)ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย-างยิ่ง  
การควบคุมจราจร ณ บริเวณทางแยก ระบบสัญญาณไฟทําให)การเคลื่อนท่ีเปIนไปอย-างมีระเบียบ  
ปmองกันปMญหาการขัดแย)งและความสับสนของยวดยานในทิศทางต-างๆ ลําดับสิทธิแก-ผู)ท่ีสมควรได)ไป
ก-อน/หลัง และช-วยลดอุบัติเหตุ ฯลฯ สําหรับสัญญาณไฟมีลักษณะต-างๆ ดังนี้ (กิตติพงศL สุวรรณรัตนL 
และคนอ่ืนๆ, 2544) 
 1. สีแดง หมายถึง การบังคับให)ยวดยานหยุด 
 2. สีเหลือง หมายถึง การเตือนให)ผู)ขับข่ีชะลอความเร็ว เพ่ิมความระมัดระวังให)มากยิ่งข้ึน 
และบางครั้งให)หยุดเพ่ือความปลอดภัย 
 3. สีเขียว หมายถึง การอนุญาตให)ยวดยานแล-นผ-านได) 
 4. สัญญาณไฟกระพริบ (Flashing Beacon) เปIนสัญญาณไฟท่ีติดต้ังเพ่ือใช)เตือนผู)ใช)
ยวดยานให)ระมัดระวังมากข้ึนและชะลอความเร็ว 
 5. สัญญาณไฟควบคุมช-องทางวิ่ง (Lane Use Control) ใช)กรณีท่ีถนนบางสายอาจจะมี
จํานวนช-องทางวิ่งท่ีไม-เท-ากัน และบางช-องทางวิ่งอาจใช)เปIนทางพิเศษ 
 6. สัญญาณไฟสําหรับเป~ดสะพาน (Drawbridge Signal) เปIนสัญญาณไฟท่ีใช)เตือนผู)ใช)
ยวดยานในกรณีท่ีมีการเป~ดสะพาน 
 7. สัญญาณไฟสําหรับทางรถไฟตัดผ-าน (Railroads Cross Signal) เปIนสัญญาณไฟท่ีใช)
เตือนผู)ใช)ยวดยานให)ทราบเม่ือมีรถไฟวิ่งผ-าน 
 การเกิดอุบัติเหตุจราจรสามารถเกิดข้ึนได) ทุกเวลาทุกวินาทีเม่ือเริ่มใช)ยวดยานพาหนะ  มี
อัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรอยู-ตลอดเวลา ซ่ึงกองบังคับการตํารวจจราจร ได)ชี้ให)เห็นถึงปMจจัย
หลักส-งเสริมการเกิดอุบัติเหตุจราจรดังนี้  (ศรีศักด์ิ  สุนทรไชย และคนอ่ืนๆ, 2545)  
 1. ความประมาท “ความประมาท เปIนหนทางแห-งความตาย” คือ พุทธสุภาษิตท่ีกล-าวเปIน
สัจจะธรรมนานนับพันปq ความประมาทเปIนสาเหตุหลักสําคัญท่ีก-อให)เกิดอุบัติเหตุได)โดยง-ายและบ-อย
ท่ีสุด เพราะผู)ท่ีใช)การจราจรมักไม-ตระหนักถึงภยันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ทําให)ขาดความระมัดระวัง 
ประมาทเลินเล-อ ส-งผลให)เกิดความสูญเสียอย-างไม-คาดฝMนจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
 2. เพิกเฉยต-อกฎจราจร ความหายนะในชีวิตและทรัพยLสินไม-อาจจะหลีกเลี่ยงได)ถ)าเกิด
อุบัติเหตุ ดังนั้น กฎจราจรจึงเปIนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะช-วยควบคุม และลดอัตราเสี่ยงต-อการ
เกิดอุบัติเหตุ หากบุคคลท่ีจําเปIนต)องใช)เส)นทางสัญจรไม-เคารพกฎจราจรจําทําให)ประสบอุบัติเหตุได) 
กลไกของกฎจราจรท่ีต)องระลึกถึงอยู-เสมอ คือ พึงใช)กฎจราจรอย-างถูกวิธีและถูกต)องซ่ึงช-วยให)
สามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ 
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 3. สภาพแวดล)อม มีส-วนช-วยสนับสนุนให)เกิดอันตรายจากการจราจรได)ง-าย สภาพดังกล-าว คือ 
  3.1 ระบบการจราจร สภาพการจราจรขวักไขว- แออัด และไร)ระเบียบ จัดเปIนปMญหา
ข้ันวิกฤตท่ีผู)เดินทางสัญจรประสบกับปMญหาอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากพบว-าสภาพการจราจรสร)าง
อุปสรรคการเคลื่อนตัวของยานพาหนะ ทําให)ผู)เดินทางสัญจรนึกแต-ธุระรีบด-วนของตนเอง ไม-คาดคิด
ต-อภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนข)างหน)าจากการขาดความระมัดระวัง 
  3.2 สภาพภูมิประเทศ พ้ืนผิว เส)นทางการจราจร อุบัติเหตุจราจรสามารถเกิดข้ึนได) ถ)า
หากมีการเดินทางเข)าไปในลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ี ท่ีไม-คุ)นเคยรวมถึงลักษณะของเส)นทางคมนาคม 
มีสภาพท่ีไม-เอ้ืออํานวยความสะดวก สบาย เส)นทางเปqยก ลื่น หรือมีสภาพขรุขระ เปIนหลุมเปIนบ-อ 
หรือมีสิ่งกีดขวางบนเส)นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟสําหรับการจราจร 
  3.3 สภาพอากาศ อากาศท่ีแปรเปลี่ยนระดับเบา-รุนแรง เช-น ฝนตก หมอกลงจัด พายุ
ฝนฟmาคะนอง คลื่นลมแรง สร)างทัศนะวิสัยท่ีเลวร)ายกดดันสภาพการจราจรให)เกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุได) ถ)าไม-มีมาตรการท่ีปmองกันรัดกุมดีพอ 
  3.4 อาคาร และสิ่งปลูกสร)าง แม)ว-าปMจจุบันอาคาร และสิ่งก-อสร)างโครงการระบบ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ-ต-างๆ จะได)รับการออกแบบท้ังทางด)านสถาปMตยกรรม และทางด)าน
วิศวกรรม ช-วยวางแผนการก-อสร)างให)มีความม่ันคง ทันสมัย ปลอดภัย สําหรับผู)อยู-อาศัยแล)วก็ตาม 
แต-ช-วงระหว-างดําเนินการก-อสร)างเหล-านี้ จะมีองคLประกอบสําคัญส-งผลกระทบต-อผู)ท่ีใช)เส)นทาง
จราจรเปIนบ-อเกิดของอุบัติเหตุได) คือ ฝุ�นละออง เศษวัสดุก-อสร)าง อุปกรณLการก-อสร)าง ก-อสร)างผิด
แบบ การพังทลายฐานรากของสิ่งปลูกสร)าง 
 4. สภาพยานพาหนะ เทคโนโลยีด)านวิศวกรรมยานยนตL พัฒนาก)าวหน)าไปมากจนกระท่ัง
สร)างความเชื่อม่ันเรื่องความปลอดภัยขณะใช)ยานพาหนะ แต-อย-าลืมว-าอุบัติเหตุเกิดข้ึนได)ทุกเวลา ถ)า
ละเลยการตรวจสอบ เช็คความเสื่อมสภาพของยานพาหนะก-อนเดินทาง 
 5. สภาพร-างกาย การมีโรค และความไม-สมบูรณL หรือความบกพร-องของร-างกาย ช-วย
ส-งเสริมให)เกิดอุบัติเหตุจราจรได)เช-นกัน โดยมากพบบ-อยในกรณีความพิการทางกายภาพของผู)บังคับ
ยานพาหนะ จึงทําให)ผู)บังคับยานพาหนะมีประสิทธิภาพไม-ดีพอ สําหรับการเลือกตัดสินใจบังคับ
ยานพาหนะเม่ือเกิดเหตุการณLเสี่ยงต-ออุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังพบว-าภาวะโรคอ)วน มีความสัมพันธLกับ
ภาวการณLเจ็บป�วย และโรคต-างๆ นับเปIนปMจจัยกระตุ)นให)เกิดอุบัติเหตุจราจรถึงแก-ชีวิตได) เพราะโรค
อ)วนก-อให)เกิดการง-วงนอนจากการค่ังของก�าซคารLบอนไดออกไซตL  ส-งผลให)เกิดอาการหลับในขณะทํา
การจราจร 
 6. สภาพทางจิตใจ ความไม-สมบูรณL หรือความบกพร-องของจิตใจ ช-วยส-งเสริมให)เกิด
อุบัติเหตุจราจรได)เช-นกัน ถ)าบุคคลนั้นๆ มีภาวะจิตใจท่ีไม-ปกติ หรือไม-มีวุฒิภาวะเพียงพอจะแก)ไข
เหตุการณL ปMญหาเฉพาะหน)าให)รอดพ)นภาวะวิกฤตจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได)ทุกเวลา สภาพจิตใจท่ี
ไม-สมบูรณLปรากฏในบุคคลต-อไปนี้ บุคคลท่ีเปIนโรคจิต เด็ก คนชรา บุคคลในสภาพมึนเมาสิ่งเสพติด 
 อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครเปIนเมืองท่ีมีผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ 
นับแต- พ.ศ. 2551 – 2556 เปIนเวลา 6 ปq เสียชีวิตจํานวน 2,700 คน เหตุท่ีมีจํานวนผู)เสียชีวิตมาก
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ท่ีสุดเพราะกรุงเทพมหานครมีประชากรจํานวนมากซ่ึงโดยเฉลี่ยนับแต- พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556  
ประมาณ 5,600,000 คน ปqท่ีมีผู)เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2551 จํานวน 548 คน ปqท่ีมีจํานวนน)อย
คือ พ.ศ. 2556 จํานวน 353 คน 
 อนึ่ง สาเหตุท่ีมีจํานวนผู)เสียชีวิตลดลงในลําดับแต-ละปq เปIนเพราะการบูรณาการตามหลัก
ยุทธศาสตรL  5E นั้นมีการบริหารจัดการทรัพยากรในการปmองกันอุบัติเหตุจากการจราจรมีมากกว-าทุก
จังหวัดในประเทศไทย (ไทยโพสตL วันท่ี 18 สิงหาคม 2554 หน)า Excite Thai Post 1)   
 การปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุทางถนนให)ได)ผลอย-างเปIนรูปธรรม จําเปIนต)อง
กําหนดแนวทางมาตรการการดําเนินงานในด)านต-างๆ ท่ีเก่ียวข)องอย-างเปIนระบบ โดยคณะรัฐมนตรีมี
มติเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด)านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ  
(Thailand Road Safety Action Plan) พ.ศ. 2547 – 2551 ซ่ึงประกอบด)วยยุทธศาสตรL 5 ด)าน 
(5E) คือ 
 ยุทธศาสตรLท่ี 1: ยุทธศาสตรLด)านการบังคับใช)กฎหมาย (Law Enforcement)  
 ยุทธศาสตรLท่ี 2: ยุทธศาสตรLด)านวิศวกรรม (Engineering)  
 ยุทธศาสตรLท่ี 3: ยุทธศาสตรLด)านการให)ความรู) การประชาสัมพันธL และการมีส-วนร-วม 
(Public Relation) 
 ยุทธศาสตรLท่ี 4: ยุทธศาสตรLด)านการช-วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS)  
 ยุทธศาสตรLท่ี 5: ยุทธศาสตรLด)านการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Information)  
 จากแผนปฏิบัติการดังกล-าว จะเห็นว-าเปIนการดําเนินการท่ีเก่ียวข)องกับหลายฝ�าย ท้ัง
ผู)รักษากฎหมาย ประชาชนตลอดจนองคLกรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคLกรปกครองส-วนท)องถ่ิน 
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญและอํานาจหน)าท่ีตามกฎหมายในการปmองกันอุบัติภัยทางถนน เพ่ือลดการสูญเสีย
ด)านชีวิต ร-างกายและทรัพยLสินจากอุบัติเหตุ โดยอาจเปIนหน-วยดําเนินการเองหรือเปIนหน-วย
สนับสนุนให)การปmองกันอุบัติภัยทางถนนบรรลุผลอย-างเปIนรูปธรรม  มาตรการปmองกันอุบัติภัยทาง
ถนนประกอบด)วย  
 มาตรการด)านคน  
 การให)ประชาชนผู)ใช)รถ ใช)ถนน ได)มีความรู)และมีส-วนร-วมในการปmองกันอุบัติภัยทางถนน
อย-างถูกต)อง เพ่ือจะได)ตระหนักถึงความสําคัญและความ จําเปIนของสภาพปMญหา และปลุกพลังการ
เปIน “ผู)มีวินัยจราจร” ตลอดจนสร)างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร 
(มอเตอรLไซดLปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมาไม-ขับ ใบอนุญาตขับข่ี เข็มขัดนิรภัย และความเร็วไม-เกิน
ท่ีกําหนด) อันจะนําไปสู-การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได)อย-างแท)จริง  
 มาตรการด)านการบําบัดรักษา  
 การจัดให)มีอาสาสมัครปmองกันภัย เพ่ือเปIนหน-วยเฝmาระวังและสนับสนุนเข)าร-วมช-วยเหลือผู)
ประสบอุบัติเหตุอย-างทันท-วงที  
 มาตรการด)านระบบข)อมูล  
 จัดทําข)อมูลอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู)เสียเสียชีวิต ผู)บาดเจ็บ เพ่ือใช)ในการวิเคราะหL 
ประเมินผล และวางแผนการปmองกันอุบัติภัยทางถนนให)ถูกต)องตามสภาพปMญหาของพ้ืนท่ี  
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 มาตรการด)านรถ  
 รณรงคLให)ผู)ใช)รถตรวจสภาพรถก-อนออกเดินทาง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยด)านพาหนะ เช-น 
ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ําในถังพักน้ํา ตรวจระดับน้ํามันเบรคและน้ํามันเครื่อง 
เปIนต)น นอกจากนี้ อุบัติเหตุจราจรท่ีมีความรุนแรงในระดับเสียชีวิต ส-วนใหญ-เกิดในช-วงเวลา 18.00 น. 
เนื่องจากเปIนช-วงเวลาใกล)คํ่า แสงสว-างไม-เพียงพอ ทําให)ผู)ขับข่ีมองเห็นทัศนวิสัยการจราจรไม-ชัดเจน 
จึงควรรณรงคLให)รถยนตLนั่งเป~ดไฟหน)ารถ ต้ังแต-เวลา 18.00 น. สําหรับรถจักรยานยนตLให)เป~ด ไฟหน)า
รถตลอดวัน 
 มาตรการด)านถนน  
 ตรวจสอบเส)นทางคมนาคมท่ีอยู-ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจุดท่ีเสี่ยงอันตรายหรือ
บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบ-อยครั้ง โดยพิจารณาจัดทําปmายสัญญาณ  เตือน เพ่ือให)ผู)ใช)รถใช)ถนนเกิดความ
ระมัดระวัง กรณีถนนชํารุดเสียหายให)เร-งแก)ไขซ-อมแซมให)แล)วเสร็จก-อนถึงเทศกาลท่ีมีผู)ใช)ถนนเปIน
จํานวนมาก  แต-หากไม-สามารถดําเนินการให)แล)วเสร็จก็ให)ติดปmายสัญญาณเตือน และขอความร-วมมือ
ผู)รับจ)างหยุดดําเนินงานก-อสร)างหรือซ-อมแซมในช-วงเทศกาล ดังกล-าวตามความเหมาะสม เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให)แก-ประชาชนในการเดินทาง  
 มาตรการด)านการประชาสัมพันธL  
 ให) พิจารณาจัดทําสื่ อรณรงคLและประชาสัมพันธL ทุกรูปแบบ เช-น แผ-นพับ ปmาย
ประชาสัมพันธL วิทยุชุมชน จัดกิจกรรมรณรงคL เพ่ือให)ประชาชน ประชาคม ตําบล – หมู-บ)าน ชุมชน
ได)เข)ามามีส-วนร-วมในการปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติภัยทางถนนอย-างต-อเนื่อง โดยเฉพาะในช-วง
วันหยุดเทศกาลท่ีจะมี ผู)ใช)รถใช)ถนนเปIนจํานวนมาก ควรจัดให)มีการประชาสัมพันธLเปIนพิเศษ เช-น 
จัดกิจกรรมรณรงคLให)มีการตรวจสอบสภาพรถก-อนเดินทาง ตรวจสอบ สภาพรถโดยสารสาธารณะ
และคนขับก-อนเดินทางเพ่ือความปลอดภัยของผู)โดยสาร เปIนต)น  
 ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนท้ัง 6 ข)อข)างต)น สามารถพิจารณาได)ว-าเปIนการ
ดําเนินการเก่ียวข)องกับ 3 ปMจจัยของการเกิดอุบัติภัยทางถนน คือ คน รถ และถนน โดยมาตรการด)าน
ถนนนั้น เพ่ือให)องคLกรปกครองส-วนท)องถ่ินได)ทราบถึงเทคนิคและวิธีการ เพ่ิมความปลอดภัยด)วย
อุปกรณLควบคุมจราจร มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยด)านถนน  
 หัวใจสําคัญท่ีช-วยให)ถนนมีความปลอดภัยมากข้ึน คือ อุปกรณLควบคุมจราจร ประกอบด)วย
ปmายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง สัญญาณไฟจราจร  เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกัน
อันตราย โดยอุปกรณLแต-ละประเภทมีวัตถุประสงคLการใช)ท่ีแตกต-างกันไป สรุปได)ดังนี้ เช-น ปmาย
จราจร: การติดต้ังปmายจราจรบนถนน เพ่ือแนะนําให)ผู)ใช)ยวดยานเดินทางไปสู-จุดหมายปลายทางได)
สะดวก หรือสามารถเดินทางในขณะท่ีทัศนวิสัย ไม-ดีหรือระยะการมองเห็นจํากัดได)อย-างปลอดภัย 
หลักการท่ัวไปในการติดต้ังปmายจราจรมี ดังนี้  
 - ติดต้ังสอดคล)องกับสภาพและการจราจรบนถนน  
 - ติดต้ังบริเวณทางโค)งราบและโค)งต้ัง  
 - ติดต้ังบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความกว)างของผิวจราจร  
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 - ติดต้ังบริเวณท่ีต)องการนําทาง เพ่ือมิให)ยานพาหนะหลุดพลัดไปจากคันทางหรือใน
บริเวณทางแยกท่ีสับสน  
 - ติดต้ังบริเวณอ่ืนใดท่ีวิศวกรผู)ออกแบบ พิจารณาแล)วเห็นว-ามีอันตรายต-อผู)ใช)ทางหรือ
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  
 เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง: เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง ติดต้ังเพ่ือให)คนขับรถควบคุม
ยานพาหนะอยู-ในช-องจราจรอย-างถูกต)อง สามารถตัดสินใจ ท่ีจะเปลี่ยนช-องทาง แซง หรือหยุดรถได)
อย-างปลอดภัย นอกจากนี้ อาจใช)เปIนอุปกรณLเตือนเม่ือยานพาหนะวิ่งออกจากช-องทางวิ่ง เปIนการ
ปmองกันและ ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุการตีเส)นบนผิวจราจรมีเหตุอันควรในการพิจารณาดังนี้  
 ก. บริเวณย-านชุมชนและท่ีอยู-อาศัย  
 ข. บริเวณห)ามแซง  
 ค. ระยะ 30 เมตรก-อนถึงและภายในโค)งท่ีมีรัศมีต่ํากว-า 300 เมตร  
 ง. ระยะ 30 เมตรก-อนถึงปmายหยุด  
 จ. บริเวณท่ีมีอุบัติเหตุบ-อยครั้ง  
 สัญญาณไฟจราจร: การตัดสินใจติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ต)องพิจารณาถึงความจําเปIนเปIน
สําคัญ เพราะการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในบริเวณท่ีไม เหมาะสม จะทําให)เกิดความล-าช)าแก-คนข)าม
ทางและยวดยานท่ีเข)าสู-ทางแยก ซ่ึงอาจทําให)มีการฝ�าฝ�นสัญญาณไฟจราจรและเกิดอุบัติเหตุได) ดังนั้น  
ในการตัดสินใจติดต้ังสัญญาณไฟจราจรควรอยู-ในดุลยพินิจของวิศวกรหรือผู)เชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบ
และควรคํานึงถึงเหตุอันควรในการติดต้ังสัญญาณไฟ  
 ราวกันอันตราย: การเลือกชนิดของราวกันอันตรายให)เหมาะสมกับสภาพของถนน สามารถ
ช-วยลดความเสียหายจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับยวดยานและ ผู)ขับข่ียวดยานได) อย-างไรก็ตาม ควรนํา
ข)อมูลของสภาพถนนท่ีได)จากการสํารวจในภาคสนามมาประกอบการตัดสินใจด)วย และอาจต)อง
พิจารณาถึง องคLประกอบอ่ืนๆ เช-น ค-าใช)จ-าย การบํารุงรักษา และความสวยงาม (Online: 
http://www.navy. mi.th http://www.navy.mi.th) 
 การปmองกันอุบัติเหตุทางถนนในต-างประเทศ 
 อุบัติเหตุทางถนนทําให)คนท่ัวโลกเสียชีวิตและบาดเจ็บเปIนจํานวนมาก โดยในแต-ละปqมี
ผู)เสียชีวิตประมาณ 1,200,000 คน บาดเจ็บและพิการทุพพลภาพ ประมาณ 20-50 ล)านคน โดย
ประเทศท่ีด)อยพัฒนาและกําลังพัฒนามีผู)เสียชีวิตและบาดเจ็บพิการทุพลภาพมากท่ีสุด ส-วนประเทศท่ี
พัฒนาแล)วมีผู)เสียชีวิตและบาดเจ็บพิการทุพพลภาพในอัตราท่ีต่ํา 
 อุบัติเหตุร)ายแรงทางถนนทําให)มีผู)เสียชีวิตเม่ือ 10 ปq เศษมานี้ท่ีท่ัวโลกต-างทราบกันคือ  
อุบัติเหตุท่ีรถยนตLเมอรLซิเดช เบนซL  สีดํา รุ-น E 600 ปq 1997 ท่ีเจ)าหญิงไดอาน-า (เจ)าหญิงแห-งเวลสL  
เจ)าหญิงแห-งปวงชน ประเทศอังกฤษ) ประทับนั่งมากับนายโดด้ี อัลฟาเยดLและนายเทรเวอรL            
เรสยอนสL องครักษL โดยนายเฮนรี่ พอลลLเปIนคนขับ ชนกับรถเฟqยต อูโน ท่ีถนนลอดอุโมงคL Point  
De  Alma ใต)แม-น้ําเซน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  
เวลาประมาณ 00.10 นาฬิกา  ทําให)เจ)าหญิงไดอาน-าสิ้นพระชนมL นายโดด้ี อัลฟาเยดL และนายเฮนรี่  
พอลลL เสียชีวิตด)วย ซ่ึงทําให)คนท่ัวโลกต-างเศร)าสลดกับการสิ้นพระชนมLของเจ)าหญิงไดอาน-าครั้งนี้ยิ่งนัก    



49 

 สําหรับการปmองกันอุบัติเหตุทางถนน (Road Safety) ในต-างประเทศนั้น ขอยกตัวอย-าง
ของประเทศท่ีพัฒนาแล)วและสามารถปmองกันอุบัติเหตุทางถนนให)อยู-ในระดับเฉลี่ย 5 ถึง 10 คนต-อ 
100,000 ประชากร โดยเฉพาะในประเทศสวีเดนนั้นถึงกับมีนโยบายเก่ียวกับการปmองกันอุบัติเหตุไว)ว-า
จะลดจํานวนผู)เสียชีวิตในแต-ละปqให)มากท่ีสุด และมีเปmาหมายจะไม-ให)มีการเสียชีวิตหรือการเสียชีวิต
เท-ากับศูนยLเลยทีเดียว (ท่ีมา: http://www.swede.se/tewplates/cs/Article16182.aspx)  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือว-าเปIนประเทศท่ีพัฒนาแล)ว การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
นับแต-ปq ค.ศ. 1997-2005 มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1 สถิติการชนท่ีมีผู)เสียชีวิตเปIนรายปq 
 
การชนท้ังหมด

ใน 
สหรัฐอเมริกา 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

การชนของ
ยานพาหนะ 
ท่ีมีผู)เสียชีวิต 

39,189 38,444 38,477 38,491 38,862 37,526 37,140 37,107 37,324 

ผู)เสยีชีวิต
ท้ังหมด 

         

ผู)ขับข่ี 27,472 28,871 26,779 26,659 25,869 25,567 25,257 24,743 24,667 
ผู)โดยสาร 10,036 10,355 10,458 10,604 10,469 10,695 10,521 10,530 10,944 
คนอ่ืนๆ 86 78 104 112 102 86 97 109 114 
ยอดรวม
เบ้ืองต)น 

37,594 37,304 37,341 37,375 36,440 36,348 35,875 35,382 35,725 

ผู)เสยีชีวิตท่ีไม-
เก่ียวข)องกับ
รถยนตL 

         

คนเดินถนน 4,881 4,675 4,774 4,851 4,901 4,763 4,939 5,228 5,321 
คนข่ีจักรยาน 784 727 629 665 732 693 754 760 814 
คนอ่ืนๆ 184 130 140 114 123 141 149 131 153 
ผู)เสยีชีวิต
ท้ังหมด 

43,443 42,836 42,884 43,005 42,196 41,945 41,717 41,501 42,013 

 
ท่ีมา: ตารางนี้ใช)ข)อมูลท่ีรวบรวมโดยรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา, National Highway Traffic Safety 
 Administration (NHTSA) 
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ตารางท่ี 2.2 การชนท่ีทําให)มีผู)เสียชีวิตในปq 1994-2006 (13 ปq) 
 

ปP ยอดรวม 
1994 36,254 
1995 37,241 
1996 37,494 
1997 37,324 
1998 37,107 
1999 37,140 
2000 37,526 
2001 37,826 
2002 38,491 
2003 38,477 
2004 38,444 
2005 39,252 
2006 38,588 

 
ท่ีมา: National Highway Traffic Safety Administration (NHTA) 
 
ตารางท่ี 2.3 ผู)เสียชีวิตและอัตราเสียชีวิต ปq 1994-2006 
 

ปP ผู�เสียชีวิต 
จํานวน

ประชากร 
(พันคน) 

อัตราการเสียชีวิตต"อ 
ประชากร 

100,000 คน 

ผู�ขับขี่ท่ีมี
ใบอนุญาต 
(พันคน) 

อัตราการเสียชีวิต 
ต"อผู�ขับขี่ท่ีมี
ใบอนุญาต 

1994 47,716 260,327 15.64 175,403 23.21 
1995 41,817 262,803 15.91 176,628 23.68 
1996 42,065 265,229 15.86 179,539 23.43 
1997 42,013 267,784 15.69 182,706 22.99 
1998 41,501 270,248 15.36 184,861 22.45 
1999 41,717 272,691 15.30 187,170 22.29 
2000 41,945 282,217 14.86 190,625 22.00 
2001 42,196 285,226 14.79 191,276 22.06 
2002 43,005 288,126 14.93 194,602 22.10 
2003 42,884 290,796 14.75 196,166 21.86 
2004 42,836 293,638 14.59 198,889 21.54 



51 

ตารางท่ี 2.3 (ต"อ) 
 

ปP ผู�เสียชีวิต 
จํานวน

ประชากร 
(พันคน) 

อัตราการเสียชีวิตต"อ 
ประชากร 

100,000 คน 

ผู�ขับขี่ท่ีมี
ใบอนุญาต 
(พันคน) 

อัตราการเสียชีวิต 
ต"อผู�ขับขี่ท่ีมี
ใบอนุญาต 

2005 43,510 296,507 14.67 200,549 21.70 
2006 42,642 299,398 14.24 202,810 21.03 

 
ท่ีมา: รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 
 
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยรถยนตLชน 
 การชนกันของรถยนตL  มีการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะประมาณ 6,420,000 ครั้ง ใน
สหรัฐอเมริกาปq 2005 ค-าใช)จ-ายในการชนเหล-านี้มากกว-า 230 พันล)านดอลลารL ประชาชน 2.9 ล)าน
คนบาดเจ็บและเสียชีวิต 42,636 คน ทุกวันมีคนเสียชีวิตประมาณ 115 คนจากการชนของ
ยานพาหนะในสหรัฐอเมริกา ทุก 13 นาที เสียชีวิต 1 คน   
 ในปq 2003 มีรถยนตLเกิดอุบัติเหตุ 6,328,000 ครั้ง ในสหรัฐอเมริกา มีผู)บาดเจ็บ 2.9 ล)านคน 
และเสียชีวิต 42,643 คนจากอุบัติเหตุทางถนน 
 ในปq 2002 ประมาณการว-ามีอุบัติเหตุทางรถยนตL 6,316,000 ครั้ง ในสหรัฐอเมริกา มีคน
บาดเจ็บ 2.9 ล)านคน และเสียชีวิต 42,815 คน จากอุบัติเหตุรถยนตLในปq 2002 
 ในปq 2000 ประมาณการว-ามีอุบัติเหตุทางรถยนตL 6,356,000 ครั้ง ในสหรัฐอเมริกา มีคน
บาดเจ็บ 3.2 ล)านคน และเสียชีวิต 41,821 คน จากอุบัติเหตุทางรถยนตLในปq 2000 รวบรวมข)อมูล
โดย: Federal Highway Administration 
 การชนกันของจักรยานยนตL 
 ในปq 2005 มีผู)ขับรถจักรยานยนตLเสียชีวิต 4,533 คน โดยเกิดการชนกันเพียงคันเดียว 
2,021 คน (ร)อยละ56) รายงานนี้ให)ข)อมูลเพ่ิมเติมท้ังการชนท่ีมีผู)เสียชีวิตคนเดียวและสองคน 
(รายงานด)านเทคนิคของ NCSA (NCSA Technical Report (DOT-HS-810-834) (PDF)  
 อนึ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ตามตารางท่ี 2.6 การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตบนท)อง
ถนนระหว-างประเทศ: จํานวนและอัตราสําหรับผู)ใช)ถนนต-างกัน; โดยประเทศท่ีคัดเลือก: 2007 ระบุว-า
จํานวนผู)เสียชีวิตบนถนนประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตรา 13.7 คน ต-อประชากร 100,000 คน จึงถือว-า
แม)เปIนประเทศท่ีพัฒนาแล)วก็ยังมีอัตราผู)เสียชีวิตสูงกว-าประเทศท่ีพัฒนาแล)วในยุโรป ดังตารางท่ี ได)
อ)างไว)แล)วนั้น 
 ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษถือว-าเปIนประเทศท่ีพัฒนาแล)ว การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนับแต-ปq 
ค.ศ. 1997-2006 มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4 สถิติผู)บาดเจ็บและผู)เสียชีวิตบนถนนตามความรุนแรงของการบาดเจ็บในปq 1997-2007 
 

ปPและ 
ไตรมาส 

เสียชีวิต 
เสียชีวิตและ

บาดเจ็บสาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กน�อย 

รวมบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 

การจราจรของ 
ยานยนตW 

(พันล�านกิโลเมตร) 
ค-าเฉลี่ย 
1994-96 

3,578 47,666 272,272 319,928 440 

1997 3,699 46,683 261,220 327,803 450 
1998 3,421 44,255 280,967 325,212 459 
1999 3,423 42,545 277,765 320,310 467 
2000 3,409 41,564 278,719 320,263 467 
2001 3,450 40,680 272,749 313,309 474 
2002 3,431 39,407 263,196 302,606 487 
2003 3,608 37,215 263,392 290,607 490 
2004 3,221 34,361 248,489 280,840 499 
2005 3,201 32,155 238,862 271,017 500 
2006 3,172 31,846 226,559 258,404 504 

 
ท่ีมา: Department of Environment Transport, England (Department of Transport) 
 
 สาเหตุท่ีทําให)เกิดการเสียชีวิต 
 1. ด่ืมแอลกอฮอลLเกินขนาด  
 2. ไม-คาดเข็มขัดนิรภัย 
 3. ขับรถด)วยความเร็วสูง  
 4. สภาพถนนไม-ดี 
 5. คนเดินเท)าบนถนนใส-เสื้อผ)าสีดําหรือทึบ  
 6. ใช)โทรศัพทLมือถือ 
 7. ความผิดพลาดในการตรวจสอบการวัดปริมาณแอลกอฮอลL 
 8. สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (ประเทศอังกฤษจะมีฝนตกบ-อย ถนนจะลื่นตลอดเวลา) 
 วิธีปmองกันไม-ให)เกิดอุบัติเหตุ 
 1. วัดปริมาณแอลกอฮอลLจากลมหายใจ (วิธีนี้เริ่มใช)ตั้งแต-ปq 1967)  
 2. มีการวิเคราะหLข)อมูลทางด)านอุบัติเหตุ เพ่ือปรับปรุงถนน 
 3. ต้ังเปmาหมายท่ีจะลดอุบัติเหตุในปq 2010 โดยมีเปmาหมายการปรับปรุงประกาศ มีการ
รณรงคLความปลอดภัย 
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 4. ให)ใช)เบาะพิเศษสําหรับเด็ก เพ่ือปmองกันการกระแทก 
 แนวทางการแก)ไขปMญหาได)ใช)มาตรการใหม-ๆ ทุกปq  ตัวอย-าง  เช-น  ปq 2006 
 1. รัฐบาลอังกฤษเพ่ิมความเข)มงวดโดยใช)นักบินคอยตรวจตราถนนและให)เด็กออกจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 
 2. ออกพระราชบัญญัติเก่ียวกับท)องถนนผ-าน ควบคุมการด่ืมขณะขับรถ ความเร็วในการ
ขับรถ การเรียนขับรถ คนขับรถและใบขับข่ี (ท่ีมา: Department for Transport, England) 
 ในรายงานการวิจัยเรื่องความปลอดภัยบนท)องถนนใน ค.ศ. 2010 ของกรมการขนส-ง   
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มุ-งวิจัยเก่ียวกับ 
 1. ผู)ขับข่ีรถยนตL   
 2. ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตL 
 3. คนเดินเท)า   
 4. ผู)ข่ีจักรยาน 
 5. อ่ืนๆ 
 โดยการวิจัยนี้ได)เน)นวิสัยทัศนL (Vision) เพ่ือลดจํานวนผู)เสียชีวิตโดยเปรียบเทียบกับการลด
จํานวนผู)เสียชีวิตของ 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 
เนเธอรLแลนดL นิวซีแลนดL นอรLเวยL สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ดังตารางเปรียบเทียบดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.7 อัตราการเสียชีวิตต-อ 100,000 ประชากร ในปq 2006 ของ 9 ประเทศ 
ท่ีมา: Department for Transport: London, Road safety Research Report no. 105 Road 
 Safety Strategy Beyond 2010: A Scoping Study 
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 วิสัยทัศนLในการวิจัยดังกล-าวทําให)เห็นวัตถุประสงคL เปmาหมายและแผนปฏิบัติของการ
บริหารท่ีหลากหลายของแต-ละประเทศ โดย 
 1. ประเทศออสเตรเลีย วิสัยทัศนLเปIน “การใช)ถนนท่ีปลอดภัยสําหรับชุมชนโดยรวม”
ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ไม-มีวิสัยทัศนLผ-านวัตถุประสงคLท่ีระบุเปIน “การสร)างถนนท่ี
ปลอดภัยสําหรับทุกคน” 
 2. ประเทศนิวซีแลนดL วิสัยทัศนLเปIนการดําเนินการรักษามาตรฐานของ “ประเทศท่ี
ปลอดภัยท่ีสุดในโลก” 
 3. ประเทศสวีเดน  วิสัยทัศนLเปIนศูนยL (Vision Zero) ด)วยวัตถุประสงคL “จัดการกับการ
บาดเจ็บทําให)พวกเขาไม-ได)เปIนสาเหตุของการเสียชีวิตหรือแม)การบาดเจ็บสาหัสต-อสุขภาพ” 
 ประเทศสวีเดน โดย Swedish Minister of Industry, Employment and Communication 
อธิบายว-าในปq ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ในเดือนตุลาคมสภาสวีเดนนําเอา “วิสัยทัศนLเปIนศูนยL” มาใช)
ตามหลักเกณฑLสําหรับวัตถุประสงคLความปลอดภัยทางถนนระยะยาว วัตถุประสงคLเก่ียวกับการ
เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส 3,700 คน โดยปq ค.ศ. 2007 จํานวนของคนเสียชีวิตบนท)องถนนต)อง
ลดลงเปIน 270 คน หรือร)อยละ 50 ของยอดรวมปq ค.ศ. 1996 ท่ีมีคนเสียชีวิต 537 คน (ท่ีมา Road 
Safety Research Report No.105 Road Safety Strategy  Beyon 2010: A Scoping Study  
April  2009  (Department  For Transport: London) 
 สําหรับสถิติอุบัติเหตุบนท)องถนนในประเทศอังกฤษนั้น Road Accident Statistics โดย  
Rahael Harker: Social and General Statistics Section: Last Updated: 25 January 2010 
รายงานว-า ในปq ค.ศ. 2000 รัฐบาลประกาศยุทธศาสตรLความปลอดภัยใน Tomorrow’ & Roads 
Safer for Everyone ว-าในปq ค.ศ. 2010 ว-ารัฐบาลมีจุดมุ-งหมายในการบรรลุเปmาหมายลดจํานวน
ผู)เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสในอุบัติเหตุบนท)องถนนลดลงร)อยละ 40 ความคืบหน)า: จํานวนของคนท่ี
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสในปq ค.ศ. 2008 ตํ่ากว-าค-าเฉลี่ย ปq ค.ศ. 1994-98 ร)อยละ 40 สําหรับ
จํานวนผู)เสียชีวิตบนท)องถนนในประเทศสมาชิก EU ปรากฏว-าภายในสหราชอาณาจักรอังกฤษมีอัตรา
การเสียชีวิตบนท)องถนนตํ่ากว-าประเทศอ่ืนๆ ในเครือจักรภพ ปq ค.ศ. 2007 (คนเสียชีวิต 4.9 ราย ต-อ
ประชากร 100,000 คน) ใน Wales และ Scotland อัตราการเสียชีวิตบนท)องถนนเท-ากับ 5.4 และ 
5.5 ต-อประชากร 100,000 คน ในขณะท่ี Ireland เหนือ มีอัตราการเสียชีวิต 6.4 ราย ต-อประชากร 
100,000 คน  จึงถือว-าประเทศสหราชอาณาจักรมีจํานวนผู)เสียชีวิตตํ่ากว-าทุกประเทศใน EU (ยกเว)น 
Luxembourg ซ่ึงมีอัตรา 4.8 ต-อ 100,000 ประชากร)   
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ตารางท่ี 2.5 การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตบนท)องถนนระหว-างประเทศจํานวนและอัตราสําหรับ
 ผู)ใช)ถนนต-างกัน โดยประเทศท่ีคัดเลือกเปIนตัวอย-าง ปq ค.ศ. 2007 มีดังนี้ 
 

 
ประเทศ 

ผู�เสียชีวิต 
จากการ

ใช� 
รถยนตW 
(คน) 

ผู�เสียชีวิต 
จากการ 
เดินเท�า 
(คน) 

คนเดิน
เท�า 

เสียชีวิต
ต"อ 

ประชากร 
100,000

คน 

เด็กเดิน
เท�า    

(0-14) 
เสียชีวิต

ต"อ 
ประชากร 
100,000 

คน 

เด็ก 
(0-14) 
เสียชีวิต

ต"อ
ประชากร 
100,000

คน 

ผู�เสียชีวิต 
บนถนน 
(คน) 

 

เสียชีวิต
บนถนน

ต"อ
ประชากร 
100,000 

คน 

อังกฤษ 1,191 555 1.1 0.4 0.9 2,502 4.9 
เดนมารLค 177 678 1.2 0.7 2.0 406 7.5 
ฝร่ังเศส 2,464 561 0.9 0.4 1.4 4,620 7.3 
เยอรมัน 2,625 695 0.8 0.3 1.0 4,949 6.0 
เนเธอรLแลนดL 334 86 0.5 0.3 1.2 791 4.8 
สวีเดน 276 58 0.6 0.3 0.6 471 5.2 
ญี่ปุ�น 1,446 2,209 1.7 0.3 0.8 6,639 5.2 
สหรัฐอเมริกา 16,614 4,699 1.6 0.5 2.7 41,259 13.7 

 
ท่ีมา: Road Accident Statistics in Great Britain 

 
 ประเทศญ่ีปุ�น 

 อุบัติเหตุการจราจรในญ่ีปุ�นมีการเพ่ิมข้ึนอย-างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 1950 เพราะปริมาณ
การเดินทางโดยรถยนตLเพ่ิมข้ึน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรเกิน 10,000 ราย โดยในปq 
ค.ศ. 1970 มีจํานวนถึง 16,765 ราย ใน ปq ค.ศ. 1970 นั้นเองได)มีการใช) Traffic Safety Laws เพ่ือ
ปmองกันอุบัติเหตุจราจร โดยเพ่ิมจํานวนเจ)าหน)าท่ี ปรับปรุงถนนและสิ่งแวดล)อมการขนส-ง และ
กิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยบนท)องถนน จึงทําให)อุบัติเหตุลดลงอย-างรวดเร็ว ซ่ึงใน ค.ศ. 1979 มี
จํานวนผู)เสียชีวิต 8,466 ราย ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของระดับสูงสุดท่ีเคยเกิดข้ึน จนถึง ค.ศ. 2004 
มีผู)เสียชีวิตตํ่ากว-า 7,500 ราย 

 สถิติผู)เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของประเทศญ่ีปุ�นนับแต- ค.ศ. 1998 ถึง 2007 มีดังนี้ 
(Road Traffic Situation: Trends of Road Traffic Situation) 
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ตารางท่ี 2.6 สถิติผู)เสียชีวิตปq ค.ศ. 1998-2007 (พ.ศ. 2541-2550) ประเทศญ่ีปุ�น 
 

ปP 
ผู�เสียชีวิต 

(คน) 

อัตรา
ผู�เสียชีวิต

ต"อ 
100,000 

ผู�บาดเจ็บ 
(คน) 

อัตรา
ผู�บาดเจ็บ

ต"อ 
100,000 

ยานพาหนะ 
จดทะเบียน 

(คัน) 

อัตราต"อ
จํานวน
รถยนตW 

1998 9,211 8.3 99.07 12.2 8,799 11.6 

1999 9,006 8.1 105.04 12.9 8,860 11.7 

2000 9,066 8.2 115.57 14.2 8,925 11.7 

2001 8,747 7.9 118.10 14.5 8,972 11.8 

2002 8,326 7.5 116.79 14.3 9,011 11.9 

2003 7,702 6.9 118.14 14.5 9,013 11.9 

2004 7,358 6.6 118.31 14.5 9,046 11.9 

2005 6,871 6.2 115.66 14.2 9,138 12.0 

2006 6,352 5.7 109.82 13.5 9,144 12.0 

2007 5,744 5.2 103.44 12.7 9,117 12.0 
 
ท่ีมา: http://www.iatss.op.jp/pdf/st/st2006.pdf 
  
 อนึ่งในประเทศญ่ีปุ�นมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตํ่า คือ ในปq ค.ศ. 2007 
รายงานว-าอยู-ในระดับ 5.2 คนต-อประชากร 100,000 คน  
 สาเหตุท่ีทําให)เกิดการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในญ่ีปุ�น 
 1. ผู)ขับข่ีไม-คาดเข็มขัดนิรภัย 
 2. สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
 3. ในช-วงเดือนธันวาคมเปIนช-วงเทศกาลการเดินทาง ทําให)เกิดอุบัติเหตุสูงในช-วงนี้ 
 4. ความสามารถในการขับข่ีลดลง เพราะอายุและสายตา (ญ่ีปุ�นระบุถึงคนอายุ 65 ปq ข้ึน
ไปมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาก) 
 5. ประเทศญ่ีปุ�นมีพ้ืนท่ีจํากัด ตัวตึกใกล)กันทําให)ถนนท่ีสร)างมีลักษณะท่ีแคบก-อให)เกิด
อุบัติเหตุได)ง-าย 
 6. การด่ืมสุราเกินขนาด (เนื่องจากประเทศญ่ีปุ�นมีวัฒนธรรมการด่ืมท่ีหนัก) 
 วิ ธี ปm อง กันไม- ให) เ กิด อุบั ติ เห ตุของประเทศญ่ีปุ� น  (Japan National Police, 
http://www.npa.go.jp/English/index.htm) 
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 1. ทางด)านผู)ขับข่ี 
  - สําหรับผู)สูงอายุจะต)องมีการเรียนคอรLสการขับข่ีและมีการวัดทางด)านสุขภาพอย-าง
เข)มงวดจะมีการอบรมการขับรถยนตLก-อนท่ีจะมีการออกใบขับข่ีให) ผู)สูงอายุจะต)องผ-านการอบรม
ตามท่ีกระทรวงกําหนด ถ)าผู)อบรมไม-ผ-านเกณฑLจะไม-มีสิทธิ์ได)ผ-าน 
  - ถ)าผู)สูงอายุไม-สามารถมาอบรมได) ทางกระทรวงได)มีการจัดกิจกรรมตามบ)านและให)
ข)อมูลความปลอดภัยทางด)านจราจร 
 2. ทางด)านรถยนตL 
  - สําหรับส-วนของการบริการหลังการขายอะไหล-รถยนตLต-างๆ เช-น บริษัทยางรถยนตLจะ
มีระบบ Recall Center มีการติดต-อลูกค)ามาเปลี่ยนยางรถยนตLและแจ)งวันหมดอายุของยางรถยนตL 
  - รถยนตLจะมีการระบุวันหมดอายุและไม-สามารถนํามาใช)ต-อได) 
 3. ทางด)านถนน 
  - มีการออกแบบถนนฟุตบาตของปmายรถเมลLให)พอดีกับการเป~ดประตูของรถยนตLเพ่ือ
ปmองกันการสะดุด และรถจักรยานยนตLวิ่งตัดผ-าน 
  - ออกแบบถนนให)กับรถยนตLและรถจักรยานยนตLให)ครบทุกเลน 
  - มีการควบคุมจุดอันตราย (Black Spot) โดยเพ่ิมเจ)าหน)าท่ีในการดูแล 
  - ประเทศญ่ีปุ�นมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงปmายจราจรทุกปqเพ่ือให)ปmายมีความสว-าง 
มองเห็นชัดเจน 
 4. ทางด)านเทคโนโลยี 
  - ใช)ระบบคอมพิวเตอรLท่ีเรียกว-า Intelligent Transport Systems (ITS) ช-วยการ
ควบคุมการขับรถในทางอันตรายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
  อนึ่ง ประเทศญ่ีปุ�นนี้การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตบนท)องถนนระหว-างประเทศ: 
จํานวนและอัตราสําหรับผู)ใช)ถนนต-างกัน โดยประเทศท่ีคัดเลือก: 2007 ระบุว-าจํานวนผู)เสียชีวิตบน
ถนนประเทศญ่ีปุ�นมีอัตรา 5.2 คน ต-อประชากร 100,000 คน จึงถือว-าเปIนประเทศท่ีพัฒนาแล)วท่ีมี
อัตราผู)เสียชีวิตอยู-ในข้ันตํ่า 
 ประเทศสวีเดน 
 ประเทศสวีเดนเปIนประเทศท่ีมีนโยบายในการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนอย-างเข)มงวดท่ีสุด 
และในท่ีสุดเปIนประเทศท่ีหลายประเทศในยุโรปได)นํานโยบาย “วิสัยทัศนLเปIนศูนยL (Vision Zero)” 
ไปเปIนแนวทางในการปmองกันอุบัติเหตุทางถนน 
 ในบทความเรื่อง “การขับข่ียานยนตLในสวีเดน (Driving in Sweden)” กล-าวไว)ว-าความ
ปลอดภัยในการขับข่ีในสวีเดนนั้นมีความปลอดภัยกว-าทุกประเทศ (It is Safeter to drive in 
Sweden than in most other Countries) ท้ังนี้เพราะความเข)มงวดในผู)ขับข่ีให)มีจิตสํานึกแห-ง
ความปลอดภัย คือ (ท่ีมา: Vagverket 2004, http://www.se/templater/page3_3848.a&px) 
 1. ขับรถต)องไม-ดื่มสุรา 
 2. ทุกคนท่ีอยู-โดยสารในรถต)องคาดเข็มขัดนิรภัย 
 3. ทุกคนท่ีขับรถต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรโดยเคร-งครัด 
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 4. โดยเฉพาะในทางท่ีมีสัตวLผ-านต)องระมัดระวังตามปmายจราจรท่ีกําหนดให) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8 สถิติผู)เสียชีวิตในสวีเดน ค.ศ. 1997-2007 (Road Traffic Fatalities in Sweden) 
ท่ีมา: Vagverket, 2004, http://www.se/templater/page3_3848.a&px 
 
 จากภาพดังกล-าวนับแต- ค.ศ. 1997 ถึง 2006 การเสียชีวิตลดลงจาก 541 คนใน ค.ศ. 
1997 จนเหลือ 431 คนใน ค.ศ. 2006 (เว)นแต-ใน ค.ศ. 2000 มีผู)เสียชีวิต 519 คน) 
 อย-างไรก็ตามประเทศสวีเดนมีนโยบายในการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนโดย ให)มีจํานวน
ผู)เสียชีวิตลดลงทุกปqและต-อไปจะไม-ให)มีการเสียชีวิตด)วย (ท่ีมา: http://www.sweden.se)  
 ประเทศจีน  
 ประเทศจีนเปIนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีอุบัติเหตุทางถนนทําให)มีผู)เสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพยLสิน
เสียหายเปIนจํานวนมาก ในท่ีนี้ขอกล-าวเฉพาะท่ีปรากฏเปIนข-าวในปq ค.ศ. 2009 โดยแยกเปIนดังนี้  
 1. ข-าวจากหนังสือพิมพLแนวหน)า ฉบับวันท่ี 24 สิงหาคม 2552 หน)า 19 ลงว-า ตํารวจจีน
จับผู)ฝ�าฝ�น เมาสุราขณะขับรถแล)วราว 15,000 รายภายในสัปดาหLแรกของการปราบปรามด่ืมแล)วขับ  
โดยมีมากในมณฑลเจ)อเจียงและนครเซ่ียงไฮ) แผนการรณรณรงคLต-อต)านด่ืมแล)วขับรวมระยะเวลา      
2 เดือน ซ่ึงเริ่มข้ึนต้ังแต-วันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 2009 มีเปmาหมายเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางท)อง
ถนน ท้ังในช-วงก-อนและระหว-างการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปq การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2009 นี้ รวมท้ังลดความโกรธเคืองของประชาชนต-ออุบัติเหตุจากการเมาแล)วขับ
ทางการจีนยังได)ส-งสัญญาณจะใช)มาตรการเข)มงวดข้ึน ล-าสุดศาลชั้นต)นของจีนได)ตัดสินประหารชีวิตผู)
ก-อเหตุเมาแล)วขับจนเปIนเหตุให)มีผู)เสียชีวิต 4 ราย ซ่ึงนับเปIนครั้งแรกท่ีนําบทลงโทษประหารชีวิตมาใช) 
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 2. ข-าวจากหนังสือพิมพLตามข)อ 1. นั้นมาจาก “Killer Drivers  put  Chinese Justice  
in the Dock” (คนขับรถท่ีทําให)ผู)อ่ืนถึงแก-ความตายทําให)กระบวนการยุติธรรมของจีนต)องพิจารณา
โทษให)สาสมความผิด) ท่ีเปIนข-าวจากสํานักข-าว “English Xinhua by Xinhua writer Miao Xiao 
Yuan” ว-าข-าวจากนครปMกก่ิง วันท่ี 2 สิงหาคม 2009 (พ.ศ. 2552) ว-าหลังจากท่ีศาลพิพากษาประหาร
ชีวิตนายซุน เว-ยมิง (Sun Weiming) ผู)บริหารบริษัทแห-งหนึ่ง ในฐานขับรถขณะเมาสุราชนผู)อ่ืนทําให)
มีผู)เสียชีวิต 4 คน ขณะขับนอกจากนายซันไม-มีใบอนุญาตขับข่ีแล)ว เม่ือถูกตรวจพบว-าแอลกอฮอรLใน
เลือดเกินกําหนดอีกด)วย การลงโทษท้ังนี้มีนักกฎหมายหลายคนไม-เห็นด)วย โดยนายแวง มิงเลี้ยง 
(Wang Mingliang) ศาสตราจารยLด)านกฎหมายอาญาของมหาวิทยาลัย Fudan กล-าวว-า “ใน
ความคิดเดิมของชาวจีน บุคคลซ่ึงฆ-าคนอ่ืนๆ ต)องชดใช)ด)วยชีวิต” แต-ตามกฎหมายคนขับท่ีเมาสุรา
เปIนอาชญากรด)วยความประมาทท่ีมีการลงโทษไม-เกิน 7 ปq  
 3. ข-าวจาก “The Wall Street Journal News” เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธL 2552 ลงไว)ว-า 
“ไม-มีโทษประหารสําหรับผู)ขับข่ีรถขณะเมาสุราในประเทศจีน” (No Death Sentence for Drunk 
Driver  in China) ซ่ึงตามข-าวในหัวข)อท่ี 2 ท่ีศาลชั้นต)นลงโทษประหารชีวิตนายซุน เว-ยมิงนั้นศาล
อุทธรณLได)ลงโทษจําคุกตลอดชีวิต  แต-อย-างไรก็ตามครอบครัวของนายซุน  เว-ยมิง ยังไม-พอใจกับโทษ
จําคุกตลอดชีวิตนั้นจึงเตรียมการท่ีจะฎีกาต-อไปอยู- 
 4. สําหรับจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศจีนในปq ค.ศ. 2007 (พ.ศ.
2550) เปIนจํานวนกว-า 100,000 คน และในปq ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2552) มีผู)เสียชีวิตลดลง โดยมี
ผู)เสียชีวิต 73,484 คน (ท่ีมา: http://www.chinatoday.com/data/data.htm) 
 5. ข-าวเอพี จากกรุงปMกก่ิงโดยสํานักข-าวชินหัว ประเทศจีน รายงานว-าเม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2554 เกิดไฟไหม)รถยนตLโดยสารในถนนมณฑลเหอหนาน ท้ังคันทําให)มีผู)เสียชีวิต 41 คน 
เหตุจากความประมาทของผู)ขับข่ีรถยนตLโดยสาร (ท่ีมา: หนังสือพิมพLโพสตLทูเดยL วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2554 หน)า N 9) 
 จากการศึกษาการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนในต-างประเทศดังกล-าวมา โดยเฉพาะจํานวน
ผู)เสียชีวิตนั้น ประเทศสมาชิก EU ในยุโรปเช-นประเทศอังกฤษ เดนมารLค ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรLแลนดL 
สวีเดน ซ่ึงเปIนประเทศท่ีพัฒนาแล)วหรือประชากรมีรายได)สูงแล)วต-างมีวิสัยทัศนL (Vision) หรือเปmาหมาย
ให)มีการเสียชีวิตในอัตราท่ีตํ่ามาก ซ่ึงเห็นได)จากจํานวนผู)เสียชีวิตต-อประชากร 100,000 คน ในสถิติ
ตารางท่ี 12-13 ปq ค.ศ. 2007 อยู-ในอัตรา 4.9 คน ถึง 7.5 คนต-อประชากร 100,000 คน และเฉพาะ
ประเทศสวีเดนนั้นถึงกับมีวิสัยทัศนLสําหรับการเสียชีวิตให)เปIนศูนยL “Vision Zero”   
 ส-วนในเอเชียนั้นประเทศญ่ีปุ�นและสิงคโปรLมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
อัตราท่ีต่ํามากเช-นเดียวกัน  เช-นอัตราการเสียชีวิตในประเทศญ่ิปุ�นปq ค.ศ. 2007 มีจํานวน 5,744 คน 
ซ่ึงเท-ากับ 5.2 คน ต-อประชากร 100,000 คน  
 สรุปแล)วในประเทศท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าเพราะมีการบูรณาการด)านคน ยานยนตL ถนน 
สภาพแวดล)อมและการให)การศึกษาและประชาสัมพันธLสอดคล)องกันจนเปIนมาตรฐานสากล คือ 
 1. ด)านบุคคล เข)มงวดในการออกใบอนุญาตขับข่ี โดยต)องผ-านการศึกษาอบรมท่ี เข)มงวด 
เฉพาะอย-างยิ่งให)ความรู)ข)อมูลความปลอดภัยทางถนน 
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 2. ด)านยานยนตL เข)มงวดสมรรถภาพของรถท่ีใช)ในการขับข่ี 
 3. ด)านถนน มีการออกแบบถนนสําหรับยานยนตL รถยนตL รถจักรยานยนตLรถจักรยาน คน
เดินถนนในลักษณะปลอดภัย 
 4. ด)านสิ่งแวดล)อม  
 มีเครื่องอุปกรณLในการควบคุมการใช)รถใช)ถนนพร)อม นับแต-เจ)า พนักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอรLเตือนและตรวจจับผู)ฝ�าฝ�นการจราจรอย-างเพียงพอ 
 อนึ่ง พึงสังเกตว-าในทศวรรษท่ีผ-านมาในต-างประเทศหลายประเทศท่ีสามารถลดจํานวน
ผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได)ถึงร)อยละ 50 เช-น ประเทศสเปน ลด 53 %  ฝรั่งเศส ลด 48 %  
โปรตุเกส ลด 55 % อังกฤษระหว-างปq ค.ศ. 1990 – 2007 ลดลงจาก 5,000 คน เหลือ 2,500 คน  (ลด 50 %) 
โดยมาตรการท่ีนํามาบังคับใช)ได)ผลคือการกําหนดบังคับใช)ความเร็ว การบังคับใช)กฎหมายความเร็ว การ
สวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย (ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2554) 
 
2.5 แนวคิดประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 2.5.1 ความหมายประสิทธิผล 
  คําว-า ประสิทธิผล มีความหมายหลากหลาย และใช)ในบริบทท่ีแตกต-างกัน วรเดช  
จันทรศร และไพโรจนL  ภัทรนรากุล (2541) กล-าวถึงการประเมินผลในระบบเป~ด เปIนการปฏิรูป
ระบบราชการแผ-นดิน เปIนการเป~ดระบบราชการไปสู-กระบวนการประชาธิปไตย ร-วมกันปกปmอง
ผลประโยชนLสาธารณะ และนําเสนอเกณฑLมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการในระบบเป~ด 
โดยเฉพาะเกณฑLประสิทธิผล (Effectiveness) เปIนเกณฑLพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคLเฉพาะ
ด)าน โดยดูจากผลลัพธLจากการดําเนินงาน ประกอบด)วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ระดับการบรรลุเปmาหมาย 
อะไร อย-างไร ระดับใด 2) ระดับการมีส-วนร-วมเปIนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ โดยดูจากการมีส-วนร-วม
ของประชาชน ภาคีเครือข-ายส-งผลต-อความสําเร็จหรือไม-อย-างไร ครอบคลุมกิจกรรม ความถ่ี การ
ตัดสินสินใจ การวางแผนและการติดตามประเมินผล 3) ระดับความพึงพอใจ เปIนเกณฑLการยอมรับ 
โดยอาจพิจารณาจากสัดส-วนของประชากรเปmาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ และ 4) ความเสี่ยง
ของโครงการหรือนดยบายหรือนโยบาย ความหมายของประสิทธิผลคือความสามารถขององคLการท่ี
จะดําเนินการให)บรรลุเปmาหมาย 4  ประการ คือ ความเปIนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคLการ 
(Integration) การปรับตัวขององคLการให)สอดคล)องกับสภาพแวดล)อม (Adaptability) การปรับตัว
ขององคLการให)สอดคล)องกับสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององคLการ (Productivity) 
(อรุณ รักธรรม, 2525) หรือประสิทธิผลขององคLการ หมายถึง ความสามารถขององคLการในการบรรลุ
เปmาหมายท่ีได)กําหนดไว)โดยใช)ประโยชนLจากทรัพยากรอย-างคุ)มค-า สมาชิกเกิดความพอใจในงาน และ
องคLการโดยส-วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือดํารงอยู-ต-อไปได) (มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536) 
หรือ Hall (2002) กล-าวถึงการท่ีองคLการจะมีประสิทธิผลได)นั้น จําเปIนต)องทําการจัดวางองคLการใหม-
โดยพิจารณาถึงประเด็นท่ีสําคัญ คือ ทิศทางของกลยุทธLหรือจุดมุ-งเน)นขององคLการ วิสัยทัศนLค-านิยม 
ความเปIนผู)นําการเข)าใจถึงความต)องการของลูกค)ากระบวนการภายในขององคLการ และมาตรการการ
ตรวจสอบความก)าวหน)าในการบรรลุถึงสิ่งท่ีองคLการปรารถนา โดยท่ีเทพศักด์ิ บุญยรัตพันธุL (2536) 
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ได)ให)แนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลไว) 2 แนวทาง คือ การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน-วยงาน 
โดยเปรียบเทียบระหว-างผลการ ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปmาหมายท่ีต้ังไว)ในแผนงานเท-านั้น แต-
ไม-ได)ก)าวล-วงไปถึงการตอบสนองความต)องการของผู)รับบริการ และการวัดประสิทธิผลในแง-การ
ตอบสนองต-อความต)องการของผู)รับบริการโดยพิจารณาในแง-เชิงปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว 
ตลอดจนการมีมนุษยLสัมพันธLท่ีดีของผู)ท่ีทําหน)าท่ีให)บริการด)วย 
  จากรายงานการจัดทําแผนแม-บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2552-2557) ของ
ศูนยLวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปก.)  มูลนิธิสาธารณสุขแห-งชาติ (มสช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร)างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได)จัดทํารายงานแผนแม-บทความปลอดภัยทางถนน
นั้น พบว-า ได)ใช)ยุทธศาสตรLหลัก 5 ด)าน ประกอบด)วย 1) ด)านบังคับใช)กฎหมาย 2) ด)านวิศวกรรม      
3) ด)านการให)ความรู)การประชาสัมพันธLและการมีส-วนร-วม 4) ด)านการบริการ ทางการแพทยLฉุกเฉิน 
และ 5) ด)านประเมินผลและสารสนเทศมีความสําคัญต-อความปลอดภัยทางถนนหรือสามารถชี้ถึง
ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุทางถนนได) 
  ประเทศไทยนี้ ปMญหาอุบัติเหตุทางถนนเปIนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต)นๆ อย-างเช-น
ในปq พ.ศ. 2552  มีผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระหว-าง ปq พ.ศ. 2541 – 2552 เฉลี่ยปqละ 19.92  คน 
ต-อประชากร 100,000 คน โดยในปq พ.ศ. 2552 มีผู)เสียชีวิตอยู-ท่ีอัตรา 17.39 คน ต-อประชากร  
100,000 คน ซ่ึงถือว-าอยู-ในเกณฑLสูง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีรายได)ประชาชาติอยู-ในอัตราสูง 
(ศูนยLอํานวยความปลอดภัยทางถนน, 2553) 
  อนึ่ง มูลค-าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยนี้ สํานักอํานวยความ
ปลอดภัยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม รายงานว-าใน พ.ศ. 2550 พบว-ามีผู)เสียชีวิต 14,254 ราย 
พิการ 775,245 ราย จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ 1,549,369 ครั้ง คิดเปIนมูลค-าความสูญเสียรวมท้ังสิ้น 
232,855 ล)านบาท หรือประมาณร)อยละ 2.81 ของผลิตภัณฑLมวลรวมท้ังประเทศ (GDP) (สํานัก
อํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2550)              
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร)างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รายงานว-าอุบัติเหตุ
จราจรท่ีเกิดข้ึนบนท)องถนน ท่ีส-งผลให)เกิดการเสียชีวิตในประเทศไทย ปqละมากกว-า 12,000 คน  
บาดเจ็บมากกว-าปqละ 80,000 คน ต-อปq ทําให)มูลค-าความสูญเสียของผู)ประสบภัยจากการขับข่ี  
คํานวณจากความสูญเสีย เม่ือขาดงานจากการเสียชีวิต 1 คน สูงถึง 3,149,784 บาท หากบาดเจ็บจน
พิการ และต)องมีผู)ดูแลด)วย 1 คน จะมีสูงถึง 3,496,235 บาท ซ่ึงนับว-าอุบัติเหตุจราจรเปIนความ
เสียหายท่ีเกิดสูงมากของชาติ โดยเฉพาะอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถจักรยานยนตLมีสถิติสูงท่ีสุด (ยุทธนา 
วรุณป~ติกุล, 2550) ดังนั้น ถ)าพิจารณาจากจํานวนผู)เสียชีวิตประมาณ 12,000 คน ต-อปq โดยความ
เสียหายต-อหัวเท-ากับ คนละ 3,100,000 บาท แล)วจะพบว-าประเทศไทยเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนปqละกว-า 37,200 ล)านบาท (ศูนยLอํานวยความปลอดภัยทางถนน, 2553) 
  นอกจากนั้น อุบัติเหตุทางถนนท่ีทําให)มีผู)เสียชีวิตปqละกว-า 10,000 คน เช-นนี้ย-อม
กระทบถึงความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ เพราะการสูญเสียชีวิตของบุคคลจํานวนมาก 
โดยเฉพาะผู)อยู-ในวัย 18 -30 ปq เช-นนี้ย-อมมีผลต-อความม่ันคงของชาติเปIนอย-างยิ่ง 
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  ด)วยเหตุดังกล-าวรัฐบาลโดยศูนยLอํานวยความปลอดภัยทางถนน ได)ผลักดันให)มีการ
ขับเคลื่อน “ทศวรรษแห-งความปลอดภัยทางถนน” โดยคณะกรรมการศูนยLอํานวยความปลอดภัยทาง
ถนนได)หารือในการประชุม เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2553 เห็นควรให)เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดให) ปq 
พ.ศ. 2554 – 2563 เปIนทศวรรษแห-งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และกําหนดเปmาหมาย
ให)สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให)ลดลงครึ่งหนึ่ง หรือตํ่ากว-า 10 คน ต-อ
ประชากร 100,000 คน (ศูนยLอํานวยควาปลอดภัยทางถนน, 2553) 
  ตัวอย-างอุบัติเหตุทําให)มีการเสียชีวิตทางถนนจากรถยนตLในประเทศไทยท่ีร)ายแรงคือ 
  1. เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2514 สมเด็จพระอริยวงษาคตญาณ (จวน อุฎฐายี) 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆนายก สิ้นพระชนมLด)วยอุบัติเหตุรถยนตLพระประเทียบในขบวนเสด็จ
ถูกชน และพระภิกษุ 2 รูปมรณภาพกับโยมอีก 2 คน ท่ีร-วมมาในขบวนเสียชีวิตด)วยท่ีถนนสุขุมวิท 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ไทยรัฐ วันท่ี 19 ธันวาคม 2514 หน)า 1) 
  2. เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2533 รถบรรทุกถังแก�สท่ีใช)ในครัวเรือนหลายถังคว่ํา แก�ส
ระเบิดไฟไหม)ทําให)มีผู)เสียชีวิต 89 คน บาดเจ็บพิการ 67 คน รถยนตLถูกไฟไหม)ประมาณ 40 คัน  
ตึกแถวถูกไฟไหม)  38 ห)อง เหตุ เ กิด ท่ีถนนลงทางด-วนถนนเพชรบุรี ตัดใหม-  เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร (กระดานสนทนา: thai justice.com/webboard.a&p?sub=0) 
  3. เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2550 ผู)โดยสารรถประจําทางปรับอากาศสายยโสธร-
กรุงเทพมหานคร เกิดไฟไหม)ย-างสดผู)โดยสาร 29 คน ท่ีถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   
(น.ส.พ. มติชน วันท่ี 21 มีนาคม 2550 หน)า 1) 
  4. เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2551 รถโดยสารขนญาติธรรมแหกโค)งตกเขาเสียชีวิต 10 คน 
ท่ีถนนอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เดลินิวสL วันท่ี 27 มกราคม 2551)   
  5. เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2551 รถยนตLกระบะชนรถไฟบรรทุกสินค)าสายกรุงเทพ- 
มาบตาพุด ท่ีถนนมาบชะลูด-สํานักม-วงทอง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ทําให)คนใน
รถกระบะเสียชีวิต 6 คน (มติชนวันท่ี 3 เมษายน 2551 หน)า 12) 
  6. เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551แพทยLหญิงศศิธร โตพิพัฒนL เสียชีวิตด)วยอุบัติเหตุ
รถยนตLท่ีตนเองขับท่ีถนน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไทยรัฐวันท่ี 3 พฤภาคม 2551 
หน)า 1) 
  7. เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2551 รถกระบะบรรทุกชาวบ)านจากกรุงเทพมหานครไป
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังนายกองคLการบริหารส-วนตําบล ยางระเบิดพุ-งชนรถอ่ืนมี
ผู)เสียชีวิต 14 ศพ ท่ีถนนอําเภอพนมไพร จังหวัดร)อยเอ็ด (ข-าวสด วันท่ี 1 กันยายน 2551 หน)า 1) 
  8. เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 คณะอาจารยLและนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรศาสตรL
และเทคโนโลยีขอนแก-น เสียชีวิต 21 คน เพราะรถโดยสารพุ-งตกเขาท่ีถนน อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี (เดลินิวสL วันท่ี 11 ตุลาคม 2551 หน)า 1) 
  9. เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2551 นางสาวจิณัฐตา แดงธรรมชาติ บัณฑิตหญิง
มหาวิทยาลัยรังสิตและพวก 6 คน เสียชีวิตเพราะรถยนตLเก�งส-วนตัวท่ีนางสาวจิณัฐตาขับ ท่ีถนน
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ไทยรัฐ วันท่ี 29 ธันวาคม 2551 หน)า 1)  
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  10. เ ม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2553 รถตู) โดยสารตกจากทางด-วนย-านพระราม           
6  บริเวณปากซอยระนอง ด)านหน)าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทําให)เพลิง
ไหม)ท้ังคัน มีผู)โดยสารเสียชีวิตติดซากรถ 8 คน สาหัส 8 คน สาเหตุเพราะคนขับขับรถเร็วในทางโค)ง  
(สยามรัฐ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หน)า 9) 
  11. เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 รถยนตLเก�งชนท)ายรถตู)โดยสารบนทางด-วนดอน
เมืองโทลลLเวยLขาเข)าช-วงหน)ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรL กรุงเทพมหานคร ทําให)รถตู)โดยสารตกลงไป
ข)างล-างทําให)ผู)โดยสารรถตู)เสียชีวิต 9 คน ทางสอบสวนเหตุเกิดเพราะคนขับรถยนตLเก�งขับรถเร็ว 
(ข-าวสด วันท่ี 28 ธันวาคม 2553 หน)า 1) 
  12. เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 รถบรรทุกกระบะเสียหลักพุ-งชนตอม-อสะพานลอย
ข)ามถนน ปากซอยถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทําให)คนใน
รถยนตLกระบะดังกล-าวเสียชีวิต 7 คน เหตุเกิดเพราะคนขับขับรถด)วยความเร็วสูง (สยามรัฐ วันท่ี 29 
ธันวาคม 2553 หน)า 1) 
  13. เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธL 2554 รถโดยสารท่ีนําคณะครูโรงเรียนบ)านด)ายเทพ
กาญจนาอุปถัมภL อําเภอแม-สาย จังหวัดเชียงราย ไปส-งครูคนหนึ่งท่ีย)ายไปจังหวัดน-าน ระหว-างทาง
คนขับรถไม-ชํานาญทางซ่ึงเปIนทางโค)งทําให)รถพลิกคว่ําตกลงไปในเหวลึกข)างทาง ทําให)ครูเสียชีวิต 13 คน 
(น.ส.พ. สยามรัฐ วันท่ี 22 กุมภาพันธL 2554 หน)า 1) 
  14. เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธL 2554 รถบรรทุกไม)ยางพาราชนรถยนตLเก�งท่ีพา
ครอบครัวไปเยี่ยมญาติท่ีถนนในเขตอําเภอหาดใหญ- จังหวัดสงขลา ทําให)คนในรถยนตLเก�งเสียชีวิต 5 คน 
โดยคนหนึ่งเปIนหญิงกําลังต้ังครรภLอยู-ด)วย เหตุเกิดเพราะคนขับรถยนตLเก�งขับรถด)วยความเร็วสูงจึงชน
รถบรรทุกทําให)ไฟไหม)รถยนตLเก�งท้ังคัน (คมชัดลึก วันท่ี 28 กุมภาพันธL 2554 หน)า 11) 
  15. เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 รถยนตLโดยสารสองแถวชนประสานงากับ
รถบรรทุกสิบล)อกลางสายฝนทําให)มีผู)เสียชีวิต 8 คน เหตุเกิดท่ีอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม-  
และในวันเดียวกันนี้รถโดยสารชนกับรถโดยสารนําเท่ียว ทําให)มีผู)เสียชีวิต 5 คน ซ่ึงเปIนชาวต-างชาติ  
4 คน เหตุชนกันเพราะคนขับขับรถด)วยความเร็วสูง เหตุเกิดท่ีอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
(ไทยรัฐ วันท่ี 29 มิถุนายน 2554 หน)า 1) 
  16. เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2554 รถตู)โดยสารรับส-งนักเรียนชนประสานงากับ
รถบรรทุกหกล)อ ทําให)นักเรียนเสียชีวิต 7 คน เหตุเกิดเพราะคนขับรถตู)โดยสารขับรถด)วยความเร็วสูง 
เหตุเกิดท่ีถนนเขตอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรLธานี (ไทยรัฐ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 หน)า 1) 
  ลํ า ดับ ท่ี  1 ,  3 -9 ,  13 -16  เ กิด ในต- า งจั งหวั ด  ลํ า ดับ ท่ี  2 ,  10 -12  เ กิด ใน
กรุงเทพมหานคร 
  ส-วนในต-างประเทศนั้นมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนทําให)มีผู)เสียชีวิตจากรถยนตLร)ายแรงและ
เปIนข-าวเศร)าสลดไปท่ัวโลก  คือ 
  1. เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2540 (ค.ศ. 1997) เจ)าหญิงไดอาน-า เจ)าหญิงแห-งเวลสL 
สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ได)ข้ึนรถเมอรLเซเดส เบ็นซL พร)อมนายโดดี อัลฟาเยด ออกจาก
โรงแรมริตซL เม่ือถึงถนนลอดอุโมงคLท่ีมีชื่อว-า Point De Alma ใต)แม-น้ําเซน กรุงปารีส ประเทศ
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ฝรั่งเศส คนขับขับรถเร็วมากเพ่ือหลบนักข-าวท่ีสกดรอยตามรถจึงพุ-งชนแผงเหล็กก้ันอุโมงคL ทําให)เจ)า
หญิงไดอาน-าสิ้นพระชนมL และคนขับรถกับนายโดดี อัลฟาเยด เสียชีวิตด)วย (วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี  
http://th.wikipedia.org/wiki, ไดอาน-า เจ)าหญิงแห-งเวลสL, มติชน วันท่ี 4 กันยายน 2540 หน)า 1) 
   2. เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2553 รถโดยสารท-องเท่ียวท่ีนํานักท-องเท่ียวชาวไทยกลับ
จากคาเมรอนไฮแลนดL ประเทศมาเลยLเซีย ขณะลงจากภูเขาซ่ึงเปIนทางโค)งรถเกิดอุบัติเหตุเสียหลัก
กระเด็นเข)าไปชนเนินเขาอีกด)านหนึ่งของถนนทําให)รถพังยับเยิน มีคนไทยเสียชีวิต 25 คน คน
มาเลยLเซียเสียชีวิต 3 คน ตามทางสอบสวนอุบัติเหตุเกิดเพราะคนขับขับรถด)วยความเร็วสูง (ไทยรัฐ 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2553 หน)า 1) 
  3. เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 รถโดยสารประจําทางซ่ึงวิ่งบนทางหลวงในเมือง
ซินหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดไฟไหม)ท้ังคัน ทําให)มีผู)เสียชิวิต 41 คน 
ท้ังนี้สาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล-อของคนขับ (โพสตLทูเดยL วันท่ี 23 กรกฎาคม 2554 หน)า 9, และ 
น.ส.พ. ข-าวสดวันท่ี 23 กรกฎาคม 2554 หน)า 2) 
  จึงกล-าวได)ว-าอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะจากรถยนตLและจักรยานยนตLทําให)มี
ผู)เสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ ท่ัวทุกประเทศในโลกเปIนจํานวนมาก และคาดว-าจะมีความรุนแรง
มากข้ึน องคLการสหประชาชาติ (United Nations) โดยองคLการอนามัยโลก (World Health 
Organization) ได)ให)ความสําคัญกับการลงมือแก)ไขปMญหาหรือการบริหารจัดการนี้  โดยเน)นถึงการ
ลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปIนสําคัญ และขอให)ประเทศซ่ึงเปIนสมาชิกขององคLการ
สหประชาชาติร-วมกันแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุทางถนนอย-างจริงจัง ซ่ึงเม่ือระหว-าง วันท่ี 19 - 20 
พฤศจิกายน 2552 ได)จัดให)มีการประชุมใหญ-ระดับรัฐมนตรี เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน”  ณ  
กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงท่ีประชุมใหญ-สหประชาชาติให)การรับรอง “ปฏิญญา
มอสโก” และประกาศให)ช-วงปq พ.ศ. 2554 – 2563  (ค.ศ. 2011 – 2020) เปIนทศวรรษแห-งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ดังท่ีได)ยกข้ึนกล-าวอ)างไว)แล)ว 
  อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ซ่ึงทําให)มีผู)เสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เปIน
จํานวนมาก โดยเริ่มมาต้ังแต-ปq พ.ศ. 2550 จนถึงปq พ.ศ. 2554 โดยในแต-ละปqมีผู)เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.7 สถิติประชากรเปรียบเทียบผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 
 

จํานวนประชากรประเทศไทย จํานวนผู�เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนนต"อ
ประชากร 100,000 คน 

ปP 
จํานวนประชากร 

คน 
จํานวนผู�เสียชีวิต 

คน 
2550 63,038,247 9,861 15.28 
2551 63,389,730 11,561 18.24 
2552 63,694,000 11,048 17.35 
2553 63,878,267 10,742 16.82 
2554 64,076,033 9,539 14.88 
2555 64,456,695 9,719 15.07 
2556 64,785,909 8,631 13.32 

 
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (จํานวนประชากร) ข)อมูล
 สถิติภูมิศาสตรLสารสนเทศด)านการขนส-งและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนส-งและจราจร  
 
 ปMจจัยท่ีทําให)เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย คือ 
 1. จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน 
 2. จํานวนยานพาหนะเพ่ิมข้ึน 
 3. จํานวนถนนเพ่ิมข้ึน 
 4. เทศกาลต-างๆ เพ่ิมข้ึน 
 5. มีการเดินทางของประชากรและการขนส-งสินค)าเพ่ิมข้ึน 
 6. ยานพาหนะในการขนส-งสาธารณะไม-เพียงพอ ไม-สะดวก ไม-รวดเร็ว และไม-
ปลอดภัย ประชากรส-วนมากจึงด้ินรนขวนขวายไปซ้ือรถยนตL และรถจักรยานยนตLมาใช)เปIน
ยานพาหนะในการเดินทาง 
 7. ผู)ขับข่ียานยนตL ผู)ใช)รถใช)ถนน ต-างประมาทไม-ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม-มี
จิตสํานึกแห-งความปลอดภัยในชีวิต ร-างกายและทรัพยLสิน ท้ังๆ ท่ีอุบัติเหตุปmองกันได)ถ)าไม-ประมาท 
แต-กลับมีจิตสํานึกว-าอุบัติเหตุเกิดข้ึนเพราะเวรกรรม หรือกรรมท่ีกระทําในปางก-อน โดยเฉพาะการขับ
รถด)วยความเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดและขับรถขณะเมาสุรามีมากท่ีสุด จึงทําให)ขาดความ
ระมัดระวังในการใช)รถใช)ถนน (ปาริชาต สถาป~ตานนทL; เมาไม-ขับกับสังคมไทย, 2553) 
 จากสถิติของสํานักงานตํารวจแห-งชาติพบว-า กว-าครึ่งหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุมี
สาเหตุจากการเมาแล)วขับ โดยทุกปqจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเมาแล)วขับสูงถึง 6,390 คน 
หรือวันละ 17.52 คน บาดเจ็บปqละ 405,087 คน หรือวันละ 1,109.82 คน ชั่วโมงละ 46.24 คน 
(มูลนิธิเมาไม-ขับ, ม.ป.ป.) 
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 ดังนั้น หากเปรียบเทียบกับการเกิดอาชญากรรมหรือฆาตกรรมท่ีทําให)มีผู)เสียชีวิตใน
ประเทศไทยแล)วจะเห็นว-ามีจํานวนไม-มากเท-ากับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนตLและรถจักรยานยนตLใน
ประเทศไทย เช-น การเสียชีวิตจากผู)ก-อความไม-สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)ท่ีว-าร)ายแรงสูงกว-า
อาชญากรรมและฆาตกรรมในประเภทอ่ืนนั้น ซ่ึงถ)านับแต-เดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนสิงหาคม 2554 เปIน
เวลา 7 ปq มีจํานวนผู)เสียชีวิตประมาณ 4,771 คนเท-านั้น (สยามรัฐ วันท่ี 8 สิงหาคม 2554 หน)า 1) 
 สําหรับในกรุงเทพมหานครปรากฏว-ามีผู)เสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
จราจรท่ีเกิดจากรถยนตLและจักรยานยนตLนับแต- พ.ศ. 2550-2554 ดังตารางท่ี 2.2 – ตารางท่ี 2.3   
 
ตารางท่ี 2.8 สถิติอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ปq พ.ศ. 2550-2554  
 

ปP พ.ศ. 
จํานวนอุบัติเหตุ 

(ครั้ง) 
บาดเจ็บ 
(ราย) 

เสียชีวิต (ราย) 
มูลค"าทรัพยWสินเสียหาย 

 (ล�านบาท) 
2550 46,899 20,597 671 369.83 
2551 41,328 18,854 598 349.81 
2552 41,800 17,567 538 353.24 
2553 37,985 16,612 456 426.42 
2554 32,461 15,083 399 350.00 

 
ท่ีมา:  สํานักการจราจรและขนส-งกรุงเทพมหานคร   
 
 นโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 2.9 สถิติอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ปq พ.ศ. 2550-2556  
 

ปP พ.ศ. 
จํานวนอุบัติเหตุ 

(ครั้ง) 
บาดเจ็บ 
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ราย) 

มูลค"าทรัพยWสินเสียหาย 
(ล�านบาท) 

2551 41,329 18,854 598 349.81 
2552 41,800 17,567 538 353.24 
2553 37,985 16,612 456 426.41 
2554 32,492 15,085 399 347.54 
2555 32,393 13,760 356 390.14 
2556 29,964 11,474 353 330.91 

 
ท่ีมา: กองบังคับการตํารวจจราจร อ)างถึงใน สํานักยุทธศาสตรLและประเมินผล (2556) ข)อมูลสถิติ
 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ: สํานักพิมพLคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  
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 ตามตารางสถิติของจํานวนตัวเลขผู)เสียชีวิต บาดเจ็บ จากแต-ละหน-วยงานจะไม-
ตรงกัน อย-างเช-นจํานวนผู)เสียชีวิตในกรุงเทพมหานครหลายตารางจะไม-ตรงกัน โดยตารางท่ี 2.2 
รวบรวมโดยสํานักการจราจรและขนส-งกรุงเทพมหานคร และตารางท่ี 2.3 รวบรวมโดยกองบังคับการ
ตํารวจจราจร สํานักงานตํารวจแห-งชาติ ท้ังนี้ เนื่องจากการเก็บตัวเลขสถิติใช)ข)อมูลต-างกัน   
 นโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย                
 เพ่ือให)คนใช)รถใช)ถนนได)รับความปลอดภัยและให)มีการเสียชีวิตน)อยท่ีสุดแต-เดิมไม-มี
รัฐบาลใดกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการการปmองกันอุบัติเหตุการจราจรทางถนนอย-างชัดเจน
และจริงจัง โดยเฉพาะการลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนตLและรถจักรยานยนตL แม)รัฐบาลท่ีมี
พลเอกเปรม ติณสูลานนทL เปIนนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2526 มีเพียงการต้ังคณะกรรมการปmองกัน
อุบัติเหตุแห-งชาติหรือ กปอ. ข้ึน โดยกปอ. มีบทบาทต้ังแต- พ.ศ. 2526 ถึง 2545 ในการกําหนดและ
ประสานนโยบายระหว-างหน-วยงานท่ีเก่ียวข)องกว-า 20 หน-วยงาน การทํางานของ กปอ. ได)นํา
มาตรการยุทธศาสตรL 3E มาใช)คือ การบังคับใช)กฎหมาย (Enforcement) การวิศวกรรมการจราจร 
(Engineering) และการให)การศึกษา (Education) ยุทธศาสตรLในการปmองกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
อย-างไรก็ตามตัวชี้วัดจากสถิติของการเสียชีวิต บาดเจ็บและความเสียหายทางทรัพยLสินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
อย-างต-อเนื่อง คือผลลัพธL ท่ีไม-น-าพอใจ เนื่องจาก กปอ. ยังไม-มีการกําหนดเปmาหมายแบบ
เฉพาะเจาะจงหรือผูกมัดว-าจะต)องลดอุบัติเหตุจราจรลงเท-าใด ภายในช-วงเวลาไหน กปอ. ทําหน)าท่ี
เพียงประสานนโยบายอย-างหลวมๆ ระหว-างหน-วยงานท่ีเก่ียวข)อง ประกอบกับ  กปอ. ขาดทรัพยากร
ในการบริหาร ทําให)การปmองกันอุบัติเหตุจราจรไม-ประสบผลสําเร็จเท-าท่ีควร (สถาบันพระปกเกล)า, 
2548) 
 ต-อมา พ.ศ. 2546 รัฐบาลนําโดยพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปIนนายกรัฐมนตรี
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (4), (6) ได)มี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 33/ 2546 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2546 และโครงสร)างศูนยLอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน กําหนดนโยบายการปmองกัน และลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนข้ึนโดย
กําหนดให) “ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนหรือ ศปถ. (Road Safety Operation 
Center)” เปIนองคLการหรือหน-วยงานท่ีนํานโยบายการบริหารจัดการไปปฏิบัติ เพ่ือยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให)มีมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน ภาคผนวกท่ี จ (1) 
 นโยบายท่ีมอบหมายให)ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนไปบริหารจัดการไป
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล-าวคือเพ่ือให)การดําเนินการปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุจราจรเปIนไปอย-าง
มีประสิทธิภาพ โดยให)ทางศูนยLมีอํานาจหน)าท่ี 6 ประการ คือ 
 1. พิจารณาและตัดสินใจแนวทางดําเนินงานปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 2. นําเสนอประเด็นต-อผู)บริหารและองคLคณะท่ีเก่ียวข)องเพ่ือให)การส-งเสริมและ
สนับสนุนการปmองกันและแก)ปMญหาอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือเปIนประโยชนLต-อประชาชน 
 3. อํานวยการ สั่งการ เร-งรัด กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานและประสานความร-วมมือเพ่ือให)หน-วยงานและผู)เก่ียวข)องสามารถดําเนินงานได)อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
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 4. พิจารณาข)อมูลข-าวสารและประชาสัมพันธLท่ีจะเผยแพร-ต-อสาธารณชนทราบและ
เข)าใจเพ่ือให)เกิดการมีส-วนร-วมในการปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุจราจร 
 5. แต-งต้ังคณะทํางานและเจ)าหน)าท่ีประจําศูนยLตามความเหมาะสม 
 6. ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีได)รับมอบหมาย 
 ต-อมามีการเปลี่ยนรัฐบาลอีกหลายชุด ซ่ึงรัฐบาลแต-ละชุดได) มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แก)ไข เก่ียวกับคณะกรรมการ (โครงสร)าง) อํานาจ หน)าท่ี และสถานท่ีต้ังของ
ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดมา ซ่ึงครั้งล-าสุด พ.ศ. 2551 รัฐบาลซ่ึงมีนายอภิสิทธิ์    
เวชชาชีวะ เปIนนายกรัฐมนตรีนับเปIนรัฐบาลชุดท่ี 5 นับแต-มีการต้ังศูนยLอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนข้ึนมาได)มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 327/2551 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2551 ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแก)ไขเก่ียวกับคณะกรรมการ อํานาจหน)าท่ีของศูนยLอํานวยความปลอดภัยทาง
ถนนอีก และก-อนพ)นวาระการเปIนรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนสิงหาคม  
2554 ได)ออกประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว-าด)วยการปmองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.
2554 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2554 มาใช)อีก โดยเน)นการกําหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตรL  
มาตรการและการดําเนินการปmองกันและลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปIนไปอย-างมี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีความต-อเนื่อง  โดยคํานึงถึงการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วน
ด)วย รายละเอียดปรากฎอยู-ในคําสั่งภาคผนวกท่ี จ (2 – 6) 
 นอกจากนั้นเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีได)ให)ศูนยLอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนกําหนด แนวทางการดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก กําหนดให)ปq พ.ศ. 2554-
2563 เปIนทศวรรษแห-งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เพ่ือให)การ
ดําเนินการด)านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให)บรรลุเปmาหมายตามกรอบปฏิญญามอสโก  
กล-าวคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว-า 10 คน ต-อประชากร 100,000 คน ในปq 
พ.ศ. 2563 ด)วย ตามแผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธLทศวรรษแห-งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 
ของศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนหน)า 2 
 สําหรับการนํานโยบายการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติโดยเฉพาะเพ่ือให)ลด
จํานวนผู)เสียชีวิตลงนั้น ในเบื้องต)นทางศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนได)จัดทําแผนแม-บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2548-2551 ข้ึนโดยเน)นมาตรการยุทธศาสตรL 5E  
 จึงถือว-า “ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนน” เปIนองคLการหรือส-วนราชการ
ของรัฐท่ีนํานโยบายการบริหารจัดการการปmองกันและแก)ไขปMญหาอุปMทวเหตุทางถนนไปบริหารจัดการ
ปฏิบัติ โดยมีเปmาหมายท่ีสําคัญคือ “ลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน” 
 โดยในระยะเริ่มต)น พ.ศ. 2546 ปรากฏว-าทางศูนยLฯดําเนินการบริหารจัดการได)ผล
เพียงในระดับหนึ่ง เพราะยังมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึนทําให)มีผู)เสียชีวิตเปIนจํานวนมากอยู- ท้ังๆ ท่ีการ
ปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนของประเทศได)รับการประกาศให)เปIนวาระ
แห-งชาติ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2546 ก็ตาม ถึงแม)บางปqจะลดลงบ)างก็เปIนจํานวนน)อย จึงไม-เปIนไป
ตามเปmาหมายและวัตถุประสงคLท่ีมุ-งหมายไว)ในนโยบาย เช-นใน พ.ศ. 2546 มีผู)เสียชีวิตจํานวน  
14,012 คน พ.ศ. 2547  มีผู)เสียชีวิตจํานวน 13,766 คน ลดลงจํานวน 246 คน 
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 ต-อมา วันท่ี 19 ตุลาคม 2547 คณะรัฐมนตรีได)มีมติเห็นชอบตามท่ีศูนยLอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนได)เสนอแผนแม-บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2548-2551 (4 ปq) ข้ึนโดยมี
เปmาหมาย (Targets) เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจาก 22.21 คนต-อแสนประชากร
ในปq พ.ศ. 2547 ลงเหลือ 20.00 คนต-อแสนประชากรในปq พ.ศ. 2551 โดยกําหนด ยุทธศาสตรLหลัก
ไว) 5 ด)าน (5E) คือ  
 1. ยุทธศาสตรLด)านการบังคับใช)กฎหมาย (Law Enforcement)   
 2. ยุทธศาสตรLด)านวิศวกรรม (Engineering)  
 3. ยุทธศาสตรLด) านการให)ความรู)  การประชาสัมพันธL  และการมีส-วนร-วม 
(Education, Public Relations and Participation)   
 4. ยุทธศาสตรLด)านการบริการทางแพทยLฉุกเฉิน (Emergency Medical System: EMS)  
 5. ยุทธศาสตรLการประเมินผลและระบบสารสนเทศ (Evaluation and Information) 
(ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ผลงานปq 2548-2549)  
 จะเห็นได)ว-าแม)จํานวนผู)เสียชีวิตจากรถยนตLและรถจักรยานยนตLลดลงเปIนไปตาม
เปmาหมายท่ีกําหนดไว)ในแผนแม-บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2548 – 2551 โดยจํานวนผู)เสียชีวิต
ลดลงทุกปq นั่นคือ เม่ือสิ้นปq พ.ศ. 2551 ลดลงตํ่ากว-า 20 คนต-อแสนประชากรโดยอยู-ท่ี 17.77 คนต-อ
หนึ่งแสนประชากร แต-เปmาหมายท่ีศูนยLอํานวยการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนท่ีกําหนดไว)ใน พ.ศ. 
2546 ในเบื้องต)นต)องให)ผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงไม-น)อยกว-าร)อยละ 10 ต-อปq (ศูนยL
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2552) จึงเห็นได)ว-าสถิติผู)เสียชีวิตของประเทศไทยยังอยู-ในอัตราท่ี
สูงอยู-มากเ ม่ือเปรียบเทียบกับสถิติผู) เสียชีวิตในประเทศท่ีพัฒนาแล)ว เช-นอังกฤษ สวี เดน  
สหรัฐอเมริกา  และญ่ีปุ�น เปIนต)น ซ่ึงมีผู)เสียชีวิตอยู-ในระดับเฉลี่ย 4.9 - 10.3 คนต-อแสนประชากร   
(รายงานสถิติอุบัติเหตุบนท)องถนนสหราชอาณาจักร: Road Accident Statistics in Great Britain 
25 January 2010, 2010)  
 อนึ่งจะเห็นได)ว-าในการดํารงชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะการเดินทางและขนส-ง
ประจําวันนั้น ระบบการจราจรถือได)ว-าเปIนระบบท่ีมีความสลับซับซ)อนและมีอันตรายต-อชีวิตและ
ร-างกายมากท่ีสุด ในแต-ละปqได)มีการประมาณการณLว-ามีคน 1,200,000 คน ท่ัวโลกเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน และมีจํานวนมากถึง 50 ล)านคน ท่ีได)รับบาดเจ็บ มีการคาดการณLจากแหล-งต-างๆ 
บ-งชี้ว-าตัวเลขเหล-านี้จะเพ่ิมข้ึนราว 65 เปอรLเซ็นตL ภายใน 20 ปqข)างหน)า เว)นเสียแต-ว-าจะมีพันธกิจ
ใหม-ๆ เพ่ือเปIนการปmองกันอุบัติเหตุ    
 ระบบจราจรท่ีไม-ปลอดภัยกําลังก-ออันตรายต-อการสาธารณสุขและการพัฒนาระดับ
โลก แม)เปIนสิ่งท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได)ก็ตาม การท่ีในแต-ละวันผู)คนจํานวนกว-า 3,000 คนเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนน โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได)ต่ําและรายได)ปานกลางครองยอดผู)เสียชีวิตถึง 85 % 
ของผู)เสียชีวิตท้ังหมด และ 90 เปอรLเซ็นตL ของผู)ท่ีสูญเสียถึงข้ันทุพพลภาพจากการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนต-อปq มีสถิติแสดงไว)ว-าระหว-างปq พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2563 การเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนนจะลดลงประมาณ 30 เปอรLเซ็นตL ในประเทศท่ีมีรายได)สูงแต-จะเพ่ิมข้ึนอย-างมาก
กับประเทศท่ีมีรายได) ตํ่ าและรายได)ปานกลาง ถ) าปราศจากการดํา เนินการ ท่ี เหมาะสม                     
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ในปq พ.ศ. 2563 อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนถูกคาดการณLว-าจะเปIนสาเหตุชั้นนําอันดับท่ี 3 ท่ี
สร)างภาระเรื่องโรคและการบาดเจ็บเสียชีวิตท่ัวโลก (องคLการอนามัยโลกและธนาคารโลก, 2004) 
 สําหรับนโยบายการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานครนั้น 
กรุงเทพมหานคร นอกจากเปIนเมืองหลวงของประเทศไทยแล)วยังเปIนศูนยLกลางการคมนาคมขนส-ง
ของประเทศ ไม-ว-าจะเปIนทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ และจากต-างประเทศท่ัวโลกด)วย จึงทําให)
กรุงเทพมหานครเปIนเมืองท่ีมีประชากร พ้ืนท่ี ถนน ยวดยานพาหนะมาก โดยเฉพาะอย-างยิ่งมีรถยนตL
และจักรยานยนตLเปIนจํานวนมาก จึงเปIนเหตุปMจจัยท่ีทําให)เกิดอุบัติเหตุจราจร มีผู)เสียชีวิต บาดเจ็บ 
และทุพพลภาพมากท่ีสุด ศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนคือหน-วยงานของรัฐท่ีนํานโยบาย
การบริหารจัดการปmองกันอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานคร กรมการขนส-งทางบก และสํานักงาน
ตํารวจแห-งชาติเปIนส-วนราชการสําคัญท่ีรับนโยบายการบริหารจัดการไปปฏิบัติ ผลของความสําเร็จคือ
การลดจํานวนผู)เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครได)เพียงใดนั้นอยู-ท่ีการปฏิบัติ
หน)าท่ีของส-วนราชการท้ังสามนี้เปIนสําคัญ โดย กรุงเทพมหานครเปIนส-วนราชการท่ีเปIนฝ�ายบริหาร
จัดการเก่ียวกับจํานวนประชากร พ้ืนท่ี ถนน สะพาน สัญญาณและเครื่องหมายจราจร กรมการขนส-ง
ทางบก เปIนฝ�ายบริหารจัดการเก่ียวกับรถ ใบอนุญาตขับข่ี นับต้ังแต-การจดทะเบียนรถ การตรวจ
สภาพรถ การออกใบอนุญาตขับข่ีรถ ส-วนสํานักงานตํารวจแห-งชาตินั้น เปIนฝ�ายบริหารจัดการเก่ียวกับ
การบังคับใช)กฎหมาย นับแต-การควบคุมสัญญาณและเครื่องหมายจราจร กวดขันจับกุมและดําเนินคดี
ผู)กระทําผิดตามกฎหมายจราจร ส-วนราชการท้ัง 3 มีอํานาจหน)าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 กรุงเทพมหานคร 
 จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(ท่ีมา: www. Wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร) เปIนหน-วยงานท่ีมีอํานาจหน)าท่ีสําคัญในการ
ปmองกันและแก)ไขปMญหาอุบัติเหตุการจราจรในกรุงเทพมหานคร ด)วย กรุงเทพมหานคร มีสถานท่ีต้ัง 
เขตพ้ืนท่ี จํานวนประชากร ระบบการจราจร ท่ีควรทราบเพ่ือประกอบการบริหารจัดการอุบัติเหตุ
จราจรท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 
 1. ด)านภูมิศาสตรL กรุงเทพมหานคร มีเนื้อท่ี 1,568.73 ตารางกิโลเมตร แบ-งการ
ปกครองออกเปIน 50 เขต คือ จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะป~ คลองเตย บางขุนเทียน  
ลาดกระบัง วังทองหลาง หลักสี่ ธนบุรี จอมทอง บางนา บางเขน บางซ่ือ ห)วยขวาง ยานนาวา     
บางพลัด วัฒนา ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม สาทร บางคอแหลม ประเวศ ราษฎรLบูรณะ สายไหม 
สวนหลวง พญาไท ราชเทวี บางบอน บางกอกใหญ- บึงกุ-ม ตลิ่งชัน พระโขนง หนองจอก มีนบุรี      
บางรัก คลองสาน ปทุมวัน  คันนายาว ลาดพร)าว ดุสิต ทุ-งครุ พระนคร บางกอกน)อย คลองสามวา 
สะพานสูง ทวีวัฒนา ปmอมปราบศัตรูพ-าย  สัมพันธวงศL 
 ส-วนราชการท่ีรับผิดชอบการจราจรของกรุงเทพมหานคร คือ สํานักการจราจรและ
ขนส-งหรือ สจส. โดยมีภาระกิจเก่ียวกับการศึกษา สําราจ รวบรวมข)อมูล วิเคราะหL วางแผนออกแบบ 
พัฒนาระบบโครงข-ายถนน ระบบการจราจรและขนส-งสินค)าและมวลชน พร)อมท้ังส-งเสริมความ
ปลอดภัยด)านการจราจรและขนส-งในกรุงเทพมหานคร (ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันท่ี 1 เมษายน 2548) ตาม
โครงสร)างสํานักการจราจรและขนส-ง   
 2. ด)านประชากร กรุงเทพมหานคร นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีประชากร 
5,686,252 คน เปIนชาย 2,694,921 คน เปIนหญิง 2,991,331 คน (ประเทศไทยมีประชากร 
64,785,909 คน) 
 3. ด)านการจราจร กรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีรถจดทะเบียน 
รวมทุกประเภท 34,624,406 คัน (ตามท่ีปรากฎอยู-ในส-วนของกรมการขนส-งทางบก)   
 สําหรับกรุงเทพมหานครนั้น เม่ือ พ.ศ. 2554 ได)มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-า
ด)วยการปmองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ข)อ 19 ให)ผู)ว-าราชการกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาจัดให)มีศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร โดยเรียกโดยย-อว-า “ศปถ. 
กทม.” โดยมีผู)ว-าราชการกรุงเทพมหานครเปIนผู)อํานวยการศูนยLฯ และมีอํานาจหน)าท่ีเก่ียวกับการ
ปmองกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  และข)อ 23 ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีท่ี
มีความจําเปIนผู)ว-าราชการกรุงเทพมหานครอาจพิจารณาให)มีศูนยLปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอํานาจหน)าท่ีเก่ียวกับการปmองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตท่ีผู)ว-า
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด ซ่ึงต-อมาเม่ือ พ.ศ. 2554 ผู)ว-าราชการกรุงเทพมหานคร ได)มีคําสั่ง
กรุ ง เทพมหานคร ท่ี  1809/2554 เรื่ อง  จัด ต้ัง ศูนยL อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 1809/2554 
ในภาคผนวกท่ี 8 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนส-งและจราจร (สนข.)  
 เปIนองคLกรท่ีมีอํานาจหน)าท่ีชัดเจน เปIนหน-วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย 
แผนงาน และมาตรการด)านการขนส-งและจราจรตามกฎกระทรวงแบ-งส-วนราชการสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส-งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให) สนข. มีภารกิจเก่ียวกับ
การเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนหลัก แผนแม-บท และยุทธศาสตรLการพัฒนาระบบการขนส-งและ
จราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล)อมในระบบการขนส-งของประเทศ และมีอํานาจหน)าท่ี ดังต-อไปนี้  
 1. ศึกษา วิเคราะหL และจัดทําแผนหลัก แผนแม-บท แผนการลงทุนด)านการขนส-ง
และจราจรในระดับประเทศ รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล-าว  
 2. ศึกษา เสนอแนะนโยบายและกําหนดมาตรการ มาตรฐานด)านการจัดระบบ
การจราจรทางบกให)สอดคล)องกับแผนหลักด)านการขนส-งและจราจร วิเคราะหLกลั่นกรองความ
เหมาะสมของแผนงานและโครงการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอต-อคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก รวมท้ังการดําเนินการ ตามกฎหมายว-าด)วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทาง
บกและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง  
 3. ศึกษา วิเคราะหL และจัดทํารายงานด)านการขนส-งและจราจร ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล)อมในระบบการขนส-ง  
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 4. ศึกษา วิเคราะหL และวิจัย เพ่ือจัดทํารายงานและแนวโน)มของการขนส-งและ
จราจร ท้ังในด)านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล)อม และจัดทําระบบข)อมูลและสารสนเทศ
ของการขนส-งและจราจร รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรและขนส-งอัจฉริยะ  
 5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให)เปIนอํานาจหน)าท่ีของสํานักงานหรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 นอกจากนี้ สนข. ยังมีอํานาจหน)าท่ีตามกฎหมายคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (คจร.) มาตรา 10 และพระราชกฤษฎีกาแก)ไขบทบัญญัติให)สอดคล)องกับการโอนอํานาจ
หน)าท่ีของส-วนราชการฯ มาตรา 40 กําหนดให)ผู)อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส-งและ
จราจร เปIนกรรมการและเลขานุการ คจร. และให) สนข. มีอํานาจหน)าท่ี ดังนี้  
 1. ศึกษา สํารวจ วิเคราะหLสภาพการจราจรทางบก เพ่ือวางแผนหลัก เสนอ
แนวนโยบาย และกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการจัดระบบการจราจร ตลอดจนมาตรการในการแก)ไข
ปMญหาการจราจรให)คณะกรรมการพิจารณา 
 2. วิเคราะหLและกลั่นกรองความเหมาะสมด)านเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดล)อม และ
การผังเมืองของแผนงานและโครงการเสนอต-อคณะกรรมการ  
 3. รวบรวมระบบข)อมูลด)านการจราจร เพ่ือเผยแพร- หรือจําหน-ายแก-หน-วยงาน
ราชการและภาคเอกชน  
 4. พิจารณาเสนอความเห็นต-อคณะกรรมการให)มีการปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย
เก่ียวกับการจราจรทางบก หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลกระทบกระเทือนต-อการจัดระบบการจราจรทางบก
ให)เหมาะสมกับสถานการณL  
 5. พิจารณาจัดทําโครงการศึกษา ฝ�กอบรม และเผยแพร-ความรู)ท่ีเก่ียวกับการ
จัดระบบการจราจรทางบก  
 6. ปฏิบัติการและประสานงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให)เปIนอํานาจหน)าท่ีของ 
สนข. หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
 กรมการขนส-งทางบก 
 ตามกฎกระทรวงแบ-งส-วนราชการ กรมการขนส-งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2545 ได)กําหนดอํานาจหน)าท่ีของกรมการขนส-งทางบกดังนี้ กรมการขนส-งทางบก กระทรวงคมนาคม 
มีภารกิจเก่ียวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส-งทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจ
ตรา ให)มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให)มีการเชื่อมต-อกับระบบการ
ขนส-งอ่ืนๆ เพ่ือให)ระบบการขนส-งทางบกเกิดความคล-องตัว สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และปลอดภัย โดย
ให)มีอํานาจหน)าท่ีดังต-อไปนี้ 
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว-าด)วยการขนส-งทางบก กฎหมายว-าด)วยรถยนตL 
กฎหมายว-าด)วยล)อเลื่อน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง  
 2. ดําเนินการแก)ไข ปmองกัน และส-งเสริมสวัสดิภาพการขนส-งทางบก 
 3. ส-งเสริมและพัฒนาเครือข-ายระบบการขนส-งทางบก 
 4. ดําเนินการจัดระเบียบการขนส-งทางบก 
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 5. ร-วมมือและประสานงานกับองคLการและหน-วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข)องท้ังในประเทศ
และต-างประเทศ ในด)านการขนส-งทางบก และในส-วนท่ีเก่ียวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว-าง
ประเทศ 
 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให)เปIนอํานาจหน)าท่ีของกรม หรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายสํานักจัดระบบการขนส-งทางบก มีอํานาจหน)าท่ีดังต-อไปนี้ 
  ก. จัดระบบการขนส-ง แผนงาน โครงการด)านการขนส-งทางบก 
  ข. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาการขนส-งทางบกในด)านรูปแบบและวิธีการ
ตลอดจนการประสานระหว-างการขนส-งระบบอ่ืน 
  ค. จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให)สอดคล)องกับนโยบายและ
แผนแม-บทของกระทรวงรวมเร-งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน-วยงานในสังกัด 
  ง. ศึกษาและวิเคราะหLเพ่ือกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑLต-างๆ ท่ีเก่ียวข)องกับ
การขนส-งทางบก รวมถึงการกําหนดอัตราค-าระวางค-าโดยสาร ค-าธรรมเนียม และค-าบริการอ่ืนๆ 
สําหรับรถท่ีใช)ในการขนส-งทางบก 
  จ. ดําเนินการเก่ียวกับงานห)องสมุด และจัดระบบการเก็บและการใช)ประโยชนL
ข)อมูลของหน-วยงานในสังกัดและเปIนศูนยL ข)อมูลของกรม 
  ฉ ร-วมมือและประสานงานกับองคLการระหว-างประเทศ หรือหน-วยงาน
ต-างประเทศ ในด)านความช-วยเหลือและร-วมมือในด)านการขนส-งทางบก รวมท้ังการจัดประชุมและ
เจรจาตามท่ีได)รับมอบหมาย 
  ช. ปฏิบัติงานร-วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน-วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง 
หรือท่ีได)รับมอบหมาย 
 สํานักจัดระเบียบการขนส-งทางบก มีอํานาจหน)าท่ีดังต-อไปนี้ 
  ก. ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตให)ประกอบการขนส-ง และการอนุญาตให)รับ
จัดการขนส-งตามกฎหมายว-าด)วยการขนส-งทางบก 
  ข. ปฏิบัติงานและประสานงานเก่ียวกับงานคณะกรรมการควบคุมการขนส-งทาง
บกกลาง คณะอนุกรรมการท่ีได)รับแต-งต้ังจากคณะกรรมการควบคุมการขนส-งทางบกกลาง 
คณะกรรมการควบคุมการขนส-งทางบกประจําจังหวัด และคณะกรรมการอ่ืนตามท่ีได)รับมอบหมาย 
  ค. กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการขนส-ง เจ)าของรถ 
ผู)ประจํารถ และผู)ขับรถ รวมท้ังสืบสวนจับกุมผู)กระทําการฝ�าฝ�นกฎหมายว-าด)วยการ ขนส-งทางบก 
และกฎหมายว-าด)วยรถยนตL และดําเนินการตามกฎหมายว-าด)วยการจราจรทางบก ในส-วนท่ีเปIน
อํานาจหน)าท่ีของผู)ตรวจการ 
  ง. ดําเนินการเก่ียวกับการสอบสวน เปรียบเทียบปรับและดําเนินคดีกับผู)กระทํา
ความผิดตามกฎหมายว-าด)วยการขนส-งทางบก กฎหมายว-าด)วยรถยนตL และกฎหมายอ่ืนตามท่ีได)รับ
มอบหมาย 
 จํานวนรถในกรุงเทพมหานคร มีรถท่ีจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 
(กลุ-มสถิติการขนส-ง กองแผนงาน กรมการขนส-งทางบก) 
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  1. รถตามกฎหมายว-าด)วยรถยนตL 
   รถยนตLนั่งส-วนบุคคล      6,736,562  คัน  
   รถจักรยานยนตLส-วนบุคคล  19,583,157 คัน 
   รถจักรยานยนตLสาธารณะ  51,376  คัน   
   รถประเภทอ่ืนๆ    6,930,456  คัน 
  2. รถตามกฎหมายว-าด)วยการขนส-งทางบก 
   รถโดยสาร    139,847  คัน  
   รถบรรทุก     963,173  คัน 
   รวมรถทุกประเภท 34,624,406 คัน 
 สําหรับรถจักรยานยนตLรับจ)างสาธารณะนั้น นับถึง เดือนธันวาคม 2556 มีจุดต้ังจอด 
(วิน) และจํานวนผู)ขับข่ี รถจักรยานยนตL ดังนี้ (สํานักยุทธศาสตรLและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
กลุ-มสถิติการขนส-งกองแผนงาน กรมการขนส-งทางบก และสํานักการขนส-งผู) โดยสาร งาน
ประกอบการจักรยานยนตLสาธารณ กรมการขนส-งทางบก) 
 สถานท่ีตั้งรอรับคนโดยสาร (จุดต้ังวิน) 4,633 แห-ง 
 จํานวนผู)ขับข่ี          51,376 คน 
 กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 ส-วนงานท่ีรับผิดชอบการจราจรในกรุงเทพมหานคร คือ กองบัญชาการตํารวจนคร
บาล โดยกองบังคับการตํารวจจราจร หรือ บก.จร ซ่ึง บก.จร ประกอบด)วย ศูนยLควบคุมสั่งการจราจร  
บก 2 กก. ฝ�ายอํานวยการ บก.จร., กก.1 สายตรวจ, กก.2 ศูนยLควบคุมจราจรทางด-วน, กก.3 ศูนยL
ใบสั่ง, กก.4 ศูนยLควบคุมการจราจรพ้ืนท่ี, กก.5 ตรวจพิสูจนL, สถิติวิจัย, กก.6 ปฏิบัติการพิเศษ
การจราจร, กลุ-มงานสอบสวน, บก.น. 1 -9, สน. (สถานีตํารวจ) ต-างๆ ในสังกัด 88 สน. 
 นโยบายการปฏิบัติงานด)านการจราจรของ ผบ.ตร. (พ.ศ. 2556) 
 1. พัฒนาระบบการจราจรให)มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
 2. ให)มีแผนการจัดการจราจร เพ่ือรองรับเหตุพิเศษ เช-น การจัดงานสําคัญ ฝนตกน้ํา
ท-วมถนนชํารุด สถาบันการศึกษาช-วงเป~ดเทอม เปIนต)น ให)สามารถคลี่คลายปMญหาได)อย-างรวดเร็ว 
 3. อํานวยความปลอดภัยทางถนนตามแผนปฏิบัติการ “ทศวรรษแห-งความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563” โดยมีเปmาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให)
ตํ่ากว-า 10 คน ต-อประชากรหนึ่งแสนคนในปq พ.ศ. 2563 ตามกรอบปฏิญญามอสโก 
 4. ดําเนินการศึกษา วิเคราะหL วางแผน และอํานวยการในการปmองกันและลด
อุบัติเหตุในแต-ละพ้ืนท่ีอย-างเปIนระบบ 
 5. ดําเนินการตามมาตรการบังคับใช)กฎหมายอย-างต-อเนื่อง เพ่ือสร)างวินัยจราจร 
ให)กับประชาชน โดยการกวดขันจับกุม 10 ข)อหาหลัก รวมท้ังการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลLในทาง
สาธารณะขณะขับข่ี หรือโดยสารรถทุกประเภท 
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 6. ผู)บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต)องหม่ันอบรมทําความเข)าใจให)ตํารวจจราจรปฏิบัติ
หน)าท่ีด)วยความโปร-งใส มีความซ่ือสัตยL สุจริต และบริการประชาชนอย-างสุภาพเท-าเทียม เปIน 
“สุภาพบุรุษจราจร” อันเปIนการรักษาและสร)างภาพลักษณLท่ีดีของสํานักงานตํารวจแห-งชาติ 
 7. กวดขันวินัยจราจร ความประพฤติ และปลูกจิตสํานึกให)เจ)าหน)าท่ีตํารวจจราจรมี
ความพร)อมในการอํานวยความสะดวก แก)ไขปMญหาจราจรและให)บริการประชาชน 
 8. ดําเนินการทางวินัย และอาญาอย-างเด็ดขาด กับเจ)าหน)าท่ีตํารวจจราจรท่ี
แสวงหาประโยชนLโดยมิชอบจากการปฏิบัติหน)าท่ี 
 นโยบายการปฏิบัติงานด)านการจราจรของ ผบก.จร. 
 กองบังคับการตํารวจจราจร มีหน)าท่ีรับผิดชอบในการจัดการจราจรและรักษาความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับตามนโยบายการบริหารราชการของ
สํานักงานตํารวจแห-งชาติ ประจําปqงบประมาณ พ.ศ. 2557 การเข)าสู-ประชาคมอาเซียนของสํานักงาน
ตํารวจแห-งชาติปq 2558 และแผนพัฒนาและแก)ไขปMญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล เพ่ือการบริหารงานองคLกรในรูปแบบการบริหารมุ-งผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management) กําหนดให)มีระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดสะท)อนผลงาน
ให)ออกมาเปIนรูปธรรมเพ่ือให)มีการปรับปรุงการดําเนินงานให)เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความ
คุ)มค-ารวมถึงมีความรับผิดชอบต-อประชาชนผู)รับบริการ            
 อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครเปIนเมืองท่ีมีผู)เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุดในประเทศไทย  
คือ นับแต- พ.ศ. 2550 – 2556 เปIนเวลา 7 ปq เสียชีวิตจํานวน 3,371 คน เหตุท่ีมีจํานวนผู)เสียชีวิต
มากท่ีสุดเพราะกรุงเทพมหานครมีประชากรจํานวนมากซ่ึงโดยเฉลี่ยนับแต- พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556  
ประมาณ 5,500,000 คน ปqท่ีมีผู)เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2552 จํานวน 538 คน ปqท่ีมีจํานวนน)อย
คือ พ.ศ. 2556 จํานวน 353 คน 
 อนึ่ง ในกรุงเทพมหานครนั้น สาเหตุท่ีมีจํานวนผู)เสียชีวิตลดลงในลําดับแต-ละปq เปIน
เพราะการบูรณาการตามหลักยุทธศาสตรL 5 E นมีการบริหารจัดการทรัพยากรในการปmองกันอุบัติเหตุ
จากการจราจรามีมากกว-าทุกจังหวัดในประเทศไทย (ไทยโพสตL วันท่ี 18 สิงหาคม 2554 หน)า Excite 
Thai Post 1) แต-เม่ือเปรียบเทียบจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครกับจํานวนนผู)เสียชีวิตในแต-ละปq 
เช-นต้ังแต-ปq พ.ศ. 2551-2556 ยังอยู-ในระดับ ต-อประชากร 100,000 คน 
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ตารางท่ี 2.10 สถิติอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานคร ปq พ.ศ. 2551-2556 

 
ท่ีมา: ข)อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 
 
2.6 นโยบายและแผนการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร เปIนเมืองหลวงของประเทศไทย และเปIนศูนยLรวมความเจริญทุกด)านของ
ประเทศ ไม-ว-าจะเปIนด)านเศรษฐกิจ การค)า การลงทุน การศึกษา การเมือง การปกครอง รวมไปถึง
ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย การเปIนศูนยLกลางในการพัฒนาของทุกด)าน ทําให)มหานครแห-งนี้เจริญ
รุดหน)าอย-างรวดเร็ว กลายเปIนแม-เหล็กขนาดใหญ-ท่ีดึงดูดผู)คนจากท่ัวภูมิภาคของประเทศและจาก
นานาชาติให)เข)ามาทําการค)า การลงทุน และประกอบอาชีพ ทําให)ประชากรเพ่ิมข้ึนอย-างรวดเร็ว และ
เนื่องจากการต้ังถ่ินฐานแบบกระจายตัวเปIนพ้ืนท่ีกว)าง ไม-เปIนระบบผังเมืองท่ีดี ทําให)เกิดปMญหา
หลากหลายด)าน โดยเฉพาะปMญหาด)านการจราจร จํานวนรถยนตLเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเนื่อง แต-พ้ืนผิว
จราจรมีอยู-จํากัด ประกอบกับระบบขนส-งมวลชนท่ีมีอยู-ไม-เพียงพอต-อการให)บริการ และคนบางส-วน
ขาดวินัยในการใช)รถใช)ถนน จึงทําให)การจราจรติดขัดมากข้ึน ก-อให)เกิดผลกระทบท้ังทางด)าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล)อม สุขภาพชีวิต และความสามารถในการแข-งขันของประเทศ  
 การจัดการจราจรและขนส-งในเขตกรุงเทพมหานครได)เริ่มดําเนินการอย-างมีแผนและเปIน
ระบบ ใน พ.ศ. 2514 เม่ือรัฐบาลเยอรมันได)ให)ความช-วยเหลือรัฐบาลไทยภายใต)โครงการความร-วมมือ
ระหว-างรัฐบาลท้ังสอง โดยได)ส-งผู)เชี่ยวชาญในนามบริษัท F.H.Kocks Consulting Engineering 
Rhein Ruhring, GMBH, มาทํางานร-วมกับเจ)าหน)าท่ีฝ�ายไทยในการสํารวจพิจารณาความเหมาะสม
และวางแผนการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใน พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีมีมติให)จัดต้ัง
หน-วยงานพิเศษตามข)อเสนอของผู)เชี่ยวชาญ คือ “สํานักงานวิศวกรรมจราจรกรุงเทพมหานคร” ข้ึน 
เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ภายใต)การกํากับดูแลของกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหน)าท่ีด)านการ
ออกแบบวางผังเฉพาะเพ่ือแก)ไขปMญหาจราจร รวมท้ังวางระบบขนส-งมวลชนในอนาคต ต-อมาได)มีการ
ประกาศใช)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 จึงได)กําหนดให)เปIน

ปP 
พ.ศ. 

จํานวนประชากร 
กรุงเทพมหานคร 

(คน) 

จํานวนผู�เสียชีวิต 
 

(คน 

จํานวนผู�เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทาง

ถนนต"อประชากร 
100,000 คน 

2551 5,710,883 598 10.47 
2552 5,702,595 538 9.43 
2553 5,701,394 456 8.00 
2554 5,674,843 399 7.03 
2555 5,673,560 356 6.27 
2556 5,686,252 353 6.21 
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ส-วนราชการระดับกอง ภายใต)ชื่อ “กองวิศวกรรมจราจร” สังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 
14 กุมภาพันธL 2518 ต-อมาในปq พ.ศ. 2536 จึงได)รับการยกฐานะข้ึนเปIน “สํานักการจราจรและ
ขนส-ง” หรือ สจส. ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2536 โดยมีภารกิจเก่ียวกับ
การศึกษา สํารวจ รวบรวมข)อมูล วิเคราะหL วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบโครงข-ายถนน ระบบ
การจราจรและขนส-งสินค)าและมวลชน พร)อมท้ังส-งเสริมความปลอดภัยด)านการจราจรและขนส-งใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 สํานักการจราจรและขนส-ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) (พ.ศ. 2546) ได)กําหนดยุทธศาสตรL
และกลยุทธLการบริหาร ดังนี้ 
 วิสัยทัศนL Vision 
 กรุงเทพมหานครมีระบบการจราจรและขนส-งมวลชนท่ีได)มาตรฐานระดับสากล ของเมือง
หลวงขนาดใหญ-ด)วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล)อมและประชาชนมีความ
พึงพอใจในการให)บริการ 
 พันธกิจ Mission 
 1. กําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมปริมาณการจราจร 
 2. พัฒนาระบบการจราจรและขนส-งให)ต-อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดระเบียบการจราจรเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยไร)มลพิษ 
 4. จัดให)มีสิ่งอํานวยความสะดวกต-อการคมนาคมขนส-ง ท้ังทางบก ทางน้ํา 
 5. พัฒนาระบบฐานข)อมูลเพ่ือการวางแผนและเผยแพร-ด)านการจราจรและขนส-ง 
 6. เสริมสร)างจิตสํานึกและวินัยจราจร 
 7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคLกร 
 ยุทธศาสตรL  (Strategy) 
 ยุทธศาสตรLท่ี 1 พัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานแบบบูรณาการเพ่ือมุ-งสู-การเปIนศูนยLกลางภูมิภาค 
 ยุทธศาสตรLท่ี 2 พัฒนาโครงสร)างการจราจรและขนส-งให)สะดวกและปลอดภัย 
 ยุทธศาสตรLท่ี 3 พัฒนาโครงสร)างการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตรLท่ี 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให)เปIนมหานครแห-งคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
เอกลักษณLทางวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรLท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเปIนต)นแบบด)านการบริหารมหานคร 
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ภาพท่ี 2.9 โครงสร)างสํานักการจราจรและขนส-ง 
ท่ีมา: สํานักการจราจรและขนส-ง กรุงเทพมหานคร 
 
 สํานักงานเลขานุการ มีหน)าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการท่ัวไปของสํานัก 
งานช-วยอํานวยการและเลขานุการ งานการบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานการประชุม งานนิติ
กรรมและสัญญา งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ งานประชาสัมพันธL และปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนท่ีไม-ได)
อยู-ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง โดยแบ-งงานภายในส-วน
ราชการ ดังนี้ 
 กลุ-มงานช-วยนักบริหาร มีหน)าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด)านแลขานุการของผู)อํานวยการ
สํานัก และรองผู)อํานวยการสํานัก ติดต-อนัดหมายการประชุม การประสานงานและอํานวยความ
สะดวก และปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง  
 ฝ�ายบริหารงานท่ัวไป มีหน)าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณ และธุรการท่ัวไป งานการ
ประชุม งานประชาสัมพันธLและเผยแพร-ข)อมูลข-าวสาร การเร-งรัดติดตามเรื่อง การประสานงานกับ
หน-วยงานท่ีเก่ียวข)อง งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง  
 ฝ�ายการเจ)าหน)าท่ี มีหน)าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา บรรจุ
และแต-งต้ัง การโอน การย)าย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพการประชุม อ.ก.ก. 
สํานัก การศึกษาต-อ ดูงาน ฝ�กอบรม การขอกลับเข)ารับราชการ การเลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน 
การดําเนินการทางวินัย การทะเบียนประวัติ การขอรับบําเหน็จบํานาญและเกษียณอายุ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณL และประกาศเกียรติคุณ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
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ประกันสังคม พ.ศ. 2533 การตรวจสอบ พิจารณา จัดทํา แก)ไข เปลี่ยนแปลงนิติกรรม สัญญา ร-าง
กฎหมาย ดําเนินการกรณีละเมิดทรัพยLสินของกรุงเทพมหานคร ตอบข)อหารือปMญหาเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง ข)อบังคับและข)อบัญญัติกรุงเทพมหานคร วินิจฉัย ทักท)วงข)อกฎหมาย ให)คําปรึกษา
เก่ียวกับสัญญาพิเศษ และปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง  
 ฝ�ายการคลัง มีหน)าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด)านการเงินและงบประมาณ การบัญชีและ
พัสดุ การตรวจสอบฎีกาและใบสําคัญการจ-ายเงิน การจัดซ้ือจัดจ)าง การทะเบียนทรัพยLสิน และปฏิบัติ
หน)าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง 
 สํานักงานจราจรและขนส-งกรุงเทพมหานครมีระบบการจราจรและขนส-งมวลชนสอดคล)อง
กับศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จัดต้ังข้ึนเม่ือปq พ.ศ. 2546 เพ่ือให)เปIนหน-วยงานกลางด)าน
การปmองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการความร-วมมือกับหน-วยงานท่ีเก่ียวข)องท้ังภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม มีประวัติความเปIนมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 ปq พ.ศ. 2546: คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จัดต้ังศูนยLอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   
(ดูรายละเอียด ภาคผนวกท่ี 1) 
 ปq พ.ศ. 2552: การประกาศใช)แผนแม-บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 
 ปq พ.ศ. 2553: คณะรัฐมนตรีประกาศให) ปq พ.ศ. 2554-2563 เปIนทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน 
 ปq พ.ศ. 2554: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว-าด)วยการปmองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. 2554 
 ปq พ.ศ. 2555: การแต-งต้ังคณะอนุกรรมการ ภายใต)คณะกรรมการ ศปถ. 
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ภาพท่ี 2.10 ผังองคLกร การจัดการความปลอดภัยทางถนนและความเชื่อมโยงกับทศวรรษความ
 ปลอดภัยทางถนน 
ท่ีมา: www.roadsafetythailand.com 
 
 วิธีแก)ปMญหาการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑล (ชัชชาติ สิทธิพันธL, 2557) ปMญหาปMจจุบัน
เปIนท่ีทราบกันดีว-าปMญหาจราจรในปMจจุบัน เกิดจากมีการใช)รถส-วนตัวมาก ซ่ึงก็มีสาเหตุมาจากระบบ
ขนส-งมวลชนในปMจจุบันทีให)บริการ มีรถประจําทางเปIนหลัก โดยมีรถไฟและเรือบางส-วน แต-ท้ังหมด
นั้นก็ให)บริการได)ไม-สะดวก รวดเร็วเท-าท่ีควร ทําให)มีคนใช)รถส-วนตัว กันมาก และนับวันจะมากข้ึน
เรื่อยๆ ปMญหาท่ีใช)รถประจําทางในปMจจุบันไม-สะดวกรวดเร็วเพราะ มีรถประจําทางวิ่งมากสายเกิน
ความจําเปIนและวิ่งทับเส)นทางกันจนยุ-งเหยิง เม่ือมีจํานวนรถอยู-บนถนนมากก็ทําให)เกิดการรอเข)า
ปmายทําให)เสียเวลาและทําให)การจราจรติดขัดต-อเนื่อง ส-วนผู)ใช)บริการก็ต)องรอนาน เพราะกว-ารถ
ประจําทางสายท่ีต)องการมาก็นาน ถ)าจะต-อรถก็ไม-สะดวกและยังทําให)ค-าใช)จ-ายเพ่ิม เม่ือเทียบกับใช)
รถส-วนตัวแล)วมีค-าใช)จ-ายพอๆ กัน แต-ถ)าใช)รถส-วนตัวจะสบายกว-า 
 แนวทางการแก)ปMญหา 
 มีแนวทาง คิดใหม- ทําใหม- คือ จัดระบบรถประจําทาง รถไฟ และเรือ ให)เปIนโครงข-ายท่ี
สามารถเชื่อมต-อกันได)สะดวก ลดการรอนาน ให)การเดินทางของผู)ใช)บริการถึงท่ีหมายเร็วข้ึน แต-ต)อง
มีค-าใช)จ-ายตํ่าด)วย ถ)าดําเนินการตามวิธีท่ีคิดไว)จะทําให)การเดินทางถึงท่ีหมายเร็วข้ึน อย-างน)อย 40 % 
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ในขณะท่ีค-าใช)จ-ายต-อการเดินทางต-อเท่ียวจะถูกลง อันจะเปIนเหตุจูงใจให)คนหันมาใช)บริการรถประจํา
ทางแทนการขับรถออกมาเพราะประหยัดและไม-เสียเวลา ทาง ขสมก ก็จะมีกําไรเพราะค-าใช)จ-ายจะ
ตํ่าลง ส-วนรถไฟ และเรือ ก็จะมีคนใช)บริการมากข้ึน เพราะคนจะจอดรถไว)บ)านแล)วเดินทางด)วย
ระบบขนส-งมวลชน ท่ีสะดวก รวดเร็วและประหยัดแทน โดยมีวิธีการดําเนินการในรายละเอียด ตามนี้ 
 วิธีแก)ปMญหา 
 1. เปลี่ยนระบบรถประจําทาง จัดเส)นทางวิ่งใหม- โดยให)มีรถประจําทางวิ่ง 1 สายในถนน
หนึ่งเส)นโดยยึดหลักวิ่งให)ตรงท่ีสุดเปIน เหนือ-ใต) 12 สาย ตะวันออก-ตะวันตก 8 สาย และ วงกลม 2 สาย 
 เหตุผล เพ่ือลดจํานวนรถประจําทางท่ีวิ่งอยู-บนถนน โดยปล-อยรถอย-างต-อเนื่องและวิ่งตาม
กันเปIนระยะ โดยระยะห-างของการปล-อยรถจะอยู- ท่ีประมาณ 2-5 นาทีต-อคัน และยังเปIนการ
แก)ปMญหารถประจําทางมาออกันอยู-ตามทางแยกหรือปmายหยุดรถ  
 2. จัดจุดจอดรถประจําทางท่ีหัวมุมถนนเพ่ือให)เปIนจุดต-อรถหรือจุดจอดท่ีตัดกับทางรถไฟ
เพ่ือต-อรถไฟ หรือท่ีข)ามคลองเพ่ือต-อเรือ 
 เหตุผล เพ่ือให)การต-อรถเปIนไปด)วยความสะดวก เพราะการจัดการเดินรถประจําทางแบบ
นี้อาจจะไม-สามารถข้ึนรถคันเดียวถึงท่ีหมายได) จึงต)องมีการต-อรถไปในเส)นทางท่ีต)องการ แต-การต-อ
รถถ)าต)องเดินไกลก็จะทําให)ลําบากด)วยอากาศร)อน การจัดให)จุดตัดของเส)นทางรถประจําทางเปIนปmาย
หยุดรถเพ่ือการต-อรถจึงเปIนการแก)ปMญหา และอํานวยความสะดวกให)กับผู)ใช)บริการ 
 3. จัดรถไฟชานเมือง เส)นเหนือ-ใต) (ระหว-างรังสิต ถึง หัวลําโพง) และ ตะวันออก-ตะวันตก 
(ระหว-างศาลายา ถึง หัวตะเข)) โดยมีจุดเปลี่ยนรถท่ีสามเสน หรือบางซ่ือ ซ่ึงจะเหมือนระบบรถไฟฟmาท่ี
สิงคLโปรL 
 เหตุผล เปIนการนําโครงสร)างทางรถไฟท่ีมีอยู-ใน กทม มาปรับเปลี่ยนให)เปIนรถไฟในเมือง
เพ่ือขนคนจํานวนมากๆ จากชานเมืองเข)าสู-ใจกลางเมืองแล)วค-อยถ-ายต-อด)วยรถประจําทางไปยังท่ีท่ี
ต)องการ อันจะทําให)การเดินทาง คล-องตัวข้ึน 
 4. รถไฟจากต-างจังหวัด สายเหนือมาหยุดแค- รังสิต สายใต)หยุดท่ีศาลายา สายตะวันออก
หยุดท่ีหัวตะเข) แล)วต-อรถชานเมือง เพ่ือแก)ปMญหารถไฟขบวนยาวมากีดขวางการจราจรรถยนตLท่ีตัด
ทางรถไฟ แล)วก็แก)ปMญหารถไฟแออัดท่ีหัวลําโพงท่ีเปIนปMญหาให)เกิดความล-าช)าของรถไฟเข)าเมือง
เพราะต)องจอดรอกันเหตุผล ในปMจจุบันมีรถไฟเดินทางเข)าออกจากสถานีหัวลําโพงมาก อันเปIนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําให)เกิดปMญหาการจราจรระหว-างจุดตัดของทางรถยนตLกับทางรถไฟ ถ)ารถสายยาวจาก
ต-างจังหวัดมาหยุดอยู-ท่ีรังสิต และศาลายาแล)วจะทําให)มีแต-รถชานเมืองวิ่งก็จะสามารถจัดการการ
ผ-านทางรถไฟได)ดีข้ึน 
 5. ใช)ระบบต๋ัวรถแบบหลายต-อและสามารถต-อได) ท้ังรถประจําทาง เรือ และ รถไฟ       
 เหตุผล เพ่ือให)การเดินทางประหยัดอันจะเปIนการจูงใจให)คนหันมาใช)บริการรถสาธารณะ
มากข้ึน 
 นโยบายและแผนการจราจรทางบทในเขตกรุงเทพมหานครพบว-าการเดินทางภายใน 
กรุงเทพมหานครในปMจจุบัน ระบบคมนาคมขนส-งของกรุงเทพมหานครใช)ทางบกเปIนหลัก โดยเฉพาะ
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การคมนาคมขนส-งตามเส)นทางถนน เนื่องจากเข)าถึงชุมชนได)สะดวกกว-าระบบอ่ืน และเปIนการ
เดินทางโดยยานพาหนะส-วนบุคคลเปIนหลัก (Online:http://thai.tourismthailand.org) 
 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีระบบการขนส-งสาธารณะท่ีได)มาตรฐานและทันสมัย การ
เดินทางภายในเมืองจึงทําได)ง-ายและสะดวกสบายแม)ไม-มีรถยนตLส-วนตัว เพราะมีพาหนะอ่ืนๆ ให)
เลือกใช)มากมายหลายรูปแบบ ท้ังทางบก คือ รถรับจ)างแท็กซ่ีมิเตอรL รถประจําทาง รถจักรยานยนตL
รับจ)าง รถตุ�กตุ�ก รถไฟ รถไฟฟmาบีทีเอส และรถไฟฟmาใต)ดิน และทางน้ํา คือ เรือ รถรับจ)างแท็กซ่ี
มิเตอรL วิ่งรับ-ส-งผู)โดยสารและจอดตามจุดจอดรถต-างๆ ท่ัวเมือง โดยคิดอัตราค-าโดยสารตามเกณฑL
ระยะทางร-วมกับเกณฑLระยะเวลา มีค-าบริการพิเศษเพ่ิมเติมในกรณีเรียกใช)บริการผ-านศูนยLวิทยุ
สื่อสาร 20 บาท ต-อเท่ียว และกรณีเรียกจากท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดท่ีบริษัท ท-าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) กําหนดไว) 50 บาท ต-อเท่ียว และผู)โดยสารต)องจ-ายค-าทางด-วนเอง 
 รถโดยสารประจําทาง มีท้ังรถปรับอากาศและรถไม-ปรับอากาศ ให)บริการต้ังแต-เวลา
ประมาณ 04.00-23.00 น. และบางสายให)บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปIนรถของท้ังองคLการขนส-ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร-วมบริการ ติดต-อสอบถามเส)นทางการเดินรถได)ท่ีหมายเลขโทรศัพทL 
184 หรือทางเว็บไซตL www.bmta.co.th นอกจากนี้ยังมีรถตู)โดยสารประจําทางของเอกชนให)บริการ
ในเส)นทางต-างๆ ท่ัวเมืองด)วย 
 รถไฟฟmาบีทีเอส มี 2 เส)นทาง คือ สายสุขุมวิทและสายสีลม เป~ดให)บริการทุกวัน เวลา 
06.00-24.00 น. โดยเก็บค-าโดยสารตามระยะการเดินทางจริงของผู)โดยสาร ตรวจสอบข)อมูลการเดิน
รถได)ท่ีเว็บไซตL www.bts.co.th 
 รถจักรยานยนตLรับจ)างและรถตุ�กตุ�ก วิ่งรับ-ส-งผู)โดยสารและจอดตามจุดจอดรถต-างๆ ท่ัว
เมือง โดยคิดอัตราค-าโดยสารตามระยะทางและตามแต-ตกลง 
 เรือด-วนเจ)าพระยา มีบริการตลอดเส)นทางการเดินเรือในแม-น้ําเจ)าพระยาจํานวน 34 ท-าเรือ 
โดยแยกออกเปIน 4 สาย คือ เรือด-วนประจําทาง เรือด-วนพิเศษธงส)ม เรือด-วนพิเศษธงเหลือง และเรือ
ด-วนพิเศษธงฟmา นอกจากนี้ยังมีบริการเรือโดยสารข)ามฟากบริเวณท-าเรือต-างๆ และมีบริการเรือหางยาว
โดยสารแล-นตลอดลําคลองแสนแสบ คลองลาดพร)าว คลองบางกอกน)อย และคลองต-างๆ 
 นโยบายและแผนการจราจร 
 กรุงเทพมหานครและหน-วยงานท่ีเก่ียวข)องได)มุ-งแก)ไขปMญหาด)านการจราจรโดยมีโครงข-าย
ทางหลวงแผ-นดินจําแนกตามปริมาณช-องจราจร นอกจากโครงข-ายถนนดังกล-าวแล)ว ยังมีทางหลวง
พิเศษระหว-างเมืองในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและทางพิเศษ ในความรับผิดชอบของการ
ทางพิเศษแห-งประเทศไทย ทางหลวงพิเศษระหว-างเมือง ปMจจุบันมี 2 เส)นทาง ระยะทางรวม 146 
กิโลเมตร คือ 
 1. ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 เส)นทางกรุงเทพฯ – ชลบุรีสายใหม- (มอเตอรLเวยL) 
ระยะทาง 82 กิโลเมตร เป~ดใช)งานเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธL 2541 
 2. ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 เส)นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด)านตะวันออก     
(บางพลี – บางปะอิน) ระยะทาง 64 กิโลเมตร เป~ดใช)งานเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2542 
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 ท้ังนี้กรมทางหลวงได)กําหนดยุทธศาสตรLทางหลวงพิเศษระหว-างเมือง โดยมีเปmาหมายการ
พัฒนาเส)นทางท่ีมีลําดับความสําคัญสูงซ่ึงเปIนเส)นทางเชื่อมระหว-างกรุงเทพฯไปสู-ภูมิภาคต-างๆ ท่ีมี
ปริมาณการเดินทางสูงภายในรัศมี 250 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯช-วงระหว-างปq 2555 – 2563 จํานวน 
5 สายทางระยะทางรวม 705 กิโลเมตร ประกอบด)วย 
 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร 
 บางใหญ--นครปฐม-กาญจนบรุ  ีระยะทาง 96 กิโลเมตร 
 ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 89 กิโลเมตร 
 นครปฐม-ชะอํา ระยะทาง 118 กิโลเมตร 
 บางปะอิน-นครสวรรคLระยะทาง 206 กิโลเมตร 
 - ทางพิเศษ มี 7 สายทาง และทางเชื่อมต-อทางพิเศษ 3 แห-ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และจังหวัดใกล)เคียง ระยะทางรวม 207.9 กิโลเมตร ประกอบด)วย 
 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร ประกอบด)วย (1) สายดินแดง-
ท-าเรือ (2) สายบางนา-ท-าเรือ (3) สายดาวคะนอง-ท-าเรือ 
 2. ทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 38.4 กิโลเมตร ประกอบด)วย 
  2.1 ส-วน A เริ่มต)นท่ีถนนรัชดาภิเษก ผ-านบริเวณทางแยกต-างระดับพญาไท (โรงกรอง
น้ําสามเสน) สิ้นสุดแนวสายทางท่ีถนนพระราม 9 ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร 
  2.2 ส-วน B เชื่อมต-อกับส-วน A บริเวณทางแยกต-างระดับพญาไท (โรงกรองน้ํา สาม
เสน) ผ-านยมราช ถนนศรีอยุธยา ถนนสาทร ถนนจันทนLถนนพระรามท่ี 4 สิ้นสุดแนวสายทางท่ีบริเวณ
บางโคล-ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร 
  2.3 ส-วน C เชื่อมต-อกับส-วน A บริเวณถนนรัชดาภิเษก ผ-านถนนประชาชื่น มุ-งไปทาง
ทิศเหนือสิ้นสุดท่ีถนนแจ)งวัฒนะ ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร 
  2.4 ส-วน D เชื่อมต-อกับส-วน A บริเวณถนนพระราม 9 ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดท่ี
บริเวณถนนศรีนครินทรLระยะทาง 8.6 กิโลเมตร 
 3. ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร ประกอบด)วย ช-วงท่ี 1 ถนนรามอินทรา-
อาจณรงคLระยะทาง 18.7 กิโลเมตร และช-วงท่ี 2 ถนนรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด)านตะวันออก ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร 
 4. ทางพิเศษอุดรรัถยา ระยะทาง 32 กิโลเมตร ประกอบด)วย ระยะท่ี 1 แจ)งวัฒนะ-เชียง
รากระยะทาง 22 กิโลเมตร และระยะท่ี 2 เชียงราก-บางไทร ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
 5. ทางพิเศษบูรพาวิถีเปIนทางยกระดับขนาด 6 ช-องจราจร มีแนวสายทางเริ่มต)นท่ีปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใช)พ้ืนท่ีเกาะกลางทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 34 ตอนบางนา-
บางปะกงไปทางทิศตะวันออก ข)ามแม-น้ําบางปะกง สิ้นสุดท่ีจังหวัดชลบุรีระยะทาง 55 กิโลเมตร 
 6. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงคLเปIนทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช-องจราจร เริ่มต)นจาก
ปลายทางพิเศษฉลองรัชและซ)อนทับไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางแยกต-างระดับอาจ
ณรงคLเชื่อมต-อกับทางพิเศษบูรพาวิถีระยะทาง 4.7 กิโลเมตร 
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 7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) เปIนทางยกระดับขนาด 6 ช-องจราจรมีแนว
สายทางต-อเชื่อมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษกด)านใต)ช-วงถนนพระรามท่ี 2- ถนนสุขสวัสด์ิจาก
ถนนสุขสวัสด์ิบริเวณพระประแดงข)ามแม-น้ําเจ)าพระยาไปทางทิศตะวันออกผ-านถนนสุขุมวิท ถนนศรี
นครินทรLและถนนเทพารักษLไปบรรจบกับทางหลวงแผ-นดินหมายเลข 34 ตอน บางนา-บางปะกง 
บริเวณบางพลีระยะทาง 22.5 กิโลเมตร 
 นอกจากนี้การทางพิเศษแห-งประเทศไทยได)ดําเนินการก-อสร)างทางเชื่อมต-อทางพิเศษ      
3 แห-ง ดังนี้ ทางยกระดับด)านทิศใต)สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให)บริการทางพิเศษบูรพาวิถีและอํานวยความสะดวกในการเดินทางสู-ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด)วยระบบโครงข-ายทางพิเศษ ทางเชื่อมต-อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถีเพ่ือเชื่อมต-อเส)นทางคมนาคมของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด)านตะวันตกให)สมบูรณLยิ่งข้ึน ทางเชื่อมต-อเฉลิม
ราชดําริ 84 พรรษา (ทางเชื่อมต-อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดL) กับถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม) เพ่ือเสริมโครงข-ายการจราจรทางด)านทิศใต)ของกรุงเทพมหานครให)สมบูรณLซ่ึงจะช-วย
ลดปMญหาความคับค่ังของการจราจร อีกท้ังเปIนการส-งเสริมการให)บริการทางพิเศษมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการเดินทางมากข้ึน 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข)องในประเทศ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรL  (2546) ได)ทําการศึกษาเรื่อง “ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน” ในส-วนของสัญญาณไฟจราจรพบว-า มีประเด็นปMญหาความปลอดภัยของทางแยก
สัญญาณไฟดังนี้   
 1. ปMญหาการมองเห็นจากระยะท่ีเหมาะสม รถท่ีวิ่งเข)าสู-ทางแยกไม-ตระหนักว-ามีทางแยก
สัญญาณไฟ มองไม-เห็นโคมไฟชัดเจน อาจมาจากโคมไฟมีขนาดเล็กหรือแสงอาทิตยLสะท)อนโคมไฟทํา
ให)มองสีไม-ชัด (Phantom Effect) หรือแม)แต-สิ่งอ่ืนบังโคมไฟ 
 2. การฝ�าฝ�นสัญญาณไฟแดง (Red Light-Running) โดยท่ัวไปตามกฎหมายอนุญาตให)
คนขับเข)าสู-ทางแยกได)ในช-วงไฟเหลืองถ)าคนขับไม-สามารถหยุดได) แต-ห)ามมิให)เข)าสู-ทางแยกในช-วงไฟ
เปลี่ยนเปIนสีแดงแล)ว 
 3. อุบัติเหตุรถชนท)าย และอุบัติเหตุในทิศทางตรงกันข)ามท่ีเลี้ยวมักเพ่ิมข้ึน 
 4. ความสับสนของรถท่ีจะเลี้ยวขวาซ่ึงอาจเกิดจากการมองโคมไฟชัดเจนหรือการปฏิบัติ
เพ่ือเลี้ยวนั้นๆ ไม-ชัดเจน  
 5. บ-อยครั้งท่ีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจราจรอ่ืนๆ (นอกเหนือจากการวิ่งของ
รถยนตLนั่งส-วนบุคคล) ไม-เพียงพอ เช-น ช-องทางวิ่งรถขนส-งมวลชน ทางข)ามและไฟสัญญาณทางข)ามท่ี
ทางแยก 
 6. ขาดอุปกรณLแบ-งช-องจราจร (Canalization) ท่ีจําเปIน เช-น เกาะแบ-งเลี้ยว ขอบทาง
เกาะสีและเกาะหลบภัย (Painted/Refuge Island) ซ่ึงช-วยความปลอดภัยในคนเดินเท)า 
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 พิชัย  ธานีรณานนทL (2546) ได)รายงาน แผนปฏิบัติการปmองกันอุบัติเหตุจราจรและการ
จัดการภายหลังการบาดเจ็บระดับจังหวัดเชียงใหม- ในส-วนของกลยุทธLเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พยาบาลฉุกเฉินในระดับจังหวัดไว)ในระยะ 3 ปq คือต้ังแต-ปq 2546-2548 โดยกําหนดแผนหลัก          
4 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การจัดระบบการแพทยLฉุกเฉินท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดเก็บข)อมูลท่ีแม-นยํา 
 3. แผนงานระบบรับแจ)งเหตุ 
 4. แผนงานเตรียมพร)อมของสถานพยาบาลและระบบการส-งต-อ 
 จังหวัดนครราชสีมา (2546) ได)รายงานแผนปฏิบัติการปmองกันอุบัติเหตุจราจรและการ
จัดการภายหลังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ด)านโครงการเพ่ิมศักยภาพในการช-วยเหลือฉุกเฉินแก-หน-วย
ปฏิบัติ ซ่ึงการช-วยเหลือผู)ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน องคLประกอบท่ีสําคัญนอกจากด)านความรู)
ความสามารถของเจ)าหน)าท่ี ความรวดเร็วของทีมงาน และยังมีความจําเปIนท่ีจะต)องเพ่ิมศักยภาพของ
ทีมช-วยเหลือ โดยจัดอุปกรณL เครื่องมือท่ีจําเปIนในการช-วยชีวิต และรถพยาบาลท่ีเหมาะสมแก-ทีมงาน
เคลื่อนท่ีเร็ว และความพร)อมของห)องฉุกเฉิน โดยได)ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดประชุมผู)รับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกโรงพยาบาล 
 2. สํารวจวัสดุ ครุภัณฑLทางการแพทยLท่ีจําเปIนและขาดแคลน 
 3. ต้ังคณะกรรมการจัดประกวดราคา 
 4. จัดซ้ืออุปกรณLท่ีจําเปIนสนับสนุนแก-หน-วยปฏิบัติ 
 5. ทําแผน ควบคุม ทะเบียนวัสดุครุภัณฑL 
 จังหวัดขอนแก-น (2546) ได)รายงานแผนปฏิบัติการปmองกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแก-น  
ในส-วนของการดําเนินการทางการแพทยLฉุกเฉินนั้น จังหวัดขอนแก-น ได)มีการพัฒนาในส-วนของการ
บริการทางการแพทยLฉุกเฉินมาอย-างต-อเนื่อง ต้ังแต-ปq 2537 จนถึงปMจจุบัน และมีระบบเครือข-าย
บริการทางการแพทยLฉุกเฉิน 1669 ทุกอําเภอ โดยมีภาคเอกชน เช-น มูลนิธิต-างๆ เข)ามาเปIนเครือข-าย  
มีการให)บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแม-ข-ายสั่งการท่ีโรงพยาบาลขอนแก-น และมีหน-วยกู)ชีพท้ังหมด  
31 หน-วยท่ัวท้ังจังหวัด และมีการดําเนินการเต็มพ้ืนท่ี  ต้ังแต-วันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 และแบ-งโซน
รับผิดชอบชัดเจน และยังสามารถเรียกระดมพลเม่ือมีอุบัติเหตุขนาดใหญ- นอกจากนี้ ยังมีการบริการ
ทางการแพทยLฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตลอด 24 ชั่วโมงอีกด)วย 
 ถวิลวดี บุรีกุล และคนอ่ืนๆ (2552) ได)ศึกษารายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจต-อการบริการสาธารณะและการทํางานของหน-วยงานต-างๆ พ.ศ.
2551 ของสถาบันพระปกเกล)า พบว-า การนํานโยบายไปปฏิบัติของการบริการสาธารณะท่ีรัฐและ
ท)องถ่ินจัดให) ด)านถนน ท้ังในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ปรากฎว-า มีความพึงพอใจโดยรวม พอใจ
มาก คิดเปIนร)อยละ 16.5 ค-อนข)างพอใจ คิดเปIนร)อยละ 54.1 ไม-ค-อยพอใจ คิดเปIนร)อยละ 20.7 ไม-
พอใจเลย คิดเปIนร)อยละ 6.3 ไม-มีความเห็น คิดเปIนร)อยละ 2.2 และยังไม-มีบริการนี้ คิดเปIนร)อยละ 
0.2 สําหรับกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจมาก คิดเปIนร)อยละ 9.2 ค-อนข)างพอใจ คิดเปIนร)อยละ 52.2 
ไม-ค-อยพอใจ คิดเปIนร)อยละ 23.8 ไม-พอใจเลย คิดเปIนร)อยละ 5.5 ไม-มีความเห็น คิดเปIนร)อยละ 8.8 และ
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ยังไม-มีบริการนี้ คิดเปIนร)อยละ 0.5 สรุปได)ว-า  ด)านความปลอดภัยทางถนน การบาดเจ็บ การเสียชีวิต
ทางถนน ยังไม-เปIนท่ีพอใจ ทําให)ประชาชนยังไม-มีความพอใจในผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังสถิติ
การเสียชีวิต ยังสูงกว-าเปmาหมายท่ีวางไว) 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข)องในต-างประเทศ 
 เทียน เป~น ซู (Tien-Pen Hsu, 2001) ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเปรียบเทียบ
การจราจรของรถจักรยานยนตLในประเทศเอเชีย: กรณีศึกษาไต)หวัน มาเลเซีย และเวียดนาม (A  
Comparison  study  on  Motorcycle  Traffic  Development  in  some  Asian Countries-
case  of  Taiwan,  Malaysia  and  Vietnam)  พบว-า  ไต)หวันมีการพัฒนาระบบจราจรท่ีตอบรับ
การขยายตัวของการใช)รถจักรยานยนตLได)อย-างมีประสิทธิภาพ ไม-ว-าจะเปIนการมีช-องทางเฉพาะ
สําหรับรถจักรยานยนตL (Motorcycle Lane) พ้ืนท่ีสําหรับรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยก  
(Setback-waiting Space for Motorcycle  at  Signalized  Intersection)  หรือข้ันตอนการเลี้ยว
ซ)ายของรถจักรยานยนตLท่ีมี 2 ข้ันตอน (The Two-stage Left-Turn Traffic Control  
Countermeasure  for  Left-Turn Motorcycles)  ซ่ึงถือเปIนการนําระบบการจราจรท่ีชาญฉลาด  
(Intelligent Transportation System หรือ ITS)  มาปรับใช)ให)เหมาะสมกับสภาพการจราจรของ
สังคมไต)หวัน  
 ประเทศเนเธอรLแลนดL  ปq  ค.ศ. 1996 เนเธอรLแลนดL (Netherlands) ประสบปMญหาการ
ตายจากอุบัติเหตุ 1,250 ราย และบาดเจ็บ 51,000 ราย รัฐบาลเนเธอรLแลนดLจึงได)จัดทําแผน 5 ปq  
เพ่ือลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท)องถนน และสามารถลดการตายลง 25 % ภายในช-วง 3 ปq  
หรือภายในปq  ค.ศ. 2000 (www.transport.gov.za/library/docs/robot/safety.html) วิธีการของ
เนเธอรLแลนดL คือ ให)ประชาชนเข)ามามีส-วนร-วมในการรับผิดชอบด)วย โดยผ-านทางสมาคม Dutch 
Traffic Safety  Association ท่ีได)รับเงินอุดหนุนจํานวนมากจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลส-วนกลางทํา
หน)าท่ีรับรองร-างกฎหมาย ให)ข)อมูล ส-งเสริมความร-วมมือประสานในภาพรวม สร)างกระบวนนโยบาย
และงบประมาณ และประสานงานด)านต-างๆ เพ่ือให)สามารถดําเนินนโยบายท่ีระดับภูมิภาคและ
ท)องถ่ินได)ความรับผิดชอบในการประสานนโยบาย Regional Road Safety ให)อยู-ในมือเจ)าหน)าท่ี
ระดับจังหวัดท่ีเปIนผู)รับผิดชอบดําเนินนโยบายและให)มีการจัดสรรงบประมาณแบบกระจายอํานาจ  
หน-วยงานท่ีเปIนผู)ร-างนโยบายถนนปลอดภัยตลอดจนแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้ ได)แก- กระทรวง
คมนาคม โยธาธิการและจัดการด)านน้ํา โดยมีกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง เช-น กระทรวงยุติธรรม  
มหาดไทย และการศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรL ท่ีมีส-วนร-วมอย-างมากในนโยบายถนนปลอดภัย  
ในทศวรรษ 1970s  ได)มีการต้ังแผนกเดินทางปลอดภัยข้ึนในกระทรวงคมนาคม โยธาธิการและ
จัดการด)านน้ําและต้ังแต-ทศวรรษ 1980s ได)มีการสร)างแผนแห-งชาติว-าด)วยการเดินทางอย-างปลอดภัย 
โดยร-างกรอบการทํางาน ด)วยการประสานกับผู)มีส-วนได)เสียในการจราจรท้ังหมด ท้ังนี้ แผนแห-งชาติ
ด)านการเดินทางอย-างปลอดภัยได)พัฒนาการมาโดยตลอดจนถึงกลางทศวรรษ 1990s ท่ีแผนได)ขยาย
ไปสู-การวางโครงการแห-งชาติท่ีมีรูปธรรมมากข้ึน ในแต-ละโปรแกรมจะมีผู)รับผิดชอบท้ังจากภาครัฐ/
เอกชนร-วมกันทํางานและตกลงร-วมมือกันและทําให)บังเกิดผลข้ึนมา จะเห็นได)ว-าองคLการภายนอก 
เช-น องคLการอาสาสมัครต-างๆ เข)ามามีบทบาทสําคัญในการรณรงคLต-อต)านอุบัติเหตุบนถนน กลุ-ม  



87 

NGOs พวกนี้เปIนผู)สนับสนุนและระดมประชาชนให)ร-วมมือและคอยกระตุ)นรัฐบาลให)จัดการกับ
พฤติกรรมผู)ใช)ถนน โดยใช)วิธีการการประชาสัมพันธL การศึกษาและการให)ข)อมูล 
 ประเทศอังกฤษ (2003) กระทรวง Road Safety ของประเทศอังกฤษ (England) ซ่ึงมี
รัฐมนตรี David Jamieson ได)จัดการประชุม Road Advisory Panel ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 29 
มกราคม ค.ศ. 2003 ได)รายงานข)อเสนอเก่ียวกับ Road Safety Strategy ท่ีเน)นแผนปฏิบัติสร)างถนน
ปลอดภัยสําหรับเด็ก (Child  Road Safety Action Plan) และโครงการบริหารจัดการด)านความเร็ว  
(Speed Management) (available: www.sriveandstayalive.com) แผนปฏิบัติการสร)างถนน
ปลอดภัยสําหรับเด็ก วางแผนเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 และพุ-งเปmาไปท่ี ค.ศ. 2010 มีโครงการย-อย
ต-างๆ ได)แก- โครงการนําร-องการสร)างเครือข-ายฝ�กเด็กท่ีใช)ถนน, โครงการให)การศึกษาด)านถนน
ปลอดภัยแก-เด็ก (ร-วมมือกับตํารวจและเจ)าหน)าท่ีด)านถนนปลอดภัยและกองใบขับข่ี) โครงการสร)าง
เส)นทางท่ีปลอดภัยเพ่ือไปโรงเรียน (ร-วมกับหน-วยงานอ่ืนๆ) โครงการช-วยเหลือชุมชนท่ีด)อยโอกาสท่ี
ได)รับบาดเจ็บจากการใช)ถนน และโครงการบริหารจัดการด)านความเร็วนั้น รัฐบาลทํางานร-วมกับ
คณะกรรมาธิการคมนาคมในโครงการต-างๆ เช-น โครงการกําหนดความเร็วในการขับข่ีในต-างจังหวัด  
โครงการศึกษาวิจัยด)านการใช)ยาขณะขับรถ เปIนการฝ�กเจ)าหน)าท่ีตํารวจให)รู)จักผลของการใช)ยา  และ
โครงการฝ�กผู)ขับข่ีและสร)างพฤติกรรมการขับข่ีท่ีดี 
 ศูนยLวิจัยอุบัติเหตุ (Accident Research Center, 2015) โดย TRL ของสหราชอาณาจักร 
ได)รายงานการวิจัยว-า จํานวนของประชาชนเสียชีวิตบนท)องถนนของโลกพยากรณLไว)ว-าจะเปIน 2 ล)าน
คนต-อปq ในปq 2020 โดยเม่ือปq 2013 มีจํานวนคนบาดเจ็บบนท)องถนนถึง 50 ล)านคนและจํานวนมาก
ต)องพิการในชีวิต มากกว-าร)อยละ 90 ของเหตุเหล-านี้เกิดข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา โดยคาดว-ามูลค-า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจของอุบัติเหตุทางถนนถึง 100,000 ล)านดอลลารLสหรัฐ ท้ังนี้ เปIนความท)า
ทายเชิงนโยบายของโลกและของแต-ละประเทศท่ีจะหาแนวทางแก)ไขปMญหาและเปmนความท)าทายท่ีจะ
ลดอุบัติเหตุซ่ึงมีสาเหตุท่ีซับซ)อน ได)แก- มาตรฐานวิศวกรรมของถนน กฎระเบียบการขับข่ี และระบบ
การบังคับใช)ตามกฎหมาย 
 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู)วิจัยได)ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง คือ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ  แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย แนวคิดเก่ียวกับผู)ใช)ถนน รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง  
โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 
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                ตัวแปรต�น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ป[จจัยด�านนโยบายการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

- วัตถุประสงคL 
- ปฏิบัติได) 
- วัดผลได) 
- มีความต-อเนื่อง 

ป[จจัยด�านการบริหารจัดการ 
- ภาวะผู)นํา 
- คุณภาพบุคลากร 
- คุณภาพเทคโนโลยี 
- คุณภาพเส)นทางจราจร 
- การประสานงาน 

 

ป[จจัยด�านผู�ใช�ถนน 
- วินัยการจราจร 
- คุณภาพยานพาหนะ 
- ความร-วมมือ 

 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1. การบรรลุเปmาหมายและ
วัตถุประสงคL 
2. การมีส-วนร-วม 
3. ความพึงพอใจของผู)ใช)รถใช)ถนน 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร”  เป'นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขCอมูลการวิจัย
เชิงปริมาณมาสนับสนุนผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชCระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเป'น
แนวทางหลักในการอธิบายปรากฏการณFเพ่ือตอบคําถามการวิจัย และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ปริมาณเป'นตัวเสริมใหCคําถามการวิจัยมีคําตอบชัดข้ึน (นิศา ชูโต, 2551; องอาจ นัยพัฒนF, 2551) โดย
การศึกษาวิจัยจากการสนทนากลุNม (Focus Group Discussion) การวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณFเชิงลึก (In-depth Interview) และการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) แลCวทําการรวบรวมขCอมูลและวิเคราะหF
ขCอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 กลุ�มเป�าหมาย ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุNมเป\าหมายคือผูCใหCขCอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดCแกN 
นักวิชาการผูCเชี่ยวชาญ เจCาหนCาท่ีภาครัฐ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และเจCาหนCาท่ีระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการจากหนNวยงานท่ีเก่ียวขCองกับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เลือกกลุNมตัวอยNางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดCวยเหตุผลท่ีบุคคล
เหลNานี้เป'นผูCรูC ผูCปฏิบัติและมีความเขCาใจอยNางดี (Information Rich Cases) ดังนี้ 
  1. การสัมภาษณFเชิงลึก 
   จํานวน 24 คน โดยมีรายชื่อผูCใหCสัมภาษณFขCอมูลสําคัญของการวิจัย ดังตNอไปนี้ 
   1. นายเชษฐา  โมสิกรัตนF 
    ผูCอํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัยทางถนน                                  
    กรมป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
    กรรมการและผูCชNวยเลขานุการศูนยFอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
   2. นางเบญจวรรณ สิงหาพันธF  
    หัวหนCางานป\องกันและประเมินผล กรมการขนสNงทางบก กระทรวงคมนาคม
   3. นายอานนทF เหลืองบริบูรณF  
    ผูCอํานวยการสํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
   4. นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ  
    หัวหนCางานวิเคราะหFอุบัติเหตุ กรมการขนสNงทางบก กระทรวงคมนาคม 
   5. นายสมหวัง ทองขาว   
    นักวิชาการขนสNงเชี่ยวชาญ กรมการขนสNงทางบก กระทรวงคมนาคม 
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   6. นายประชารัตนF ทิมา    
    นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุNมงานสถิติและขCอมูล สํานักการจราจรและขนสNง 
    กรุงเทพมหานคร 
   7. นางจํานอง ปjญญาวิศิษฐFกุล หัวหนCากลุNมงานสถิติและขCอมูล สํานักการจราจร
    และขนสNงกรุงเทพมหานคร 
   8. นางทัศนียF สุนทรวาณิชบุตร  
    สํานักงานการจราจรและขนสNง  กรุงเทพมหานคร 
   9. นายอนุชิต เศรษฐเสถียร  
    สํานักการจราจรและขนสNง กรุงเทพมหานคร 
   10. นายประวัช วงศFทองดี   
    นักวิเคราะหFนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักการจราจรและขนสNง 
    กรุงเทพมหานคร 
   11. พล ต.ต. จิรสันตF แกCวแสงเอก  
    ผูCบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหNงชาติ 
   12. พ.ต.ต. ดร.มงคล พรหมเมศรF  
    สารวัตร งานตรวจพิสูจนFผูCขับข่ี กก.5 บก.จร สํานักงานตํารวจแหNงชาติ 
   13. นพ.ธนะพงศF จินวงษF   
    ผูCจัดการศูนยFวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ สาธารณสุขแหNงชาติ 
   14. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล   
    ผูCอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกลCา 
   15. ศาสตราจารยFพิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศF    
    ประธานเจCาหนCาท่ีบริหารบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)  
    ศาสตราจารยFพิเศษคณะพณิชยศาตรFและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   16. ดร.ศาศวัติ เพNงแพ   
    อาจารยFประจําวิชารัฐประศาสนศาสตรF คณะมนุษยศาสตรFและ 
    สังคมศาสตรF มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   17. ดร.สุภานี นวกุล   
    อาจารยFประจําวิชารัฐประศาสนศาสตรF คณะมนุษยศาสตรFและ  
    สังคมศาสตรF มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   18. นายสุรศักด์ิ ศิลปnงาม    
    ผูCจัดการมูลนิธิเมาไมNขับ 
   19. นายแพทยFแทCจริง ศิริพานิช  
    เลขาธิการมูลนิธิเมาไมNขับ 
   20. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   
    อธิบดีกรมป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 



91 

   21. นางกรรณิการF แสงทอง   
    อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
   22. Dr. Yonas Tegegn    
    ผูCแทนองคFการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย 
   23. นายชัยชาญ ชNวยโพธิ์กลาง   
    ผูCอํานวยการสํานักสNงเสริมกิจการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
   24. นายอรรถพันธF เกษมพงษF   
    รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท 
  2. การสนทนากลุNม โดยผูCเชี่ยวชาญ จํานวน 8 คน เก่ียวกับประเด็นขCอเสนอแนะใน
การปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้   
   1. นางเบญจวรรณ สิงหาพันธF  
    หัวหนCางานป\องกันและประเมินผล กรมการขนสNงทางบก กระทรวงคมนาคม 
   2. นายประชารัตนF ทิมา    
    นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุNมงานสถิติและขCอมูล สํานักการจราจรและขนสNง  
    กรุงเทพมหานคร 
   3. นางจํานอง ปjญญาวิศิษฐFกุล  
    หัวหนCากลุNมงานสถิติและขCอมูล สํานักการจราจรและขนสNง   
    กรุงเทพมหานคร 
   4. พ.ต.ต. ดร.มงคล พรหมเมศรF  
    สารวัตร งานตรวจพิสูจนFผูCขับข่ี กก.5 บก.จร สํานักงานตํารวจแหNงชาติ 
   5. นพ.ธนะพงศF จินวงษF   
    ผูCจัดการศูนยFวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแหNงชาติ 
   6. ดร.ศาศวัติ เพNงแพ   
    อาจารยFประจําวิชารัฐประศาสนศาสตรF คณะมนุษยศาสตรFและสังคมศาสตรF    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   7. ดร.สุภานี นวกุล   
    อาจารยFประจําวิชารัฐประศาสนศาสตรF คณะมนุษยศาสตรFและสังคมศาสตรF    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   8. นายสุรศักด์ิ ศิลปnงาม   
    ผูCจัดการมูลนิธิเมาไมNขับ 
 3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ประชากรเป\าหมาย (Targeted Population) ท่ีใชCในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดCวย 
1) ศูนยFอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร 2) สํานักอํานวยความปลอดภัย กรม
ทางหลวง กระทรวงคมนาคม 3) สํานักสวัสดิภาพการขนสNงทางบก กรมการขนสNงทางบก กระทรวง
คมนาคม 4) กองบังคับการตํารวจจราจร 5) มูลนิธิเมาไมNขับ 6) ผูCขับข่ีรถยนตFสNวนบุคคลและ
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สาธารณะท่ีประสบอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมประชากรเป\าหมาย 2,500 คน  กําหนด
ขนาดกลุNมตัวอยNางตามสูตรของทาโร  ยามาเน ไดCจํานวนกลุNมตัวอยNาง 345 คน โดยการสุNมตามชั้นภูมิ
ตามสัดสNวน (Proportional Stratified Random Sampling) และการสุNมตัวอยNางแบบงNาย  
(Simple Random Sampling) ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ประชากรเป\าหมายและกลุNมตัวอยNางในการวิจัย 
 

ประชากรเป�าหมาย จํานวน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
1. ศปถ. กรุงเทพมหานคร 39 5 
2. สํานักสวัสดิภาพการขนสNงทางบก กรมการ
ขนสNงทางบก กระทรวงคมนาคม 

51 7 

3. สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม 

46 6 

4. มูลนิธิเมาไมNขับ 20 3 
5. ผูCขับข่ีรถยนตFสNวนบุคคล 521 72 
6. ผูCขับข่ีรถยนตFสาธารณะ 441 61 
7. กองบังคับการตํารวจจราจร 1,382 191 

รวม 2,500 345 
  
3.2 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือเก็บรวบรวมขCอมูลท่ีใชCในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 3.2.1 การสนทนากลุNม (Focus Group Discussion)  
 3.2.2 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)    
 3.2.3 แบบสัมภาษณFเชิงลึก (In-depth Interview)  
  แบบสัมภาษณFแบบมีโครงสรCาง (Structured Interview) หรือการสัมภาษณFแบบ
เป'นทางการ (Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณFเป'นการสัมภาษณFท่ีมีคําถามและ
ขCอกําหนดแนNนอนตายตัว จะสัมภาษณFผูCใดก็ใชCคําถามแบบเดียวกัน   
  แนวทางการสัมภาษณF (Interview Guide) ผูCวิจัยไดCสรCางข้ึนตามวัตถุประสงคFของ
โครงการวิจัย ประกอบดCวยคําถามดังตNอไปนี้ 
  สNวนท่ี 1 ขCอมูลสNวนบุคคล 
  สNวนท่ี 2 ขCอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  สNวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับขCอเสนอแนะ 
 3.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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  เครื่องมือท่ีใชCในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร สรCางข้ึนโดยการศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และการ
ทบทวนรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวขCอง แบบสอบถามท่ีใชCในการวิจัยแบNงออกเป'น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขCอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไป 
  ตอนท่ี 2 ปjจจัยและประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแตNละคําถามกําหนดมาตราวัดแบบแบNงชNวง (Interval Scale) มี 4 ระดับ โดย
วัดเป'นระดับการปฏิบัติตามคะแนน ดังนี้ 
  มากท่ีสุด  = 4 คะแนน 
  มาก   = 3 คะแนน 
  นCอย   = 2 คะแนน 
  นCอยท่ีสุด = 1 คะแนน 
                  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

  จํานวนระดับชั้น 
     =    

4

14 −  
     = 0.75 
 การแปลผล ดังนี้ 
 คNาเฉลี่ย  1.00-1.75 นCอยท่ีสุด 
 คNาเฉลี่ย  1.76-2.50 นCอย 
 คNาเฉลี่ย  2.51-3.25 มาก 
 คNาเฉลี่ย  3.26-4.00 มากท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ขCอเสนอแนะ เป'นขCอคําถามชนิดปลายเปwด  
 
3.3 การพัฒนาเครื่องมือ 
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ข้ันตอนท่ี 2 รNางแบบสัมภาษณF และแบบสอบถามใหCประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธF 
ผูCทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตCองเนื้อหาตามกรอบแนวคิดวัตถุประสงคFของแบบสัมภาษณF 
แบบสอบถาม 
 ข้ันตอนท่ี 3 นํารNางแบบสัมภาษณF และแบบสอบถามปรับปรุงแกCไขตามคําแนะนําของ
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธF 
 ข้ันตอนท่ี 4 ทําการตรวจสอบความแมNนตรงเชิงนื้อหาจากผูCทรงคุณวฒิตรวจเครื่องมือเพ่ือ
หาดัชนีความสอดคลCองตามวัตถุประสงคFรายขCอ (Item- Objective Congruence, IOC) และเลือก
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ขCอคําถามท่ีมีคNาต้ังแตN 0.50 เพ่ือนําไปทดลองใชC (Try out) กับกลุNมท่ีมิใชNกลุNมตัวอยNางจริง แลCวนําผล
มาวิเคราหFหาคNาความเท่ียง (Reliability) โดยคNาแอลฟาของครอนบาค  
 ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสัมภาษณF และแบบสอบถามไปสัมภาษณFตNอกลุNมตัวอยNางและแจก
แบบสอบถามกับกลุNมตัวอยNางเชิงปริมาณ 
 ข้ันตอนท่ี 5 ทําการวิเคราะหFขCอมูลท่ีไดCจากการสัมภาษณFเชิงลึก โดยใหCวิธีการบัญชีคําหลัก
และการวิเคราะหFเนื้อหา ตลอดจนการวิเคราะหFเอกสารท่ีเก่ียวขCอง 
 ข้ันตอนท่ี 6 อภิปรายผลและสรุปผลประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไดCสังเคราะหFข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี 7 นําเสนอประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีสมบูรณF 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข.อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ สามารถแบNงการเก็บรวบรวมขCอมูลไดC 2 กรณี ดังนี้ 
 3.4.1 การเก็บรวบรวมขCอมูลจากเอกสาร  
  โดยการศึกษาคCนควCาขCอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขCองกับโครงสรCางของศูนยFอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน แผนแมNบทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.  2548-2551) กฎหมาย 
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวขCอง ประกาศ คําสั่งระเบียบขCอบังคับตNางๆ ของศูนยFอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน เอกสารทางราชการท่ีเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตNางๆ ของทาง
ราชการ ตลอดจนขNาวจากสื่อสารมวลชน สื่อสารสนเทศ สถิติท่ีเก่ียวขCองกับอุบัติเหตุทางถนน เป'นตCน 
 3.4.2 การเก็บรวบรวมขCอมูลจากภาคสนาม   
  โดยรวบรวมขCอมูลดCวยแบบสัมภาษณFแบบมีโครงสรCาง (Structured Interview) 
หรือการสัมภาษณFแบบเป'นทางการ (Formal Interview) จากการแสดงความคิดเห็นของผูCใหC
สัมภาษณF ซ่ึงดําเนินการเก็บขCอมูลโดยผูCวิจัยเอง อันจะเกิดประโยชนFในการสรุปผลดําเนินการวิจัย
ผูCวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขCอมูลดังนี้ 
  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรF 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณFในพระบรมราชูปถัมภF  
  2. นําหนังสือแนะนําตัวและแบบสัมภาษณF สNงใหCกับผูCใหCขCอมูลสําคัญจากหนNวยงาน
ท่ีเก่ียวขCองกับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร และประชาชนผูCใชC
รถใชCถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ทางโทรสารหรืออีเมลลF และทําการติดตNอกลับยังหนNวยงานตNางๆ ท่ี
ทําการสNงหนังสือและแบบสัมภาษณF โดยแจCงใหCทราบวNาไดCทําการสNงหนังสือแนะนําตัวและแบบ
สัมภาษณFเรียบรCอยแลCว และระบุความตCองการในการขอเขCาสัมภาษณFในวันและเวลาดังกลNาว หรือ
วันท่ีผูCใหCสัมภาษณFสะดวกใหCขCอมูล 
  3. เม่ือผูCใหCขCอมูลติดตNอกลับมา  เพ่ือแจCงวNาสามารถใหCสัมภาษณFไดCวันและเวลาใด 
เม่ือทราบวันท่ีใหCสัมภาษณFเรียบรCอยแลCว นําหนังสือแนะนําตัวและแบบสัมภาษณFไปสัมภาษณFดCวย
ตนเอง และขออนุญาตบันทึกเสียง เพ่ือใหCการเรียบเรียงขCอมูลเป'นไปอยNางถูกตCอง  
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  4. การเพ่ิมความนNาเชื่อถือของงานวิจัย ผูCวิจัยทําการตรวจสอบแบบสามเสCา 
(Triangulation) โดยใชCแหลNงขCอมูลจากหลายแหลNง (Multiple Sources of Evidence) และวิธีการ 
(Methods) เชNน การสัมภาษณFแบบหลากหลาย (Multiple Interviews) ผูCใหCขCอมูลหลายๆ คน และ
ขCอมูลท่ีไดCรับมีลักษณะเป'นขCอมูลท่ีซ้ําๆ กัน 
  5. นําเทปท่ีไดCบันทึกเสียงสัมภาษณFของผูCใหCขCอมูลสําคัญ มาทําการถอดเทป แลCว
นําไปวิเคราะหFขCอมูลเชิงคุณภาพ 
  6. การวิจัยในครั้งนี้ ผูCวิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวมขCอมูลโดยการใชCแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขCอมูล ดังนี้ 
   1. ขอความอนุเคราะหFหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความรNวมมือจาก
คณะกรรมการศูนยFอํานวยการความปลอดภัยทางถนนและกลุNมตัวอยNางอ่ืนๆ ในการเก็บรวมรวม
ขCอมูล 
   2. นําแบบสอบถาม สNงใหCคณะกรรมการศูนยFอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
และกลุNมตัวอยNางอ่ืนๆ ดCวยตนเองและไปรับแบบสอบถามคืนดCวยตนเอง  
   3. นําแบบสอบถามท่ีไดCรับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณFและนําไปดําเนินการ
วิเคราะหFทางสถิติตNอไป 
 
3.5 การวิเคราะห0ข.อมูล 
 การวิ เคราะหFขCอมูลในการวิจัยเชิ งคุณภาพจากแบบสัมภาษณF เชิ งลึก ( In-depth 
Interview)  ท้ังหมดมาดําเนินการสูNกระบวนการของการวิเคราะหFขCอมูล ทําการจัดหมวดหมูNของ
ขCอมูล ความสัมพันธFของปรากฏการณFทางสังคม และทําความเขCาใจกับความหลากหลายและความ
แตกตNางของขCอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา โดยตรวจสอบสมมติฐานนั้นเป'นข้ันๆ ไป จนม่ันใจวNาเป'นขCอ
คCนพบท่ีสามารถลงเป'นขCอสรุปไดC และการวิจัยเชิงคุณภาพยังเป'นการศึกษาจากการใชCแนวคิดทฤษฎีท่ี
หลากหลายในการพิจารณาปรากฏการณF ดังนั้น ระหวNางเก็บรวบรวมขCอมูล ซ่ึงเป'นชNวงท่ีผูCวิจัยไดC
สัมผัสกับรูปธรรมของปรากฏการณFนั้นก็จะนําแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลายมาชNวยในการวิเคราะหFขCอมูล
ไปพรCอมกันดCวย ท้ังนี้ การวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) ประกอบดCวย 4 ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. การตีความขCอมูล (Interpretation) 
  เป'นการแสวงหาความหมายข้ันลึกหรือความหมายท่ีแทCจริงของพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณFท่ีพบในภาคสนามใหCมากท่ีสุดเทNานั้น โดยแปลความหมายจากขCอเท็จจริงใหCไดCออกมา
อยNางถูกตCองและตรงประเด็น อาศัยการตีความจากคําพูดหรือคําบรรยายระหวNางบุคคลต้ังแตNสองคน
ในลักษณะเจาะลึก แตNสามารถแปลความในระดับท่ีกวCางขวางข้ึนและสรCางเป'นขCอสรุปเชิงนามธรรม
ข้ึนไดC ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบขCอมูล (Constant Comparison) 
  เป'นการคCนหาความเหมือนกันและความแตกตNางกันของคุณลักษณะ (Qualities) หรือ
คุณสมบัติ (Attributes) ของขCอมูลดิบต้ังแตNสองชุดข้ึนไปอยNางเป'นระบบ และนํามาประมวลผลเขCา
ดCวยกันถึงความเหมือนกันและความแตกตNางกัน  เป'นการสั่งสมขCอคCนพบหรือขCอสรุปยNอย จากการ
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เปรียบขCอมูล เพ่ือสรCางเป'นขCอสรุปเก่ียวกับลักษณะรNวมและแตกตNางของขCอมูล หลังจากท่ีไดCคCนพบ
ความหมายข้ันลึกจากการตีความขCอมูลมาแลCว กNอนท่ีจะทําการเปรียบเทียบ ผูCวิจัยตCองจําแนก
ประเภทของขCอมูลดิบไวCกNอน การจําแนกขCอมูลนั้นก็เพ่ือใหCผูCวิจัยแบNงแยกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของขCอมูลเชิงคุณภาพใหCครบถCวนชัดเจนตามความเป'นจริงท่ีไดCพบจากการตีความขCอมูล และเม่ือนํา
ขCอมูลเหลNานี้มาเปรียบเทียบกัน ก็จะไดCขCอสรุปท่ีเป'นท้ังในกรณีเหมือนกันและแตกตNางกัน ซ่ึงอาจจะ
นําเสนอเป'นตารางเพ่ือชNวยใหCเกิดความเขCาใจชัดเจนมากข้ึน 
 2. การสังเคราะหFขCอมูล (Data Synthesis) 
  เป'นข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการวิเคราะหFเนื้อหา เป'นการรวบรวมขCอมูลท่ีเป'นรูปธรรม
ในลักษณะขCอความบรรยายซ่ึงมีลักษณะเป'นขCอมูลท่ีแยกยNอยมาแลCวในสองข้ันตอนแรก แลCวนํามา
รวมเขCาดCวยกันในข้ันตอนการสังเคราะหFขCอมูลนี้ เพ่ือสรCางเป'นแบบแผนหรือขCอสรุป ท้ังนี้ การ
สังเคราะหFขCอมูลมักนําเสนอในลักษณะของขCอสรุปเชิงนามธรรม คือเป'นการอธิบายสาเหตุและการ
เชื่อมโยงความสัมพันธFเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมและปรากฏการณFท่ีเกิดข้ึนอยNางซับซCอน  
พฤติกรรมและปรากฏการณFใดๆ ท่ีมีสาเหตุท้ังทางตรงและทางอCอม และมาจากสาเหตุหลายสาเหตุท่ี
รNวมกันกNอใหCเกิดเป'นผลลัพธF ดังนั้น ขCอมูลท่ีเป'นสาเหตุจึงมีความสัมพันธFระหวNางกันเองแลCวยังตNางก็มี
สาเหตุเฉพาะท่ีตNางกันไป ผลของการสังเคราะหFขCอมูลเป'นเพียงการเชื่อมโยงขCอมูลท้ังหมดเพ่ือตอบ
ปjญหาในการวิจัยหรือวัตถุประสงคFของการวิจัย 
 3. การสรCางขCอสรุป (Generalization)  
  เป'นการสกัดหรือกลั่นกรองเอาขCอมูลจนตกผลึกเหลือแตNเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึง
เป'นการอธิบายความสัมพันธFของขCอมูลท่ีเป'นพฤติกรรมหรือปรากฎการณFของสังคมดังท่ีผูCวิจัยไดC
ต้ังเป\าหมายของการศึกษาเป'นวัตถุประสงคFของการวิจัย วิธีการท่ีผูCวิจัยประมวลความคิดข้ึนจากขCอมูล
เชิงรูปธรรมแลCวทําเป'นขCอสรุปซ่ึงมีลักษณะเป'นนามธรรมตามวิธีการแบบอุปนัย (Induction) มี
ลักษณะของการตีความและสังเคราะหFเชื่อมโยงระหวNางความหมายของขCอมูลและความรูCทางทฤษฎี
ของผูCวิจัย เพ่ืออธิบายใหCเห็นความสัมพันธFระหวNางพฤติกรรมหรือปรากฏการณFในสังคม โดยเนCนถึง
ความเป'นไปไดCและความสอดคลCองตามหลักการของเหตุและผล โดยไมNจําเป'นตCองใชCการคํานวณคNา
ทางสถิติ สNวนการผสานวิธีของการวิจัย ผูCวิจัยใชCวิธีรวมขCอสรุป (Merging Conclusion) จากขCอมูลใน
ลักษณะสามเสCา (Triangulation) จนไดCขCอสรุปผลการวิจัยจําแนกตามวัตถุประสงคF 
 วิธีการวิเคราะหFขCอมูล แบNงไดC 4 กรณี ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหFคําพูดหรือถCอยคําบรรยาย (Speech Analysis)  
  เป'นการวิเคราะหFขCอมูลโดยใชCขCอมูลท่ีไดCมาจากการสัมภาษณFแบบเจาะลึกกNอนท่ีจะ
ดําเนินการวิเคราะหFขCอมูลท่ีเป'นคําพูด ผูCวิจัยตCองถอดขCอความท่ีไดCมาจากการสัมภาษณFเจาะลึก 
แลCวแตNกรณีในลักษณะคําตNอคํา (Word by Word) เพ่ือเป'นการจัดระเบียบขCอมูลทําเป'นตCนฉบับหรือ
ขCอมูลดิบในรูปแบบของเอกสารขCอความ จึงเริ่มกระบวนการวิเคราะหFเนื้อหา ซ่ึงขCอสรุปท่ีไดCจากการ
วิเคราะหFเนื้อหานี้ถือวNาเป'นผลของการวิจัย 
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 2. การวิเคราะหFเอกสาร (Document Analysis)  
  เป'นการใชCกับขCอมูลท่ีเป'นเอกสารสิ่งพิมพF ซ่ึงเป'นการนําขCอมูลสถิติและบันทึกตNางๆ 
หรือเหตุการณFท่ีสําคัญตNางๆ นํามาทําความเขCาใจพฤติกรรมหรือปรากฎการณFสังคม โดยใชCการ
วิเคราะหFตีความ เครื่องมือท่ีสามารถชNวยในการเก็บรวบรวมขCอมูลคือ การถNายทอดเอกสารขCอมูลและ
รูปภาพประกอบการอCางอิง การจดบันทึกขCอมูล เป'นตCน 
 3. การวิเคราะหFสื่อ (Media Analysis)  
  เป'นการใชCกับขCอมูลท่ีเป'นสื่ออิเลคทรอนิกสFรูปแบบตNางๆ ไดCแกN แถบบันทึกเสียง แถบ   
วีดีทัศนF สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศนF เป'นตCน รวมไปถึงการสังเกตการณFอยNางมีสNวนรNวมตNอ
เหตุการณFตNางๆ โดยมุNงพิจารณา “สาร” เป'นหลัก ซ่ึงผลจากการวิเคราะหFเนื้อหาสารจะชNวยใหC
สามารถวิเคราะหFไปยังผูCรับสารและปฏิกิริยาตอบกลับของผูCรับสารไดCดCวย ท้ังนี้ ผูCวิจัยตCองเก็บรวบรวม
ขCอมูลอ่ืนๆ ดCวย เชNน ขCอมูลเอกสาร เพ่ือเป'นขCอมูลประกอบการวิเคราะหFและตCองแสวงหาภูมิหลังมา
ประกอบ เ พ่ือนํ า มา เ ขี ยนถN า ยทอด เป' น คํ าอธิ บ ายพฤ ติกรรมหรื อปรากฏการณFตN า งๆ                       
ใหCมีความหมาย (Meaningful) 
 4. สถิติท่ีใชCในการวิเคราะหFขCอมูล 
  ผูCวิจัยนําผลขCอมูลท่ีรวบรวมไดCมาประมวลผล โดยใชCเครื่องคอมพิวเตอรFโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใชC สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหFขCอมูล ไดCแกN ความถ่ี รCอยละ ใชCในการวิเคราะหFและ
อธิบายขCอมูลสNวนบุคคลของกลุNมตัวอยNาง คNาเฉลี่ย (Mean) และคNาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคNา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธFของเพียรFสัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะหFถดถอยพหุคูณแบบ
ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู(วิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห*ข(อมูลในเชิงคุณภาพโดยการศึกษาวิจัยข(อมูลจาก
เอกสาร และเก็บรวบรวมข(อมูลด(วยการสัมภาษณ*เชิงลึกกับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ และการสนทนากลุ2ม ซ่ึง
เป4นผู(ท่ีเก่ียวข(องกับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร และการศึกษา
เชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมข(อมูลจากแบบสอบถามจากประชากรเป6าหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครมา
สนับสนุนการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให(ผลการวิเคราะห*ข(อมูลเป4นไปตามวัตถุประสงค*ของการวิจัยท่ี
กําหนดไว( ซ่ึงผู(วิจัยสามารถวิเคราะห*ข(อมูลได(ดังต2อไปนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 4.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
   
4.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห*ข(อมูลในเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเก็บรวบรวมข(อมูลด(วยการสัมภาษณ*เชิง
ลึก (In-Depth Interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเป4นผู(ท่ีเก่ียวข(อง กับการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 คน และวิจัยข(อมูลจาก
เอกสาร (Documentary Research) และการสนทนากลุ2ม (Focus Group Discussion) จํานวน 8 คน 
เพ่ือให(ผลการวิเคราะห*ข(อมูลเป4นไปตามวัตถุประสงค*ของการวิจัยท่ีตั้งไว( ดังนี้ 
 การวิเคราะห*ผลการสัมภาษณ*เชิงลึก 
 4.1.1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด(วยประเด็นการวิจัย ดังนี้ 
  1. ความชัดเจนนโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบั ติเหตุทางถนนของ
กรุงเทพมหานคร  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2าปXจจุบันนโยบายการป6องกัน
และแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน* ยุทธศาสตร*แนวทางใน
การป6องกันสาธารณภัยอุบัติภัยทางท(องถนนและความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร และ
แนวทางป6องกันอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญามอสโกของสหประชาชาติ
หรือองค*การอนามัยโลกท่ีได(กําหนดมาตรการท่ีจะลดอุบัติเหตุทางถนนให(ลดลง ณ กรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีการบูรณาการกับแนวทางการแก(ไขปXญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล 
ท้ังนี้ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได(เสนอเรื่องให(ทางคณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร* โดยปรับแนวทางปฏิญญามอสโกให(สอดคล(องกับบริบทสภาพสังคมของประเทศ
ไทย ท้ังนี้หน2วยงานท่ีรับผิดชอบควรตระหนักในการนําแผนยุทธศาสตร*ไปปฏิบัติให(เกิดเป4นรูปธรรม 
พร(อมท้ังกําหนดให(มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอต2อภารกิจ งบประมาณ เครื่องมือท่ีอํานวยความ
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สะดวกในการกํากับดูแลสาธารณะภัยอุบัติภัย บนท(องถนนและความปลอดภัยทางถนนอย2าง
เหมาะสมและส2งเสริมให(ประชาชนตระหนักต2อจิตรสํานึกสาธารณะในการป6องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เนื่องจากบุคคล ยานพาหนะ สภาพถนน สัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรและเจ(าหน(าท่ีมี
ผลกระทบต2อประสิทธิผลในการบริหารจัดการในกรุงเทพมหานครและภาพรวมระดับประเทศ ดังนี้ 
   เชษฐา โมสิกรัตน*  ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน 
กรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรรมการและผู(ช2วยเลขานุการศูนย*อํานวย
ความปลอดภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “เราได(ดําเนินการตามมติปฏิญญามอสโกของ
สหประชาชาติภายใต(องค*การอนามัยโลก ได(กําหนดมาตรการท่ีจะลดอุบัติเหตุทางถนนลง เม่ือป] 
2552 ได(มีการประชุมเรื่องนี้ ในระดับนานาชาติ เราได(เข(าร2วมประชุมท่ีกรุงมอสโก สหพันรัฐรัสเซีย 
เม่ือกลับมาทางศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได(เสนอเรื่องให(ทางคณะรัฐมนตรีเพ่ือจะ
เห็นชอบว2าเราควรท่ีจะนําแนวความคิดของปฏิญญามอสโกมาลดผู(เสียชิวิตจากอุบัติเหตุมาใช( ทาง
คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในการอนุมัติกรอบ แล(วก็ใช(กรอบนั้นมาทําแม2บทแผนดําเนินการต2างๆ  
ดังนั้นในแง2ของมาตรฐานในการดําเนินงานนั้นเรามีมาตรฐานสากล แต2ถ(าจะมีปXญหา ก็จะมีปXญหาใน
เรื่องการปฏิบัติ” เช2นเดียวกับความเห็นของอานนท* เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการสํานักความปลอดภัย
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได(กล2าวเพ่ิมเติมในลักษณะเดียวกันว2า “เป4นไปตามมาตรฐานสากล
ตามปฏิญญามอสโก อาจจะมีปรับบางส2วนให(เหมาะสมกับสภาพของประเทศ ท้ังนี้ประชารัตน* ทิมา 
นักวิชาการสถิติผู(ปฏิบัติการกลุ2มงานสถิติและข(อมูล สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ควรเพ่ิมเติมในเรื่องความรับผิดชอบของหน2วยงานท่ีจะเน(นเรื่องการทํางาน
เป4นจริงเป4นจังท่ีศูนย*มอบหมายให(หน2วยงานไปปฏิบัติ หน2วยงานก็ควรท่ีจะปฏิบัติตามท่ีศูนย*ได(ให(
ความเห็นไว( เพราะหากว2าแต2ละหน2วยงานรับคําสั่งไปแล(วไม2นําไปปฏิบัติตาม เป6าหมายก็จะไม2มี
ความหมาย อย2างเช2น ตํารวจได(รับมอบหมายในการปรับปรุงในเรื่องการบังคับใช(กฎหมาย การต้ัง
ด2านตรวจ การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล*ในผู(ขับข่ี ตํารวจก็ควรท่ีจะทําให(ได(ตามเป6าหมาย อย2าง
ช2วงเทศกาล ให(มีประสิทธิภาพอย2างเต็มท่ี กรมการขนส2งทางบกในช2วงเทศกาลต(องทําหน(าท่ีอย2าง
เต็มท่ีโดยมีหน(าท่ีไปตรวจก็ต(องตรวจอย2างจริงจัง ในเรื่องของรถโดยสาร ในเรื่องของสถานีขนส2ง
ผู(โดยสาร ถ(าเอาจริงเอาจังในเรื่องของตนเองก็น2าจะช2วยได(อยู2” 
   นอกจากนี้แล(วสมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ สํานักสวัสดิภาพ
การขนส2งทางบก กรมการขนส2งทางบก กระทรวงคมนาคม ได(ให(ทัศนะไว(ว2า “เป6าหมายเป4นไปตาม
มาตรฐานสากลเพราะประเทศไทยตอนนี้ไปรับปฎิญามอสโก เป4นคความปลอดภัยของโลก ประเทศ
ไทยตรงนี้ต(องยอมรับว2า ประสิทธิผลของการดําเนินการและต้ังเป6าหมายว2าจะลดอัตราการเสียชีวิต
ของประชากรไทย 10 คน ต2อประชากรแสนคนภายในป] 2563 ทุกวันนี้เรายังทําไม2ได(เพราะมีปXจจัย
หลายๆ อย2างท่ีบริบทของประเทศไทยไม2เหมือนกับต2างประเทศ ซ่ึงตามมาตรฐานสากลยึดทางยุโรป
เป4นหลัก โดยทางยุโรปจะมีบริบทแตกต2างจากประเทศไทย ทางยุโรปจะไม2มีรถจักรยานยนต*แต2ทาง
บ(านเรามีรถจักรยานยนต*ของบ(านเรามักจะทําให(เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมากเกือบร(อยละ 80 เพราะ   
นั้นถ(าเอามาเปรียบเทียบกันทางประเทศไทยจะมีคนตายมากกว2าทางแถบยุโรป เพราะเอารถทุก
ประเภทมารวมกัน” เช2นเดียวกับเบญจวรรณ สิงหาพันธ* หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล กรมการ
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ขนส2งทางบก ได(แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว2า “ถ(าดูตามมาตรฐานของประเทศไทยค2อนข(างท่ีจะได(
มาตรฐานพอสมควร แต2ถ(าดูประสิทธิผลบางมาตรการอาจจะยังไม2มีประสิทธิผลเท2าท่ีควร อย2างท่ีเห็น
ได(ชัดเรื่องมาตรการทางด(านกฎหมาย อาจจะเป4นเพราะว2าส2วนหนึ่งกําลังเจ(าหน(าท่ี เนื่องจากอาจมี
หลายภาคส2วนโดยเฉพาะมาตรการทางด(านกฎหมาย ท่ีสําคัญก็คือตํารวจ ตํารวจอาจจะมีกําลังคน
มาก แต2ภารกิจอาจจะเยอะ ภารกิจท่ีจะมาดําเนินการเรื่องการป6องกันและลดอุบัติเหตุอาจจะไม2ได(
เต็มท่ี อย2างเรื่องการขับรถเร็ว การกระทําผิดทางกฎหมายจราจร ถ(าคิดว2าทางเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(อง
ดําเนินการอย2างเคร2งครัด มีการจับกุม มีการดําเนินการอย2างเคร2งครัดนี้ คิดว2าประสิทธิภาพในการ
ป6องกันน2าจะดีข้ึน” และความคิดเห็นของศาศวัติ เพ2งแพ อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร*  
คณะมนุษศาสตร*และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นไว(น2าสนใจ
ว2า “การบริหารงานภาครัฐของไทยเป4นตัวขับเคลื่อน และสิ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนก็หมายความว2า 
การปฏิบัติ ในเรื่องของกลยุทธิ์หรือยุทธศาสตร*จะมีกรอบการทํางาน โดยจะมีการระดมทรัพยากรหรือ
ตัวเครื่องไม(เครื่องมือ หรืองบประมาณจะเกิดความชัดเจน ตามยุทธศาสตร* ถ(าใช(ประสิทธิผล ยังคิดว2า 
ถ(าไปเทียบกับเรื่องของการหวังผลของกลยุทธ*หรือยุทธศาสตร*ก็ยังไม2เท2ากับมาตรฐานสากล จะต(องดู
เรื่องของตัวเลข เรื่องของความพึงพอใจ สิ่งสําคัญท่ีทําให(คนตายน(อยลง นี่คือเป6าหมายสําคัญ พอมาดู
จากข(อมูลท่ีใช( ก็อย2างน(อยสุด ปXจจุบันสังคมไทยขับเคลื่อนโดยกลยุทธ*กับยุทธศาสตร* ก็คิดว2า คงเป4น
เครื่องมือของภาครัฐต2อไปในอนาคต แต2ถามว2าได(มาตรฐานหรือไม2 ณ ตอนนี้ยังไม2ได( แต2ถามว2าจะ
เทียบเท2าได(หรือไม2 ก็ข้ึนอยู2ว2า การบริหารหน2วยงานทางถนน ก็จะเป4นเรื่องของตัวเครือข2ายเป4นตัว
ขับเคลื่อน หลายๆ นโยบาย ไม2ใช2คนใดคนหนึ่งทําได(คนเดียว แม(กระท่ังมีบทบาทหรือเปล2ามีระดับ
มากน(อยเท2าไหร2 สําหรับคนท่ัวไปตามท(องถนนจะต(องนั่งจําชื่อศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน เขาก็ยังไม2สามารถแสดงตนออกมา ถามว2าประสิทธิผลน2าจะเป4นเรื่องของความสําเร็จ เม่ือช2วง 
10 ป] ของศูนย*ฯ จะวัดจากผลปลายทางของการบรรลุ ถึงจะไม2เทียบเท2ากับสากล” โดยท่ีสุภานี 
นวกุล อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะมนุษศาสตร*และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ได(กล2าวเสริมต2อไปว2า ประเด็นทางยุทธศาสตร*จะมี 5 ประเด็น คือ คน รถ ถนน 
การศึกษา และการแพทย* หรือ 5E ถ(าโดยส2วนตัวตอบในลักษณะท่ีเป4นประชาชนคนไทยคือความมี
วินัยน(อย เป6าหมายและวัตถุประสงค*ในการป6องกัน จริงๆ แล(วก็ยังไม2เห็น คิดว2า ถ(าเกิดจะให(มี
ประสิทธิผลจะต(องฝjกความมีวินัยให(กับคนไทย เพราะเวลาขับรถชอบฝkาฝlน แต2ละคนก็จะเป4นแบบ
นั้น เรื่องของรถ เรื่องของถนน อันนี้เป4นปXญหาใหญ2ของมาตรฐานของถนนซ่ึงส2วนใหญ2ก็มี แต2ก็จะมี
บางส2วนท่ีปรับปรุงอยู2เรื่อย ทางการศึกษาเข(าใจว2า ทางมหาวิทยาลัยต2างๆ พยายามท่ีจะผลักดันให(
นักศึกษาท่ีอยู2ในมหาวิทยาลัยเคารพกฎจราจรมากข้ึน มาตรฐานสากลตอบยาก เพราะว2าจะไม2เห็น
เป6าหมายของวัตถุประสงค* ทุกวันนี้เราเห็นว2ามีประสิทธิผลดีข้ึน  
   โดยท่ีจํานอง ปXญญาวิศิษฐ*กุล หัวหน(ากลุ2มงานสถิติและข(อมูล สํานักการจราจร
และขนส2ง กรุงเทพมหานครและอนุชิต เศรษฐเสถียร สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร 
เห็นว2า “นโยบายต(องมีความชัดเจนในการนําไปสู2การปฏิบัติได(อย2างเหมาะสมแม(ว2าจะมีแผนจาก
มอสโกก็ตามแต2รัฐและหน2วยงานท่ีเกียวข(องยังมีความล2าช(าในการดําเนินงาน” 
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   สรุปได(ว2าความชัดเจนของเป6าหมายและวัตถุประสงค*ของนโยบายการป6องกัน
และแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครมาจากการกําหนดวิสัยทัศน* ยุทธศาสตร*
แนวทางในการป6องกันสาธารณภัยอุบั ติภัยทางท(องถนนและความปลอดภัยทางถนนของ
กรุงเทพมหานครได(กําหนดแนวทางป6องกันและพัฒนาบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางท(องถนน
และความปลอดภัยทางถนน ตามปฏิญญามอสโกของสหประชาชาติหรือองค*การอนามัยโลกท่ีได(
กําหนดมาตรการท่ีจะลดอุบัติเหตุทางถนนให(ลดลง โดยมีการบูรณาการกับแนวทางการแก(ไขปXญหา
การลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล ท้ังนี้ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได(เสนอเรื่องให(ทาง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือจะเห็นชอบเพ่ือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร* โดยปรับแนวทางปฏิญญามอสโกให(
สอดคล(องกับบริบทสภาพสังคมของประเทศไทย ท้ังนี้หน2วยงานท่ีรับผิดชอบควรตระหนักในการ
วางแผนยุทธศาสตร*ไปปฏิบัติให(เกิดเป4นรูปธรรม พร(อมท้ังมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอต2อภารกิจ 
งบประมาณ เครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการกํากับดูแลสาธารณะ อุบัติภัย บนท(องถนนและ
ความปลอดภัยทางถนนอย2างเหมาะสมและส2งเสริมให(ประชาชนตระหนักต2อจิตสํานึกสาธารณะในการ
ป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากบุคคล ยานพาหนะ สภาพถนน สัญญาณไฟ เครื่องหมาย
จราจรและเจ(าหน(าท่ีมีผลกระทบต2อประสิทธิผลในการบริหารจัดการในกรุงเทพมหานครและภาพรวม
ระดับประเทศสอดคล(องกับความคิดเห็นของ เชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักบูรณาการสาธารณ
ภัยและอุบัติภัยทางถนน 
  2. นโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนสามารถดําเนินการได(
อย2างบรรลุและสามารถนําไปสู2การปฎิบัติได(อย2างไปรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2ากรุงเทพมหานครได(ยึดแนว
ทางการป6องกันสาธารณภัยอุบัติภัยทางท(องถนนและความปลอดภัยทางถนนเป4นกรอบในการ
ขับเคลื่อนของแนวทางปฏิบัติตามปฏิญามอสโกหรือหลักสากล แต2การนําไปบริหารจัดการหรือปฏิบัติ
ให(เกิดเป4นรูปธรรมหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นจําเป4นต(องอาศัยวางแผนบูรณาการต้ังแต2รัฐบาล 
หน2วยงานกระทรวง ทบวง กรม องค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน สถาบันการศึกษาและจิตสํานึกของ
ประชาชน ในการร2วมมือซ่ึงกันและกันเป4นปXญหาระบบคมนาคมของภาครัฐ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช(กฎหมายของเจ(าหน(าท่ี จิตสํานึกของประชาชนในการใช(ยานพาหนะหรือ
จิตสํานึกแห2งความปลอดภัย แม(ว2าอัตราอุบัติเหตุจะมีแนวโน(มลดลงแต2การเก็บข(อมูลสารสนเทศของ
อุบัติเหตุของหน2วยงานภาครัฐมีความคลาดเคลื่อนและแตกต2างกัน การทําให(มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต(องมีระบบข(อมูลท่ีถูกต(อง ซ่ึงภาครัฐควรบํารุงดูแลรักษาสภาพของถนน สัญญาณไฟ 
สัญญาณจราจร วิศวกรรมโยธาให(สมบูรณ*เพ่ือลดป6องกันอุบัติเหตุและส2งเสริมสนับสนุนรณรงค*ให(
ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ีหรือปฏิบัติตามกฎจราจรอย2างเคร2งครัดหรือระบบให(การช2วยเหลือ
ผู(ประสบอุบัติเหตุอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีข(อจํากัดด(าน
อํานาจหน(าท่ีในการแก(ไขปXญหาอย2างเป4นระบบเช2น การปรับซ่ึงเป4นอํานาจของสํานักงานตํารวจ
แห2งชาติ เป4นต(น ซ่ึงสอดคล(องกับเชษฐา โมสิกรัตน*  ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัย ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “จะต(องขับเคลื่อนของแนวทางปฏิบัติท่ีเราได(วางเอาไว(ซ่ึงเป4นสากลแล(วนี้ ให(
เกิดเป4นรูปธรรม นั่นก็ต(องมีแผนปฏิบัติการจากหน2วยงานกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือท่ีจะเอากรอบมา
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ปฏิบัติให(เป4นรูปธรรมให(ได(” เช2นเดียวกับประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติราชการกลุ2มงาน
สถิติและข(อมูล สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “เป4น
เป6าหมายท่ีค2อนข(างจะท(าท(าย คิดว2าเป4นไปได(ตามท่ีบอก ถ(าหากว2าหน2วยงานเอาจริงเอาจังและ
เล็งเห็นความสําคัญของเป6าหมายต้ังแต2 นโยบายของรัฐ การใช(กฎหมายอย2างจริงจัง การสร(าง
จิตสํานึกท่ีดีกับประชาชน พร(อมท้ังควรเพ่ิมเติมกฎหมาย ข(อบังคับ อย2างของป]ท่ีผ2านมาจะมีกฎหมาย
ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาการห(ามด่ืมสุราข้ึน ซ่ึงจะช2วยในการเกิดลดอุบัติเหตุลงได( แล(วเม่ือประกอบกับในเรื่อง
ของวิศวกรรมจะเพ่ิมเติมในส2วนของถนนรูปตัว Y ทางเราก็ไปติดต้ังกันชนเพ่ิมเติม ซ่ึงจะช2วยให(เกิด
การลดความรุนแรงลงได( ถ(าเพ่ิมตัวใดตัวหนึ่งก็จะลําบาก ถ(าหากเพ่ิมก็จะเพ่ิมควบคู2กันไป การบังคับ
ใช(กฎหมาย การใช(วิศวกรรม การช2วยเหลือการแพทย*เร2งด2วนฉุกเฉิน ถ(าจะเพ่ิมก็ควรจะเพ่ิมให(อยู2ใน
ระดับเดียวกัน” 
   นอกจากนี้แล(วสมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ สํานักสวัสดิภาพ
การขนส2งทางบก กรมการขนส2งทางบก ประวัช วงศ*ทองดี นักวิเคราะห*นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร และสุรศักด์ิ ศิลปoงาม ผู(จัดการมูลนิธิเมาไม2ขับ ได(แสดง
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันไว(ว2า “การดําเนินการให(มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผล อยู2ท่ีการ
บังคับใช(กฎหมาย ถ(ามีการบังคับใช(กฎหมายอย2างเข(มงวดและจริงจังอุบัติเหตุสามารถลดลงได( 
อย2างเช2น ในช2วงปกติทุกวันไม2ใช2ในช2วงเทศกาลป]ใหม2หรือสงกรานต*อุบัติเหตุก็สูงมากมันอยู2ท่ีการ
บังคับใช(กฎหมายถึงจะลดลงมาได(” เช2นเดียวกับเบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและ
ประเมินผล ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “การบรรลุเป6าหมาย เราอาจจะไม2ได(ต้ังเป6าหมายว2าอาจจะ
เป4น Zero เลยมันเป4นไปไม2ได( เป6าหมายนี้เราก็อยากให(มันลดลง ถ(าลดลงถ(าทุกภาคส2วนเข(ามา
ช2วยกันคิดว2าเราสามารถท่ีจะดําเนินการได(ในหลายๆ อย2าง เพราะตอนนี้ในหลายๆ กระทรวง หลายๆ 
กรม ก็ดําเนินการเต็มท่ี ในเรื่องการแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุ ในส2วนของสาธารณะก็รณรงค*เต็มท่ี
เหมือนกัน เช2น กระทรวงศึกษาธิการ หลายๆ ภาคส2วน คิดว2าถ(าแต2ละภาคส2วนช2วยกันในเรื่องลด
อุบัติเหตุ คิดว2าเราก็น2าจะนําพาประเทศไทยไปบรรลุวัตถุประสงค*ได( เพราะอีกเกือบ 6 ป] (พ.ศ. 
2563)” และอานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการสํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง ได(ให(ทัศนะ
เพ่ิมเติมว2า “10 ป] ลดจํานวนผู(เสียชีวิตลงร(อยละ 50 เป4นไปได(อย2างยากลําบากแต2ถ(าจะให(ลดลง
สามารถลดลงได( แต2ถ(าจะให(ถึงเป6าหมายอาจจะยาก แต2คงต(องทุ2มเททรัพยากรหลายๆ อย2างเข(าไป” 
   สรุปได(ว2าเป6าหมายของนโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนน
สามารถดําเนินการได(อย2างบรรลุและสามารถนําไปสู2การปฎิบั ติได(อย2างเป4นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพเกิดจากการยึดแนวทางการป6องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยบนท(องถนนและความ
ปลอดภัยทางถนนตามปฏิญามอสโกหรือหลักสากลโดยมีรัฐบาลเป4นสําคัญ แต2การนําไปบริหารจัดการ
หรือปฏิบัติให(เกิดเป4นรูปธรรมหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นจําเป4นต(องอาศัยวางแผนบูรณาการ
ต้ังแต2รัฐบาล หน2วยงานกระทรวง ทบวง กรม องค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน สถาบันการศึกษาและ
จิตสํานึกของประชาชน ในการร2วมมือซ่ึงกันและกัน เพราะเป4นปXญหาระบบคมนาคมของภาครัฐ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบังคับใช(กฎหมายของเจ(าหน(าท่ี จิตสํานึกของประชาชนในการ
ใช(ยานพาหนะหรือจิตสํานึกแห2งความปลอดภัย แม(ว2าอัตราอุบัติเหตุจะมีแนวโน(มลดลงแต2การเก็บ
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ข(อมูลสารสนเทศของอุบัติเหตุของหน2วยงานภาครัฐขาดความชัดเจน ซ่ึงภาครัฐควรบํารุงดูแลรักษา
สภาพของถนน สัญญาณไฟ วิศวกรรมโยธาให(สมบูรณ*เพ่ือลดป6องกันอุบัติเหตุและส2งเสริมสนับสนุน
รณรงค*ให(ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการใช(ใบขับข่ีหรือปฏิบัติตามกฎจราจรอย2างเคร2งครัดหรือระบบ
ให(การช2วยเหลือผู(ประสบอุบัติเหตุอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. เป6าหมายและวัตถุประสงค*ของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนมีความ
เป4นไปได(ท่ีจะส2งเสริมระบบท่ีเอ้ือต2อความปลอดภัย  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า ประเทศไทยได(กําหนด
เป6าหมายไว(ว2าทศวรรษความปลอดภัยทางถนนท่ีจะขับเคลื่อน ให(ถึงป] 2563 ตามปฏิญามอสโก เช2น 
มีผู(เสียชีวิตต2อประชากรแสนคนไม2เกิน 10 คน ท้ังนี้หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องท้ังในระดับส2วนกลาง 
ภูมิภาค ท(องถ่ินจะต(องร2วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการต้ังแต2 แสดงความคิดเห็น วางแผน 
บริหาร ประเมินผล โดยท่ีรัฐบาลหรือหน2วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงจะต(องมีแผนท่ีชัดเจนท่ีทําให(ถึง
เป6าหมาย หรือระบบการขับเคลื่อนท่ีจะให(เป6าหมายมันเกิดรูปธรรม ซ่ึงต(องสอดคล(องกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด(านบุคลากร งบประมาณ กฎหมาย การกระจายอํานาจหน(าท่ี 
คุณภาพของถนน วินัยการจราจร ท้ังนี้ต(องยอมรับว2าประเทศไทยยังขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ
การป6องกันอุบัติเหตุอย2างเป4นระบบดังนั้นการแก(ไขปXญหาจึงไม2ครบทุกมิติในการแก(ไขปXญหาท้ังระบบ  
ซ่ึงสอดคล(องกับความคิดเห็นของเชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัย
อุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “จากปฏิญญามอสโกต้ังเป6าหมายไว(ว2าทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีจะขับเคลื่อน ให(ถึงป] 2563 ซ่ึงเป4นป]ท่ีต้ังเป6าไว(ว2าจะมีผู(เสียชีวิตต2อประชากรแสน
คนไม2เกิน 10 คน อันนี้เราก็รับตรงนี้มาแล(ว แล(วเราก็ต้ังเป6าในการแก(ไขปXญหาต2อไป” สอดคล(องกับ
อานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ สํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า 
“ปฏิบัติจริงได(บางส2วน กว2าครึ่ง บางส2วนอาจจะเป4นแผนระยะยาว อาจจะต(องใช(ท้ังงบประมาณ ท้ัง
เวลา” ซ่ึงประชารัตน*  ทิมา นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติราชการกลุ2มงานสถิติและข(อมูล สํานักการจราจร
และขนส2ง กรุงเทพมหานคร ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “มีบางข(อในแผนอาจจะยังไม2สอดคล(อง อย2าง
ท่ีเคยเข(าร2วมรับฟXงการประชุมในเรื่องของท(องถ่ินท่ีจะมีข(อแนะนําของคณะอนุกรรมการศูนย*ฯ ว2า 
ศูนย*ควรจะให(ความสําคัญของท(องถ่ินก2อน ว2าท(องถ่ินจะทําแผนมาในลักษณะไหนให(สอดคล(องกับวิถี
ชีวิตหรือวิถีความเป4นอยู2ในแต2ละชุมชนหรือท(องถ่ินนั้นๆ ให(แผนมันสามารถใช(ได(อย2างราบรื่น ส2วน
เป6าหมายก็มีความสําเร็จในระดับหนึ่งแต2ปรับแผนให(ชุมชนหรือท(องถ่ินมีส2วนร2วมในแผนและมีการ
เสนอแผนข้ึนมา แผนจะทําให(สามารถประสบความสําเร็จมากข้ึน หากไม2ประสบความสําเร็จในเรื่อง
ของแผนควรเพ่ิมเติมในเรื่องของการให(ความรู( การฝjกปฏิบัติหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องกับแผนให(มีความ
สอดคล(องมากท่ีสุด ส2วนของแผนนั้นจะมีเรื่องของศูนย*ลด Setting Audit ของแต2ละจังหวัดในแต2ละ
ภาค ซ่ึงก็ควรท่ีจะฝjกอบรมเจ(าหน(าท่ีเพ่ือฝjกปฏิบัติให(การแก(ไขปรับปรุง เช2น ถนนนี้มีความเสี่ยง
ตรงไหนอย2างไร มีการฝjกปฏิบัติและมีการทบทวนอยู2ในตัวเพ่ือเกิดความไม2หลงลืม และจะทําให(เกิด
ความชํานาญและมาใช(ในการทํางาน” 
   สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก ได(แสดง
ความคิดเห็นไว(ว2า “ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เขาทําแผนท้ังหมดมีการระดมความ
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คิดเห็นจากคณะกรรมการ การทําคือแต2ละหน2วยงานเขาเสนอวิธีการทํางาน เสนอแนวทางการทํางาน
ของเขาไป ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนใช(วิธีการทําแผนแม2บทโดยการรวบรวมแผนงาน
จากทุกหน2วยงานมารวมกันไม2ให(ทําเป4นยุทธศาสตร* และบังคับให(หน2วยงานท่ีอยู2ในคณะกรรมการ
ตามท่ีศูนย*อํานวยการสั่ง เพียงแต2ว2าหน2วยงานอ่ืนๆ มีอะไรแล(วเอามารวมกัน แต2จะเกิดปXญหาคือไม2
สามารถจะบังคับบัญชาหน2วยงานท่ีเป4นกรรมการได( เป6าหมายของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนนั้น ถ(าไม2มีทิศทางแล(วมาสั่งหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องก็จะไม2สําเร็จ ทุกหน2วยงานต(องทํางานภายใน
บริบทภายใต(หน(าท่ีท่ีตัวเองทําอยู2พอเป4นงานประจําก็ไม2ใช2งานยุทธศาสตร*ท่ีว2าจะต(องเล็งให(เห็นผลท่ี
จะต(องพลิกจากท่ีทําอยู2ทุกวันเพ่ือลดอุบัติเหตุลงมา” 
   ธนะพงศ* จินวงษ* ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ
สาธารณสุขแห2งชาติ ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ตอนนี้ยังไม2มีแผนปฏิบัติ มีแต2แผนแม2บทและเพ่ิง
ผ2านนโยบาย และต(องสู2 ครม. อีก ยกตัวอย2างเช2น ถ(าเรากําลังพูดถึงแผนปฏิบัติของถนน ถ(าแผน
แม2บทกําหนดว2า ถนนต(องมีแผนในเรื่องของความปลอดภัย แผนแบบนี้ฝXuงบริหารต(องส2งสัญญาณมาท่ี
ฝXuงถนนให(ดําเนินการในเรื่องนี้  จะตอบในเชิงว2า ตอนนี้แผนปฏิบัติยังไม2ชัด ตอนนี้หน2วยงานก็ยังใช(
แนวทางของตัวเอง คือ ถ(าเป4นไปได( แต2บางหน2วยงานหลักต(องมีแผนยุทธศาสตร*ยังไง และเราจะ
พบว2าหน2วยงานของทางหลวงท่ีดูรถ (ขนส2ง) สถาบันการแพทย*ฉุกเฉิน แผนงานด(านความปลอดภัยก็
ยังไม2สอดคล(องกับตัวแผนยุทธศาสตร* แผนแม2บท หมายถึงว2า ฝXuงผู( ท่ีปฏิบัติ เจ(าของก็ยังวาง
ยุทธศาสตร*หรือวางแผนปฏิบัติโดยท่ีไม2ได(ยึดตรงนี้  หรือในทางกลับกันตรงนี้ยังไม2มีมาตรการลงไปท่ี
หน2วยงานท่ีไม2ชัด บ(านเรายังขาดการจัดการแผนในเชิงบูรณาการให(มันสอดคล(องกัน ส2วนหนึ่งท่ีทําให(
บูรณาการไม2ได(เพราะว2า กลไกงบประมาณมันแยกส2วนหมายถึงว2า กระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องถนน 
ดูแลเรื่องรถ จะต้ังเงินของตัวเองว2าจะแก(ถนนก่ีอย2าง แต2ตรงแผนยังไม2มีโอกาสมาชี้หรือทําแผนร2วม
เพราะมันเป4นคนละก(อน เพราะตรงนี้ไม2มีงบกองกลาง ส2วนหนึ่งกลไกการจัดการเป4นช2องว2าง
งบประมาณ คือ ไม2เหมือนเรื่องของยาเสพติด มีท้ังนโยบาย มีท้ังงบประมาณ เพราะฉะนั้นการสั่งการ 
ต(องติดตามถึงหน2วยปฏิบัติ ถามว2าปXญหายาเสพติดมีหน2วยงาน ปปส. ดูแล แต2ถามคนไทยตายจากยา
เสพติดและอาชญากรรม น(อยกว2าอุบัติเหตุถึง 5 เท2า  เราควรใส2ใจเรื่องนี้มากข้ึนหรือไม2”  
   เบญจวรรณ สิงหาพันธ* หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความคิดเห็น
ไว(ว2า “เรื่อง กฎหมายเรายังหย2อนไปหน2อย แล(วก็เรื่องการสร(างจิตสํานึกนี้ หน2วยงานได(สร(างจิตสํานึกมา
เยอะมาก ทํามาหลายอย2าง แต2เราก็ยังไม2สามารถท่ีจะสร(างจิตสํานึกให(คนได(นึกถึง และตําหนักในเรื่อง
อุบัติเหตุ เราอยากจะสร(างตรงนี้ให(มันมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเราอยากจะให(เล็งไปในกลุ2มของเด็ก สร(าง
จิตสํานึกต้ังแต2เด็ก โดยเฉพาะต้ังแต2เด็กอนุบาล ถ(าเราปลูกฝXงต้ังแต2เด็ก น2าจะสร(างจิตสํานึกท่ีดีกว2า” 
   ศาตราจารย*พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารบริษัทเงินทุน
กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(าปฏิบัติตามกลยุทธ* 5 กลยุทธ*คงดีข้ึน
แน2นอน แต2ว2าข(อแรกท่ีคิดว2าจําเป4นท่ีจะต(องจัดทําเพ่ิมเติมท่ีเขียนไว( ท่ีเขียนไว(ใน 5E คือเรื่อง
การศึกษา การประชาสัมพันธ* การให(ความรู(เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช(รถใช(ถนน แต2จุด
หนึ่งท่ีไม2ได(ระบุให(ชัดเจนในเรื่องของการสร(างให(ประชาชนรู(สึกว2า ปXญหาข(อนี้เป4นปXญหาของ
ประชาชน ทุกครั้งเวลาท่ีเราได(ยินเก่ียวกับการประชาสัมพันธ*ก็เป4นตัวเลขท่ีทางภาครัฐกําหนดข้ึนมา
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และจะเป4นเป6าหมาย แต2จะมีกระบวนการทําให(ประชาชนเห็นว2า ปXญหานี้เป4นปXญหาของประชาชน
หรือไม2 คิดว2าจุดนี้เป4นปXญหาท่ีอ2อนอยู2 การชี้ปXญหาไม2ได(ลงลึกไปถึงประชาชนและไม2สามารถสร(างให(
ประชาชนรู(สึกว2า ตัวเองเป4นเจ(าของปXญหาและไม2จําเป4นต(องมีส2วนร2วมในการแก(ไขปXญหา ไม2ถูกต(อง 
ซ่ึงคําว2าประชาสัมพันธ*แต2อย2างเดียวคิดว2าไม2น2าจะเพียงพอ เพราะเพียงแค2เป4นการสื่อสารเพียงฝkาย
เดียว ในเรื่องนี้คิดถึงเรื่องอริยสัจ 4 เรื่องแรกตัวทุกข*ต(องชี้ให(ชัด เพราะว2าในทางพระพุทธศาสนา
แน2นอนถ(าไม2สามารถชี้ทุกข*ให(เห็นบ2อยครั้งก็จะไม2ทําให(เกิดความศรัทธา ไม2ออกจากทุกข* อย2างเช2น
โครงการรณรงค*เรื่องเหล(า คนรู(สึกเก่ียวข(องอย2างเช2น ให(เหล(าเท2ากับแช2ง ทุกคนรู(สึกว2า เรื่องท่ี
เก่ียวกับเราเป4นเรื่องท่ีเก่ียวกับเรา ส2วนวิธีในการชี้ทุกข*จะใช(อย2างไร ผมเข(าใจว2าในประเทศไทยเป4น
ประเทศเดียวท่ีสาเหตุการตาย 1 ใน 5 มีการตายจากอุบัติเหตุ 1 ใน 5 ซ่ึงการเปรียบเทียบนี้เป4นการท่ี
ทําให(ประเทศเราดูแย2กว2าคนอ่ืน การเปรียบเทียบข(อมูลในอดีต การเปรียบเทียบกับประเทศต2างๆ ท่ัว
โลก เปรียบเทียบกับเป6าหมาย ส2วนใหญ2ท่ีเราแก(มาเน(นเรื่องการบังคับใช(กฎหมาย การบังคับมันทําได(
มากน(อยแค2ไหนอย2างไร ในเรื่องของทางวิศวกรรม ในเรื่องของสภาพถนน เรื่องของยานยนต* บ(านเรา
รวมท้ังอีกหลายประเทศ รถยนต*มีคันเร2ง แต2ว2าในท่ีสุดการเบรกไม2ได(เป4นไปตามนั้น ซ่ึงบางประเทศไม2
มีข(อกําหนดในเรื่องของการจํากัดความเร็ว ซ่ึงด(านทางวิศวกรรมต(องแก(ต้ังแต2ตัวรถไม2ใช2แก(ในเรื่อง
ของการเบรกอย2างเดียว อาจจะต(องแก(ท่ีคันเร2ง การประเมินผลเป4นอีกเรื่องหนึ่งท่ีคนไทยเก็บสถิติเก็บ
ตัวเลขเข(าใจว2ายังน(อยมาก และมีวิธีการเก็บข(อมูลหลากหลาย ไม2มีความถูกต(องชัดเจน ปXญหาหลาย
เรื่องมองในด(านปXญหาดูเกินความเป4นจริง แต2ปXญหาท่ีน(อยกว2าจริงก็มี และปXญหาชี้ไม2ตรงจุดก็มี
เช2นเดียวกัน ปXญหาบนท(องถนนปXญหายานยนต*ไม2ได(เยอะ แต2บ(านเราท่ีมันเยอะเป4นเรื่องของมอเตอร*ไซต*
มีจํานวนมาก” 
   ท้ังนี้จํานอง ปXญญาวิศิษฐ*กุล หัวหน(ากลุ2มงานสถิติและข(อมูล สํานักการจราจร
และขนส2ง กรุงเทพมหานคร อนุชิต เศรษฐเสถียร สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร และ
ทัศนีย* สุนทรวาณิชบุตร สํานักงานการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร ได(มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว2า “ประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นจําเป4นต(องอาศัยวางแผนบูรณาการต้ังแต2รัฐบาล หน2วยงาน
กระทรวง ทบวง กรม องค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน สถาบันการศึกษาและจิตสํานึกของประชาชน” 
   สรุปนโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนสามารถดําเนินการได(
อย2างบรรลุและสามารถนําไปสู2การปฎิบัติได(อย2างไปรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจาก 
กรุงเทพมหานครปฏิบัติตามปฏิญญามอสโกเป4นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการป6องกันและแก(ไข
ปXญหาอุบัติเหตุทางถนนสากล แต2การนําไปบริหารจัดการหรือปฏิบัติให(เกิดเป4นรูปธรรมหรือมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นจําเป4นต(องอาศัยวางแผนบูรณาการต้ังแต2รัฐบาล หน2วยงานกระทรวง 
ทบวง กรม องค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน สถาบันการศึกษาและจิตสํานึกของประชาชน ในการร2วมมือ
ซ่ึงกันและกันเป4นปXญหาระบบคมนาคมของภาครัฐ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบังคับใช(
กฎหมายของเจ(าหน(าท่ี จิตสํานึกของประชาชนในการใช(ยานพาหนะหรือจิตสํานึกแห2งความปลอดภัย 
แม(ว2าอัตราอุบัติเหตุจะมีแนวโน(มลดลงแต2การเก็บข(อมูลสารสนเทศของอุบัติเหตุของหน2วยงานภาครัฐ
ให(มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให(เกิดข(อมูลท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงภาครัฐความบํารุงดูแลรักษา
สภาพของถนน สัญญาณไฟ สัญญาณจราจร วิศวกรรมโยธาให(สมบูรณ*เพ่ือลดป6องกันอุบัติเหตุและ
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ส2งเสริมสนับสนุนรณรงค*ให(ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการใช(ขับข่ีหรือปฏิบัติตามกฎจราจรอย2าง
เคร2งครัดหรือระบบให(การช2วยเหลือผู(ประสบอุบัติเหตุอย2างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. นโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครมี
ความสอดคล(องกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติความเข(าใจและพฤติกรรมต2อการจัดการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนของประชาชน 
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า นโยบายการป6องกันและ
แก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ได(ยึดถือปฏิญามอสโกในจัดทําแผนแม2บทต2างๆ 
หรือแผนประเภทต2างๆ แม(ว2าจะเป4นปฏิญาสากลท่ีเป4นบันทึกข(อตกลงร2วมกันของประเทศต2างๆ แม(ว2า
จะมีความแตกต2างในมิติของการนํามาประยุกต*ใช(ให(เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยก็ตาม ต2างนับว2าเป4น
แนวทางท่ีดีตามมาตรฐานสากลซ่ึงจะเป4นตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเป4นแนวทางในการดําเนินงานของ
หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องเช2น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห2งชาติ 
กรุงเทพมหานคร นโยบายหรือยุทธศาสตร* กลยุทธ*มีความสําคัญมากในลักษณะการทํางานเชิงบูรณาการ
ทุกหน2วยงาน โดยให(การทํางานร2วมกันอย2างเป4นระบบ เชื่อมโยงฐานข(อมูลสารสนเทศร2วมกันหรือ
สร(างเครือข2ายป6องกันการแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนอย2างเป4นระบบระหว2างหน2วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ินอันจะนําไปสู2แนวทางการลดอุบัติเหตุหรือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติความเข(าใจและพฤติกรรมท่ีดีและความปลอดภัยทางถนนของประชาชน โดยท่ี
เชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็น
ไว(ว2า “ท่ีผ2านมาเราก็พยายามยึดโยงกับปฏิญามอสโก เรื่องทศวรรษแห2งความปลอดภัยบนถนนมาเป4น
กรอบ ไม2ว2าจะเป4นเรื่องของห(าเสาหลักท่ีเราเอามาใช(ทําแผนแม2บทต2างๆ หรือแผนประเภทต2างๆ เราก็
นํามาใช(อยู2ตลอด ดังนั้นแผนเรานี้ท่ีพูดมาต้ังแต2ต(น มีความเก่ียวข(องกับแผนระดับนานาชาติของ
องค*การอนามัยโลก อยู2แล(ว แต2มันอยู2ท่ีแผนปฏิบัติ และการนําไปปฏิบัติ” โดยท่ีอานนท* เหลืองบริบูรณ* 
ผู(อํานวยการสํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “เป4นตัวหลักท่ีใช(ในการ
ขับเคลื่อนถือว2าเป4นแนวทางในการขับเคลื่อน ถ(าเราไม2มีแนวทางการปฏิบัติคงเป4นไปด(วยความ
ยากลําบาก ย2อมถือได(ว2าเป4นเครื่องมือตัวหนึ่งทําให(บรรลุวัตถุประสงค*ได(” 
   นอกจากนี้แล(วประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการกลุ2มงานสถิติและ
ข(อมูล กรุงเทพมหานคร ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “หน2วยการท่ีรับผิดในการขับเคลื่อนก็เป4น
หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องกับเรื่องอุบัติเหตุ แต2หน2วยงานจะไปจัดต้ังอยู2กับหน2วยงานป6องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย ก็อาจจะต(องอาศัยคณะกรรมการอ่ืนๆ เข(าร2วมด(วย หน2วยงานท่ีน2าจะมีบทบาทมากน2าจะ
เป4นกระทรวงคมนาคม กรมการขนส2งทางบก และทางศูนย*จะเหมือนฝkายเลขานุการมากกว2า ในเม่ือ
จัดต้ังข้ึนมาแล(วก็ต(องทําหน(าท่ีในฝkายเลขานุการให(เต็มท่ี การจัดต้ังนย*อุบัติเหตุท(องถนนน2าจะเป4นตัว
หลักในการขับเคลื่อน” พร(อมท้ังสมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก 
ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ยุทธศาสตร*และกลยุทธ*มีความสําคัญมากในลักษณะการทํางานเชิงบูรณาการ  
ทุกหน2วยงานถ(ามาร2วมกันทํางาน แต2ตัวศูนย*อํานวยการจะต(องมียุทธศาสตร*ท่ีชัดเจนจะให(ทําอย2างไร
ทุกหน2วยงานจะต(องดําเนินการตามไม2ใช2ทุกหน2วยงานจะต(องทําแผนงานกับโครงการของตัวเองมาใส2 
แล(วบอกว2าเป4นยุทธศาสตร*หรือกลยุทธ*ของศูนย*อํานวยการ เรื่องนี้ไม2ใช2กลยุทธ*หรือยุทธศาสตร*ท่ีจะ
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ให(ความปลอดภัยมันลดลงได( แต2ทุกวันนี้ทํางานแบบเชิงบูรณาการแต2บูรณาการยังทํางานเหมือนเดิม
ยังทําภารกิจเหมือนเดิมไม2ได(เอามาทําร2วมกัน ไม2เอาปXญหาของหน2วยงานหรือปXญหาความปลอดภัย
ของตัวเองเป4นเกณฑ* จะต(องกําหนดไปเลยว2าตัวเองจะต(องทําอย2างไร แล(วมอบหมายให(กับหน2วยงาน
ท่ีเก่ียวข(องไปดําเนินการ ถ(าหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องเคยดําเนินการไว(อย2างไรต(องกลับมาทํารูปแบบใหม2 
ทําตามแบบท่ีศูนย*อํานวยการสั่งการ” 
   และศาสตราจารย*พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารบริษัท
เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ได(ให(ทัศนะเพ่ิมเติมไว(ว2า “เรื่องการจัดการของผู(ปฏิบัติงาน
โดยตรงและในเรื่องของผู(ให(การสนับสนุน ให(ข(อมูล ให(ความรู( ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนเหมือนราวกับเป4น Staff Function คนท่ีรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนจํานวน
หนึ่งส2วนใหญ2 เราจะพูดถึงทางตํารวจ ถ(าเป4นทางด(านวิศวกรรม ทางด(านสภาพถนน ก็เป4นกรมทาง
หลวงชนบท แล(วก็ในกรุงเทพฯ ก็จะเป4นทางกรุงเทพฯ ด(านวิศวกรรมก็จะไปท่ีกรมทางหลวง ในวันนี้
สิ่งท่ีขาดคือขาดความเชื่อมโยงแล(วก็ความสามารถในเรื่องของการสั่งการได( เพราะว2าเกิดอะไรข้ึนมาก็
จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ในขณะท่ีจัดต้ังกรรมการตัวแทนท่ีมาจากหน2วยงาน ก็จะมาในลักษณะท่ี
ไม2ได(เป4นผู(มีอํานาจเต็มท่ีจะนํานโยบายไปบังคับใช(ให(เกิดผลงานได( เพราะฉะนั้นยังมองไม2เห็น
ยุทธศาสตร*ในการเชื่อมโยงตามแนวนโยบายกับหน2วยงานปฏิบัติอย2างเพียงพอ” 
   สรุปได( ว2 านโยบายการป6อง กันและแก( ไขปXญหาอุบั ติ เห ตุทางถนนของ
กรุงเทพมหานคร ได(ยึดถือปฏิญามอสโกในจัดทําแผนแม2บทต2างๆ หรือแผนประเภทต2างๆ แม(ว2าจะ
เป4นปฏิญาสากลบันทึกข(อตกลงร2วมกันของประเทศต2างๆ แต2จะมีความแตกต2างในมิติของการนํามา
ประยุกต*ใช( ให( เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย อย2างไรก็ตามนับว2าเป4นแนวทางท่ีดีตาม
มาตรฐานสากลซ่ึงจะเป4นตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเป4นแนวทางในการดําเนินงานของหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง
เช2น กระทรวงคมนาคม กรมการขนส2งทางบก กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห2งชาติ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงนโยบายหรือยุทธศาสตร* กลยุทธ*มีความสําคัญมากในลักษณะการทํางาน       
เชิงบูรณาการทุกหน2วยงาน โดยให(การทํางานร2วมกันอย2างเป4นระบบ เชื่อมโยงฐานข(อมูลสารสนเทศ
ร2วมกันหรือสร(างเครือข2ายป6องกันการแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนอย2างเป4นระบบระหว2างหน2วงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 
   การวิจัยเอกสาร 
   ผลการศึกษาวิจัยข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ประสิทธิผล
การบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
   จากการศึกษาจากเอกสาร นโยบายภาครัฐ ระเบียบ กฎหมายเก่ียวข(องกับ
นโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน พบว2า การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในประเทศไทย รัฐบาลแต2ละสมัยต2างให(ความสนใจและประเด็นท่ีสําคัญท่ีควรแก(ไขอย2างเร2งด2วน  จะ
เห็นได(ว2า รัฐบาลต้ังแต2สมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม  ติณสูลานนท* ได(จัดต้ังคณะกรรมการป6องกัน
อุบัติภัยแห2งชาติ (กปอ.) ข้ึน ต้ังแต2ป]พุทธศักราช 2526 เพ่ือเป4นระดับนโยบายทําหน(าท่ีประสาน
หน2วยราชการท่ีเก่ียวข(องกับการจราจรต2างๆ อย2างไรก็ตาม การทํางานในลักษณะดังกล2าว ดูจะไม2
ได(ผลนักในการปลุกจิตสํานึกของเจ(าหน(าท่ีภาครัฐ และประชาชน ให(ตระหนักถึงความรุนแรงของ
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ปXญหาจะเห็นได(จากการทํางานของแต2ละหน2วยงาน ยังมีลักษณะต2างคนต2างทํา ขาดการประสานงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลงานจากการพัฒนาอย2างรวดเร็วในช2วงท่ีผ2านมา ทําให(อัตราการใช(รถ
และถนน เพ่ิมจํานวนอย2างรวดเร็ว เป4นผลให(ยังมีจํานวนอุบัติเหตุจราจรในช2วงเวลาดังกล2าว เกิดข้ึนใน
อัตราสูงอย2างต2อเนื่อง การแก(ปXญหาอุบัติเหตุจราจรมีอยู2ทุกรัฐบาล แต2มิได(มีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร(าง และระบบการทํางานของภาครัฐจากท่ีเป4นอยู2มากนัก จนมาถึงยุคของ พ.ต.ท.ทักษิณ     
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชุดแรกท่ีมีการปฏิรูประบบราชการในป] พุทธศักราช 2545 จึงได(
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร(างและระบบนโยบายด(านอุบัติเหตุจราจร มีการต้ังกรมป6องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ข้ึนในกระทรวงมหาดไทย และต้ังศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนข้ึน เพ่ือทําหน(าท่ีใน
การกําหนดนโยบายและมาตรการลดอุบัติเหตุ และเป4นกลไกในการผลักดันนโยบายนี้อย2างจริงจัง 
   การกําหนดมาตรการความปลอดภัยทางถนน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  
22, 28 เมษายน และ 29 กรกฎาคม 2546 ท่ีเรียกว2า  มาตรการ  5E อันได(แก2 
   Enforcement ยุทธศาสตร*การบังคับใช(กฎหมาย 
   Engineering  ยุทธศาสตร*วิศวกรรมจราจร 
   Education  ยุทธศาสตร*การให(ความรู( การประชาสัมพันธ* และการมีส2วนร2วม 
   EMS   ยุทธศาสตร*การบริการการแพทย*ฉุกเฉิน 
   Evaluation  ยุทธศาสตร*การประเมินผล 
   นอกจากนั้น  ได(มีการอนุมัติงบประมาณ  ท้ังในรูปของงบประมาณประจําป]  
และงบกลาง รายการเงินสํารองจ2ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป4น เพ่ือมาใช(ในการรณรงค*การใช(
ยุทธศาสตร*ท้ัง 5 โดยเฉพาะในช2วงเทศกาลท่ีมีการเดินทางอย2างหนาแน2น ระหว2างจังหวัด มีการ
กําหนดเป4นเป6าหมายของการลดอุบัติเหตุออกมาอย2างชัดเจน และกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุแก2ผู(ว2าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เป4นผู(รับผิดชอบการนํามาตรการสู2การปฏิบัติใน
ส2วนภูมิภาค นโยบาย มาตรการและงบประมาณท่ีรัฐบาลทุ2มลงไปใช(ในเรื่องเหล2านี้ ล(วนบ2งให(เห็นถึง  
เจตนารมณ*แน2วแน2ท่ีชัดเจนว2าต(องการลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของ
รัฐบาล เพ่ือเป4นการฟl|นฟูกระบวนการนโยบายป6องกันอุบัติเหตุจราจรของไทยในปXจจุบัน งานวิจัยใน
บทนี้จะได(กล2าวถึง วิวัฒนาการของระบบนโยบายป6องกันอุบัติเหตุจราจรในช2วงแรก (พ.ศ. 2531-
2545) อันเป4นช2วงท่ีระบบการป6องกันอุบัติเหตุจราจรทําอยู2ภายใต(การกํากับนโยบายและทิศทางของ
คณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ (กปอ.) และในช2วงปXจจุบัน (พ.ศ. 2546-ปXจจุบัน)  ท่ีนโยบาย
การป6องกันอุบัติเหตุจราจรอยู2ภายใต(การควบคุมดูแลและกํากับทิศทางระดับนโยบายแบบบูรณาการ
ของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ท้ังสองช2วงเวลาดังกล2าว มีความแตกต2างด(านนโยบาย  
ยุทธศาสตร*การทํางาน  และการสนับสนุนทางการเมืองท่ีแตกต2างกันอย2างมาก และเป4นผลให(ผลการ
ดําเนินนโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจรแตกต2างกันโดยสิ้นเชิง 
   1. นโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจร ป] พ.ศ. 2531-2545    
    ก2อนหน(าป] 2531 ประเทศไทยไม2มีนโยบายและแผนป6องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับชาติ รัฐบาลได(ต้ังคณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ (กปอ.) ข้ึนมาในป]พุทธศักราช 2525  
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ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือทําหน(าท่ีประสานนโยบายด(านนี้อย2างหลวมๆ เนื่องจากปXญหาด(าน
อุบัติเหตุจราจรยังมิได(ร(ายแรง จึงยังมิได(มีการจัดทําเป4นแผนระดับชาติด(านอุบัติเหตุจราจรแต2อย2างใด
ท้ังสิ้น เม่ือปXญหาทวีความรุนแรงมากข้ึนและได(มีการกําหนดข(อความด(านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สินไว(ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติฉบับท่ี 5 และ 6 รัฐบาลจึงสนับสนุนให( กปอ.  
ทํานโยบายและแผนหลักการป6องกันอุบัติเหตุแห2งชาติในป]พุทธศักราช 2531 นโยบายดังกล2าว
ประกอบด(วยแผนการป6องกันอุบัติเหตุ 5 แผน และมาตรการตามแผนการท้ัง 5 ซ่ึง กปอ. ทําข้ึนให(
สอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติฉบับท่ี 5 และ 6 ในหมวดท่ีว2าด(วยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน แผนการท้ัง 5 ท่ี กปอ. ทําข้ึนครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการจราจร  
อุบัติเหตุจากการทํางาน อุบัติเหตุในเคหสถาน อุบัติเหตุในสาธารณสถาน และการประสานงาน
ป6องกันอุบัติเหตุแห2งชาติ (คณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ, 2531) 
    เม่ือพิจารณาแผนการท้ัง 5 ในภาพรวมแล(วจะเห็นว2าเป4นแผนท่ีไม2ชัดเจนใน
ทิศทางท่ีจะนําไปปฏิบัติ ลักษณะเช2นนี้ปรากฏให(เห็นในแผนอุบัติเหตุจากการจราจรท่ีพูดไว(หลายๆ  
ด(าน วัตถุประสงค* แนวทาง และมาตรการ ในด(านวัตถุประสงค*นั้นมีการแสดงเจตนารมณ* ดังนี้
(คณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ, 2531) 
    - ลดอุบัติเหตุจากการจราจรท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
    - ลดอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร 
    - ลดอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร 
    จะเห็นได(ว2าเป4นแผนการท่ีวางวัตถุประสงค*ไว(กว(างๆ แต2ไม2มีเป6าหมายเจาะจง
หรือผูกมัดว2าจะต(องลดอุบัติเหตุจราจรก่ีเปอร*เซนต* และภายในก่ีป] ซ่ึงก็พอจะเข(าใจได(ถ(าไปดูถึง
มาตรการท่ีจะนํามาใช(กัน คือ มาตรการ 3E อันได(แก2 (คณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ, 2531) 
    - การฝjกอบรมและประชาสัมพันธ* (Education) 
    - การปรับปรุงแก(ไขกฎหมายว2าด(วยการจราจร (Enforcement) 
    - การกําหนดและรักษามาตรฐานของยานพาหนะและทาง (Engineering) 
    จะเห็นได(ว2ามาตรการดังกล2าวไปเก่ียวโยงกับอํานาจหน(าท่ีของหน2วยงานต2างๆ  
ท้ังกระทรวงศึกษาธิการ กรมตํารวจ (สมัยนั้น) กรมการขนส2งทางบก กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ  
รพช. เป4นต(น ถ(าหน2วยงานเหล2านั้นไม2ร2วมมือ กปอ. ก็ไม2มีกฎหมายรองรับให(อํานาจสั่งการให(เป4นไป
ตามเจตนารมณ*ของตนได( ท้ังนี้เนื่องมาจากข(อจํากัดด(านโครงสร(างของระบบการทํางานของ กปอ.  
เอง จากข(อจํากัดด(านโครงสร(างดังกล2าวทําให(นโยบายของ กปอ. มีลักษณะหลวมๆ ไม2ผูกมัดกับ
เป6าหมาย อันนําไปสู2ความไม2ชัดเจนของนโยบาย 
    หลังป] 2538 ท่ีมีการใช(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด(วยการป6องกัน
อุบัติเหตุจราจรฉบับใหม2 ได(มีการต้ังคณะอนุกรรมการป6องกันอุบัติเหตุจราจร (ทางบก) (หรือท่ี
เรียกชื่อว2า อจร.) พร(อมกับคณะอนุกรรมการชุดอ่ืนๆ อีก 6 คณะ ได(รับมอบหมายให(ทําแผนการ
หลักการป6องกันอุบัติเหตุแห2งชาติ (Master Plan) ประกอบด(วยแผนดําเนินงาน 4 แผน คือ แผนการ
ป6องกันอุบัติเหตุจากการจราจร แผนการป6องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน แผนการป6องกันอุบัติเหตุใน
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เคหสถาน และแผนการป6องกันอุบัติ เหตุในสาธารณสถาน แผนหลักท้ัง 4 นี้ ถูกนําเสนอใน
ป]งบประมาณ 2539-2540 (คณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ, 2539-2540) 
    อย2างไรก็ตาม  ในช2วงป]  2539-2540 ได(มีเหตุการณ*ท่ีนําไปสู2มาตรการการ
ป6องกันอุบัติเหตุจราจรท่ีค2อนข(างชัดเจนข้ึน กล2าวคือ ในช2วงระยะเวลาดังกล2าวได(มีอุบัติเหตุรถยนต*
กับรถท่ีรับส2งนักเรียนรวม 20 ครั้ง มีนักเรียนเสียชีวิต 45 คน บาดเจ็บ 157 คน และเป4นข2าวในหน(า
หนังสือพิมพ*และสื่อต2างๆ อย2างครึกโครม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให(รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการด(านอุบัติเหตุโดยเน(นด(านการประชาสัมพันธ* และให(มีการวางแผนให(ชัดเจน
เพ่ือให(ถนนสายหลักท้ังหมดเป4นเส(นทางปลอดภัย โดยให( กปอ. รับไปพิจารณาดําเนินการร2วมกับ
หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องในการวางแผนป6องกันอุบัติเหตุบนท(องถนนหลักท่ีเกิดอุบัติเหตุบ2อยๆ  
(คณะกรรมการป6องกันอุบัติภัยแห2งชาติ, 2540) 
    กปอ. ได(มอบหมายให(คณะกรรมการป6องกันอุบัติเหตุจราจรไปศึกษาสภาพ
ปXญหาการป6องกันอุบัติเหตุจราจรและนําเสนอมาตรการทางปฏิบัติเพ่ือดําเนินการป6องกันและแก(ไข
อุบัติเหตุจราจร (ทางบก) ท้ังระยะสั้นและระยะยาวให(สอดคล(องกับแผนพัฒนาฉบับท่ี 8 ท่ีประชุมให(  
นายแพทย*แท(จริง ศิริพานิช ผู(อํานวยการสถาบันการแพทย*ด(านอุบัติเหตุและสาธารณภัยและเป4น
กรรมการคนหนึ่งไปทําข(อเสนอ นายแพทย*แท(จริง ได(เสนอแนะให(รัฐบาลกําหนดเป6าหมายท่ีเป4น
รูปธรรมว2า จะลดอุบัติเหตุจราจรลง 15 % ภายใน 5 ป] และเสนอมาตรการให(จัดทําถนนปลอดภัย
เป4นตัวอย2าง 5 สาย และให(รณรงค*ให(ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการป6องกันอุบัติเหตุจราจร มาตรการ
เก่ียวกับรถยนต*รับ-ส2งนักเรียนให(ปลอดภัย ให( เข(มงวดในการออกใบขับข่ี และเสนอให( ต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีทํางานตามแผน อย2างไรก็ตามข(อเสนอ
ดังกล2าวตกไปต้ังแต2ต(นเพราะประธานท่ีประชุม อจร. ขณะนั้นไม2เห็นด(วยเพราะต(องการให(ทดลองทํา
ถนนตัวอย2างบนเส(นทางมอเตอร*เวย* (Motorway) ซ่ึงยังไม2เคยใช(และยังไม2เคยมีอุบัติเหตุจราจร   
    หลังจากนั้น กปอ. ได(พยายามจัดทํามาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ดําเนินการป6องกันและแก(ไขอุบัติเหตุจราจร (ทางบก) ท้ังระยะสั้นและยาว อย2างไรก็ตาม ความ
พยายามของ กปอ. ดังกล2าว ยังมีลักษณะเป4นเชิง “แนวรับ” มากกว2า “แนวรุก” เป4นผลให(การ
ป6องกันอุบัติเหตุจราจรไม2ประสบความสําเร็จ ดูได(จากอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย*สินเป4นผลมา
จากการใช(ถนน ยังมีสูงอย2างต2อเนื่อง ความล(มเหลวของนโยบายป6องกันอุบัติเหตุจราจรในยุคนี้ อาจ
กล2าวได(ว2า มาจากปXจจัย 2 ประการ กล2าวคือ ปXญหาของการทํางานของ กปอ. เอง ท่ีมีลักษณะการ
ประสานแต2ขาดอํานาจหน(าท่ี และการสนับสนุนอย2างจริงจังของฝkายการเมือง และปXญหาของระบบ
การบริหารจัดการด(านการป6องกันอุบัติเหตุจราจรในภาพรวม 
    ในส2วนของ ปXญหาการทํางานอง กปอ. ในรูปแบบของการประสานแต2ขาด
อํานาจหน(าท่ีและการสนับสนุนนั้น ถ(าดูจากวิวัฒนาการการก2อต้ังของ กปอ. จะเห็นได(ว2า มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและบทบาทของ กปอ. หลายครั้ง และแต2ละครั้งมีผลต2อการทํางานของ  
กปอ. กล2าวคือ ในยุคก2อต้ังนั้น กปอ. กําเนิดข้ึนภายใต(กรอบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว2าด(วย
การป6องกันอุบัติเหตุ ป]พุทธศักราช 2526 มีภารกิจเป4นหน2วยประสานนโยบาย กับหน2วยราชการต2างๆ 
ท่ีมีภารกิจเก่ียวกับงานด(านอุบัติเหตุ กปอ. ทํางานในรูปของคณะกรรมการ มีสํานักงาน กปอ. ทํา
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หน(าท่ีเลขานุการแฝงอยู2กับสํานักเลขาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี บุคลากรก็ใช(วิธีจ(าง ลูกจ(างชั่วคราว  
การทํางานในยุคแรกนี้ อิงกับระบบการเมืองอย2างมาก เนื่องจากผู(ก2อต้ัง กปอ. คือ นายแพทย*วิจิตร  
บุณยะโหตระ ซ่ึงเป4นเพ่ือนนักเรียนของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท* ผู(นําประเทศในยุคนั้น ทําให(  
กปอ. มีบทบาทสูงเพราะนายกรัฐมนตรี พล.อ. เปรม มานั่งเป4นประธานคณะกรรมการ กปอ. มีการ
ทํางานนอกรูปแบบราชการและยังได(รับเงินอุดหนุนจากต2างประเทศมาก ทําให( กปอ. มีบทบาทมากข้ึน 
    หลังจากยุคของ พลเอกเปรม นายแพทย*วิจิตร ได(ออกจาก กปอ. ไป และ  
กปอ. หันมาบริหารงานตามแบบราชการทําให(เกิดปXญหาเชิงการบริหารอัน ได(แก2 ปXญหาบุคลากรและ
งบประมาณท่ีมีอยู2จํากัด ภารกิจหลักของ กปอ. ได(แก2การประสานงานเพ่ือป6องกันอุบัติเหตุแต2ปรากฎ
ว2างบประมาณท่ีได(รับในการดําเนินงานกลับมีจํากัดมาก เนื่องจากฝkายการเมืองไม2เห็นความสําคัญทํา
ให(ผลงานของ กปอ. ไม2เป4นท่ีรู(จัก เนื่องจากไม2มีเครื่องมือช2วยในการบริหารงาน 
    โครงสร(าง กปอ. ประกอบด(วย คณะกรรมการ กปอ. ซ่ึงทําหน(าท่ีกําหนด
นโยบายระดับกว(างและมีคณะกรรมการชุดต2างๆ ทําหน(าท่ีเป4นคณะทํางาน โดยมีกรรมการท่ีได(รับ
เชิญจากหน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข(องและมีสํานักงาน กปอ. ทําหน(าท่ีเป4นเลขานุการของ กปอ.  
เนื่องจากสํานักงาน กปอ. อยู2ภายใต(สํานักเลขาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงทําหน(าท่ีเลขานุการของ
ฝkายการเมือง ทําให(การบริหารงานไม2มีความต2อเนื่อง เพราะเม่ือเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็จะมีการ
เปลี่ยนตัวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด(วย นอกจากนี้ การท่ีผู(ทํางานมีฐานะลูกจ(างชั่วคราวทําให(เป4น
องค*การไม2ประจํา เม่ือภารกิจของ กปอ. มีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ตามปXญหาท่ีเกิดข้ึน สํานักงาน  
กปอ. ท่ีต(องทําหน(าท่ีประสานงานอันเป4นหน(าท่ีหลักของ กปอ. จึงมีความสําคัญอย2างยิ่ง เม่ือประสบ
ปXญหาเชิงโครงสร(างดังกล2าว สํานักงาน ก.พ. จึงเสนอแนะว2าควรมีการปรับโครงสร(างของสํานักงาน  กปอ. 
    จากปXญหาดังกล2าวนี้เอง นําไปสู2การปรับปรุงระเบียบสํานักงานนายกว2าด(วย
อุบัติเหตุแห2งชาติป] 2538 ข(อแตกต2างระหว2างระเบียบสํานักนายกป] 2526 กับระเบียบใหม2 ก็คือ  
ภายใต(ระเบียบใหม2สํานักงาน กปอ. อยู2ภายใต(สํานักงานปลัดสํานักนายกและผู(ทํางานให( กปอ. ได(
กลายเป4นข(าราชการประจํา ทําให(ผู(ท่ีทํางานให( กปอ. ต้ังแต2ต(น เพ่ิงจะได(สิทธิเป4นข(าราชการช(ากว2า
หน2วยอ่ืนๆ เป4นอย2างมาก 
    กปอ. ภายใต(โครงสร(างใหม2ประกอบด(วยส2วนท่ีเป4นผู(กําหนดนโยบาย โดยมี
คณะบุคคลระดับหัวหน(าหน2วยราชการทํางานในรูปคุณกรรมการป6องกันอุบัติเหตุ ประกอบด(วย  
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป4นประธานคณะกรรมการ ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัย  
ผู(อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห2งชาติ  อธิบดีกรมขนส2งทางบก อธิบดี
กรมการบินพาณิชย* อธิบดีกรมเจ(าท2า อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมโยธาธิการ  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ(มครองแรงงาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  
เลขาธิการป6องกันภัยฝkายพลเรือน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห*ในพระบรม
ราชูปถัมภ*  และผู(ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต2งต้ังไม2เกิน 4 คน เป4นกรรมการ 
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    ภายใต(โครงสร(างใหม2 ป]พุทธศักราช 2538 กปอ. มีคณะอนุกรรมการ 7 คณะ  คือ 
    1. คณะอนุกรรมการร2างนโยบายและแผนหลักการป6องกันอุบัติเหตุ 
    2. คณะอนุกรรมการป6องกันอุบัติเหตุจากการจราจร (ทางบก) 
    3. คณะอนุกรรมการป6องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
    4. คณะอนุกรรมการป6องกันอุบัติเหตุในเคหะสถานและสาธารณสถาน 
    5. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ*การป6องกันอุบัติเหตุ 
    6. คณะอนุกรรมการสวัสดิการและการสาธิต 
    7. คณะอนุกรรมการอุบัติเหตุจากสารเคมี 
    อํานาจหน(าท่ีของ กปอ. 
    1. เสนอนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการป6องกันอุบัติเหตุต2อคณะรัฐมนตรี 
    2. เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว2างหน2วยงานของรัฐ ซ่ึงรับ
นโยบายและแผนหลักท่ี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล(วไปดําเนินการ 
    3. จัดทําข(อเสนอแนะและให(ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน2วยงาน
ของรัฐและปXญหาข(อขัดข(องต2างๆ เก่ียวกับการป6องกันอุบัติเหตุเสนอต2อนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี 
    4. เสนอความเห็นและข(อสังเกตต2อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การให(มีกฎหมายหรือแก(ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการป6องกันอุบัติเหตุ 
    5. ประสานงานและติดต2อขอความช2วยเหลือจากต2างประเทศในการป6องกัน
อุบัติเหตุ 
    6. สนับสนุนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก 
    7. ปฏิบัติการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการป6องกันอุบัติเหตุหรือสาธารณภัยตามท่ี
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดย กปอ. อาจมอบหมายให(สํานักงาน กปอ. เป4นผู(
ปฏิบัติหรือดําเนินการแทนได( 
    จะเห็นได(ว2า การปรับโครงสร(าง กปอ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ป]  
2538 ยังไม2ได(แก(ปXญหาพ้ืนฐานเพ่ือให( กปอ. สามารถทํางานอย2างมีประสิทธิภาพได(  ปXญหาพ้ืนฐาน
ดังกล2าว ได(แก2 การท่ีสํานักงาน กปอ. มีฐานะเป4นหน2วยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี แต2เม่ือดูภารกิจรับผิดชอบระดับนโยบายของประเทศท่ีมีส2วนเก่ียวข(องกับการทํางาน
ของกระทรวง ทบวง กรม และองค*การของภาคเอกชนถึง 22 หน2วยงาน ภารกิจรับผิดชอบงานของ
สํานักงาน กปอ. จึงมีขอบเขตกว(างขวาง การมีสถานภาพเป4นแค2กอง ทําให(สํานักงาน กปอ. มี
ขีดจํากัดในการปฏิบัติงานและการบริหาร ท้ังด(านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ* และท่ีสําคัญ
ท่ีสุด ก็คือ การขาดอํานาจสั่งการ (Authority) ท่ีจะทําให(สํานักงาน กปอ. มีศักยภาพขององค*การ  
(Institutional Capacity) ท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจหลักของตนอัน ได(แก2 การกําหนดนโยบาย 
วางแผนหลัก ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน2วยปฏิบัติ สนับสนุนและส2งเสริมงาน
วิชาการ เป4นศูนย*กลางข(อมูลและสถิติเก่ียวกับอุบัติเหตุ การทํางานตามภารกิจหลัก ของ กปอ. 
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    ในส2วนของปXญหาการบริหารจัดการการป6องกันอุบัติเหตุจราจร นั้น ช2วงป]  
2531-2545 ก็คือ ภายใต(ระบบนโยบายท่ีมี กปอ. เป4นตัวประสานนโยบายอย2างหลวมๆ นี้ สถานะ
ของแต2ละหน2วยงานท่ีมาร2วมมีความเป4นอิสระต2อกัน เปรียบเสมือนเป4นรัฐอิสระ ทํางานภายในระบบ
นโยบายป6องกันอุบัติเหตุจราจร แต2ละหน2วยงานมีภารกิจหลักข้ึนตรงกับสายงานหลักของตน  และมี
สายการบังคับบัญชาท่ีข้ึนตรงต2อองค*กรแม2ของตน ปXญหาท่ีน2าสนใจ ก็คือ การท่ีมีหน2วยงานเข(ามา
เก่ียวข(องเป4นจํานวนมากและแต2ละหน2วยงานคงสภาพของรัฐอิสระ ทํางานภายในระบบนโยบายป6องกัน
อุบัติเหตุจราจร ในลักษณะเช2นว2านี้มีผลต2อประสิทธิภาพการจัดการป6องกันอุบัติเหตุจราจรอย2างไร 
    การท่ีมีหน2วยงานจํานวนมากเข(ามาเก่ียวข(องและแต2ละหน2วยยังคงสภาพของ
รัฐอิสระโดยมี กปอ. ทําหน(าท่ีเป4นตัวเชื่อม ของหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องทําให(เกิดเป4นเครือข2ายนโยบาย
การป6องกันอุบัติเหตุจราจรท่ีหลวมๆ มีความสัมพันธ*ท่ีไม2ม่ันคงเหนี่ยวแน2น เนื่องจากแต2ละหน2วยงาน
ยังคงยึดม่ันกับภารกิจหลักของหน2วยงานท่ีตนสังกัด และการป6องกันอุบัติเหตุจราจรเป4นภารกิจรอง  
การกําหนดภารกิจ (Task Definition) ท่ีชัดเจนขององค*การถือเป4นหัวใจสําคัญท่ีทําให(เจ(าหน(าท่ี
ผู(ปฏิบัติงานในองค*การเล็งเห็นความสําคัญของงานท่ีกําลังทําอยู2  ทําให(เกิดการตระหนักรับรู( 
(Perception) ต2อปXญหานั้นๆ และพร(อมท่ีจะลงไปแก(ไขเป4น Commitment อย2างจริงจัง หน2วยงาน
ปฏิบัติท่ีถือเป4นหน2วยงานหลัก ยกตัวอย2าง เช2น กรมการขนส2งทางบก และกรมตํารวจ ล(วนมีการ
ทํางานในลักษณะรัฐอิสระในการทํางานในแนวด่ิง (Vertical) ท่ีต2างคนต2างปฏิบัติหน(าท่ีในเครือข2าย
นโยบายป6องกันอุบัติเหตุจราจรตามภารกิจท่ีได(รับมอบหมายจากหน2วยงานของตน 
    ในกรณีของกรมการขนส2งทางบก มีภารกิจหลัก คือ ออกใบขับข่ี จดทะเบียน
รถ และตรวจสภาพรถ พระราชบัญญัติกรมการขนส2งทางบกป] 2522 ทําให(การดูแลคุณภาพผู(ถือ
ใบขับข่ีและสภาพรถเป4นภารกิจรอง ตัวอย2างท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ ได(แก2 การท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝkายสังคม สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 1 ได(วางมาตรการเฉพาะนี้และมาตรการระยะยาว
แก(ปXญหาอุบัติเหตุในการคมนาคม และได(เสนอเรื่องนี้ต2อคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ*  
2537 ให(กระทรวงคมนาคมเข(มงวดกวดขันในการออกใบอนุญาตขับข่ีรถประเภทต2างๆ โดยเพ่ิม
ความรู(ความสามารถในการขับข่ีและรู(จักกฎจราจรมากกว2าการให(บริการเพ่ือความสะดวกแก2ผู(รับ
ใบอนุญาต แต2หลังจากนั้นในวันท่ี 29 มิถุนายน 2537 นายจรัส พ้ัวช2วย รัฐมนตรีช2วยว2าการกระทรวง
คมนาคม ได(กําหนดนโยบายให(กรมการขนส2งทางบกดําเนินการออกใบอนุญาตขับรถของสํานักงาน
ขนส2งจังหวัดทุกจังหวัดและกําหนดเป6าหมายการออกใบอนุญาตขับรถใหม2นอกท่ีต้ังสํานักงานปกติให(
ได(จังหวัดละ 15,000 ฉบับ ในป] 2537 โดยเน(นถึงจํานวนผู(ใช(บริการและเป6าหมาย ดังนั้น เจ(าหน(าท่ี
ผู(รับผิดชอบไม2สามารถดําเนินตามนโยยายรัฐท่ีให(เข็มงวดกวดขันการออกใบอนุญาตขับข่ีได( เพราะ
นักการเมืองท่ีเป4นรัฐมนตรีผู(ควบคุมกรมโดยตรงสั่งการให(ออกใบอนุญาตขับรถ โดยเน(นปริมาณ
มากกว2าคุณภาพ 
    ในกรณีของ กรมตํารวจ เป4นอีกหน2วยงานหนึ่งท่ีเก่ียวข(องโดยตรงกับการใช(
มาตรการกฎหมายเพ่ือป6องกันอุบัติเหตุจราจร ปรากฏว2าภารกิจของกรมตํารวจ คือ ป6องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร(อย ให(ความปลอดภัยแก2ประชาชนให(บริการ
ประชาชน ตามนโยบายกรมตํารวจ เขียนโดยอธิบดีกรมตํารวจ และแผนกรมตํารวจแม2บท ฉบับท่ี  3  
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และแผนปฏิบัติระยะ 5 ป] (พ.ศ. 2540-2544) ได(บอกไว(ชัดเจนถึงภารกิจหลักของกรมตํารวจ ได(แก2  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน หมายถึง การป6องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
การกระทําผิดกฎหมายท่ีเป4นเง่ือนไขหรือปXจจัยของการประกอบอาชญากรรม (เช2น บ2อน โสเภณี)  
การป6องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท ในขณะท่ีแผนด(านจราจรแม(จะถูกใส2ไว(ในแผนแต2ก็
มิได(เป4นภารกิจหลัก จะเห็นได(ว2าผู(ท่ีได(เลื่อนตําแหน2งเป4นผู(บริหารระดับสูงข้ึน อธิบดีกรมตํารวจล(วน
มาจากสายสืบสวนสอบสวนและปราบปราม งานงบประมาณท่ีต้ังไว(สําหรับการจราจรตามแผน
ดังกล2าวเทียบไม2ได(เลยกับด(านปราบปรามสืบสวนอาชญากรรม อันเป4นภารกิจหลักของกรมตํารวจ 
    ในส2วนของตํารวจราจรนั้น พบว2า งานด(านจราจรของตํารวจไม2ว2าจะเป4น  
งานจราจรระดับสถานีนครบาล สถานีตํารวจภูธร กองบังคับการตํารวจจราจร และตํารวจทางหลวง  
ล(วนมีภารกิจหลัก คือ ให(งานจราจรลื่นไหลดังข(อความว2า “ควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกด(าน
การจราจรในเขตอํานาจการรับผิดชอบ” (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร*, 2550) 
    โดยสรุปจะเห็นได(ว2า หน2วยงานบังคับกฎหมายท้ังกรมการขนส2งทางบกและ
กรมตํารวจต2างมีภารกิจหลักท่ีมิใช2การป6องกันอุบัติเหตุจราจรโดยตรง ลักษณะเช2นนี้มีผลต2อการรับรู(
หรือ Perception ของเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติท่ีให(ความสําคัญกับการป6องกันอุบัติเหตุจราจรเป4นเป6าหมาย
รอง หลายครั้งท่ีเป6าหมายหลักและเป6าหมายรองเกิดขัดแย(งกัน เช2น การออกใบอนุญาตขับข่ี 
(กรมการขนส2งทางบก) หรือการอํานวยความสะดวกให(รถลื่นไหล (กรมตํารวจ) อาจสวนทางกับการ
ป6องกันอุบัติเหตุจราจร เจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติจึงเลือกท่ีจะให(ความสําคัญกับภารกิจหลักของหน2วยงาน
มากกว2า เพราะหมายถึง ผลงานโดยตรงของหน2วยงานของตน 
    ผลจากการทํางานลักษณะรัฐอิสระ ยึดม่ันกับภารกิจหลักของหน2วยงานตน
เป4นผลโดยตรงกับการประสานงานช2วงดําเนินการ ยกตัวอย2างเช2น การสร(างระบบข(อมูลอุบัติเหตุ
จราจรทางบก เราจะพบหน2วยงาน เช2น กปอ. กรมตํารวจ กรมทางหลวง และกระทรวงสาธารณสุข
ต2างมีข(อมูลของตนเองและไม2สามารถเชื่อมกันได( เนื่องจากแต2ละหน2วยงานมีวิธีเก็บข(อมูลแตกต2างกัน
ตามวัตถุประสงค*และเป6าหมายเฉพาะของหน2วยงานตน ทําให(มีข(อมูลเพียงไม2ก่ีตัวเท2านั้นท่ีอาจ
เปรียบเทียบกันได( บางแห2งก็เป4นข(อมูลซํ้าซ(อนกันโดยไม2จําเป4น ลักษณะดังกล2าวสะท(อนให(เห็นถึงการ
ขาดการประสานงานติดต2อปรึกษาหารือระหว2างหน2วยงานเพ่ือหาทางให(กับการเก็บข(อมูลเพ่ือให(เชื่อม
กันได(หรือการขาดความเชื่อมโยงระหว2างกรมตํารวจกับกรมการขนส2งทางบก ทําให(การตรวจสอบ
ข(อมูลผู(ทําผิดกฎจราจรและถูกใบสั่ง ท่ีระบบข(อมูลของสองหน2วยงานไม2เชื่อมโยงกัน ทําให(ผู(กระทําผิด
สามารถใช(ช2องโหว2นี้หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษและยังสามารถต2ออายุใบอนุญาตขับข่ีได(ต2อไป การขาด
ความเชื่อมโยงของหน2วยงานปฏิบัติ  เป4นอุปสรรคสําคัญทําให(มาตรการบังคับกฎหมายด(านการออก
หมายเรียกขาดความศักด์ิสิทธิ์ 
    จากท่ีกล2าวมาข(างต(น จะเห็นได(ว2า นโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจรในช2วง
ต(น คือ ต้ังแต2ป] พ.ศ. 2531-2545 ประสบกับปXญหาด(านการประสานนโยบาย อันเป4นผลต2อการ
บริหารจัดการป6องกันอุบัติเหตุจราจรโดยตรง ยิ่งกว2านี้  ยังมีปXญหาด(านโครงสร(างนโยบายท่ีจาก
ผู(รับผิดชอบโดยตรง หรือท่ีเรียกว2าขาดเจ(าภาพ อันเป4นผลมาจากการขาดการสนับสนุนจากฝkาย
การเมือง 
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    2. นโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจรยุคปXจจุบัน (พ.ศ. 2546-ปXจจุบัน) 
     ในป] พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ โดยดําเนินการปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการแผ2นดินของส2วนราชการต2างๆ ให(เป4นระบบ ซ่ึงการก2อต้ังหน2วยงานข้ึนใหม2 เพ่ือให(
เป4นหน2วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจท่ีเคยซํ้าซ(อนอยู2ในหน2วยงานอ่ืนๆ ให(เป4นระบบ มีเจ(าภาพหรือ
หน2วยงานรับผิดชอบในภารกิจโดยตรง 
     การป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําเนิดข้ึนในกระทรวงมหาดไทยตาม
นโยบายปฏิรูประบบราชการดังกล2าว โดยมีภารกิจหน(าท่ีในหน(าท่ีในการจัดทําแผนแม2บท วาง
มาตรการ ส2งเสริมสนับสนุนการป6องกันและบรรเทาและฟl|นฟูจากสาธารณภัย โดยกําหนดนโยบาย
ด(านความปลอดภัย สร(างระบบป6องกัน เตือนภัย ฟl|นฟูหลังเกิดภัยและการติดตามประเมินผล   
     กรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด(วยบุคลากรท่ีถ2ายโอนมา
จาก 5 หน2วยงาน คือ กรมการเร2งรัดพัฒนาชนบท กรมป6องกันภัยฝkายผลเรือน กรมการปกครอง  
สํานักงานคณะกรรมการป6องกันอุบัติภัย สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กองสงเคราะห*ผู(ประสบภัย  
กรมประชาสงเคราะห* และกรมพัฒนาชุมชน 
     ปXญหาอุบัติเหตุจราจรท่ีมีความรุนแรงบ2อยครั้ง และมิได(ลดจํานวนลงแต2
อย2างใด รัฐบาลนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได(พยายามแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมุ2ง
สนใจท่ีทําการรณรงค*ลดอุบัติเหตุจราจรในช2วงเทศกาลอันเป4นช2วงท่ีมักมีอุบัติเหตุจราจรสูง เนื่องจาก
มีการเดินทางสัญจรมาก โดยเริ่มจากเทศกาลป]ใหม2 พุทธศักราช 2546 (วันท่ี 27 ธันวาคม 2545  ถึง  
2 มกราคม 2546) มีการต้ังศูนย*อํานวยการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางการจราจรช2วง
เทศกาลป]ใหม2ข้ึนท่ีกรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรัฐมนตรีว2าการกระทรวงมหาดไทยเป4น
ประธาน รัฐมนตรีช2วยว2าการกระทรวงมหาดไทย (นายประมวล รุจนเสรี) ช2วยว2าการกระทรวง
คมนาคม (นายนิกร  จํานง) และช2วยว2าการกระทรวงสาธารณสุข (พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก)  
เป4นรองประธาน ร2วมปฏิบัติการกันตลอด 24 ชั่วโมง กับหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง ได(แก2 สํานักงานตํารวจ
แห2งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และศูนย*อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนของจังหวัดและอําเภอท่ัวประเทศ มีการต้ังเป6าหมายผู(เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ลงร(อยละ 20 และมีการใช(มาตรการสําคัญ ได(แก2 ให(สถานีบริการน้ํามันงดจําหน2ายสุราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล*ในช2วงเทศกาล ให(เจ(าหน(าท่ีตํารวจจัดต้ังจุดตรวจใน 2 ระยะ คือ ก2อนเทศกาลและ
เทศกาล วางหลัก “3ม  2ข  1ร” (คือ สวมหมวกนิรภัย เมาไม2ขับ ความเร็วไม2เกินกําหนด คาดเข็มขัด
นิรภัย  ใบอนุญาตขับข่ี) กิจกรรมช2วงป]ใหม2ท้ังหมดนี้ได(รับงบสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล จํานวน  
70.956 ล(านบาท (กรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547) 
    ผลจากการปฏิบั ติงาน ปรากกฎว2า มีผู( เสียชีวิตเพ่ิมจากป]ก2อน 13 คน  
บาดเจ็บลดลง 254 คน เนื่องจากมีตัวแปรสําคัญคือ มีจํานวนรถเพ่ิมข้ึน และคนเดินทางช2วงนี้มากข้ึน 
    ผลจากการท่ียังมีจํานวนผู(เสียชีวิตและผู(บาดเจ็บมิได(ลดลงนั้น ทําให(รัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ได(นําปXญหานี้เป4นวาระแห2งชาติ ท่ีทุกฝkายต(องร2วมมือและ
ดําเนินการอย2างจริงจังและต2อเนื่อง โดยการจัดต้ัง ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ข้ึนเม่ือ
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วันท่ี 31 มกราคม 2546 โดยศูนย*ดังกล2าวยังอยู2ภายใต(คณะกรรมการ กปอ. หากแต2มุ2งเน(นท่ีด(าน
อุบัติเหตุจราจรทางถนนอย2างเดียว 
    สาเหตุท่ีจําเป4นต(องต้ังศูนย*ดังกล2าว เนื่องจาก ภายหลังจากการปฏิรูประบบ
ราชการ กปอ. ก็ยังคงมีอยู2 แต2ฝkายเลขานุการของ กปอ. ได(โอนมาอยู2ท่ี กรมป6องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เนื่องจากการทํางานในรูปของ กปอ. ใหญ2เกินไป และมีภารกิจท่ีต(องดูแลด(านสาธารณภัย
หลายด(าน นอกเหนือจากด(านอุบัติเหตุจราจร รัฐบาลจึงเห็นว2า ในการจะแก(ปXญหาด(านอุบัติภัยจราจร
อย2างได(ผล จําเป4นต(องมีระบบนโยบายและการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะบูรณการ มีเจ(าภาพ
รับผิดชอบชัดเจน และมีการทํางานในลักษณะเชิงรุกท่ีมีการกําหนดเป4นยุทธศาสตร*ของชาติ การจะ
ดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร*ดังกล2าวได( จําเป4นต(องสร(างกลไกการทํางานแบบใหม2 เพ่ิมเติมจาก
รูปแบบ กปอ. ท่ีมีอยู2 ด(วยเหตุผลดังกล2าว คณะรัฐมนตรีจึงได(มีมติเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2546  
มอบหมายให( รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต* ฉายแสง ดูแลรับผิดชอบการป6องกันและแก(ไขปXญหา
อุบัติเหตุจราจร โดยให(กําหนดแนวทางและมาตรการในการป6องกันอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมท้ัง
ระบบ และ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได(ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  
33/2546 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2546 จัดต้ัง ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมอบหมาย
ให(รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต* ฉายแสง เป4นผู(อํานวยการศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
และมีผู(แทนหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง เข(าร2วมเป4นกรรมการ รวม 35 คน ได(แก2 รองผู(อํานวยการศูนย*     
4  คน มาจากระดับรัฐมนตรีช2วยว2าการกระทรวงหลักท่ีเก่ียวข(อง ได(แก2 มหาดไทย สาธารณสุข  
คมนาคม และศึกษาธิการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู(บัญชาการตํารวจแห2งชาติ รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อธิบดีกรมการขนส2งทางบก อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  
ผู(อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส2งและจราจร ผู(ช2วยผู(บัญชาการตํารวจแห2งชาติ รอง
ผู(อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ ผู(ว2าการท2องเท่ียว
แห2งประเทศไทย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝkายการเมือง ตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศาสตราจารย*ประกิต วาทีสาทกกิจ (รองประธานกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร(างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) นอกนั้นเป4นผู(ทรงคุณวุฒิ อีก 7 คน โดยมีอธิบดีกรม
ป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป4นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการและผู(ช2วยเลขานุการ
จากกรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีก 2 คน (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 33/2546 ภาคผนวก
ท่ี จ (1) ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน มีอํานาจหน(าท่ี ดังนี้ 
    1. กําหนดยุทธศาสตร*และมาตรการเพ่ือให(เกิดการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
    2. จัดทําข(อเสนอเพ่ือให(รัฐบาลให(ความเห็นชอบและกําหนดเป4นนโยบาย
สนับสนุนการดําเนินงานโดยมุ2งประโยชน*ของประชาชนเป4นหลัก 
    3. อํานวยการ มอบหมาย เร2งรัด กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน และประสานความร2วมมือให(หน2วยงานและองค*กรท่ีเก่ียวข(อง สามารถดําเนินงานได(
อย2างมีประสิทธิภาพ 
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    4. เผยแพร2ข(อมูลข2าวสารและการประชาสัมพันธ*ต2อสาธารณชน เพ่ือให(เกิด
การมีส2วนร2วมในการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนน 
    5. พิจารณาแต2งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางานและเจ(าหน(าท่ีประจําศูนย*
ตามความเหมาะสม 
    6. พิจารณาเสนอแนะการให(รางวัลและการลงโทษ แก2หน2วยงานหรือ
เจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องเพ่ือให(การดําเนินงานบรรลุเป6าหมาย 
    7. ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีได(รับมอบหมาย 
    นอกจากนี้  ศูนย* อํ านวยการความปลอดภัยทางถนน ยั ง ได( แต2 ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินยุทธศาสตร*ต2างๆ ดังนี้ 
    1. คณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตร*และมาตรการ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ซ่ึงประกอบด(วยคณะอนุกรรมการย2อยเพ่ือสร(าง
ยุทธศาสตร*แต2ละด(าน  คือ 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร*ด(านการบังคับใช(กฎหมาย 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร*ด(านรถ 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร*ด(านถนน 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร*ด(านให(ความรู(/และการประชาสัมพันธ* 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร*ด(านการมีส2วนร2วม 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร*ด(านการแพทย*ฉุกเฉิน (EMS) 
    - คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร* จังหวัดเป6าหมายยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนน 
    2. คณะอนุกรรมการจัดทําระบบการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถและการ
ทดสอบผู(กระทําผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 
    3. คณะอนุกรรมการมาตรการด(านการประชาสัมพันธ* 
    4. คณะอนุกรรมการมาตรการด(านหมวกนิรภัย 
    5. คณะอนุกรรมการฝkายวิชาการด(านพัฒนาระบบข(อมูลและการศึกษาเพ่ือ
กําหนดมาตรการป6องกันอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว (กรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547) 
    จะเห็นได(ว2า รูปแบบการทํางานของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
มีลักษณะการทํางานในเชิงรุก เน(นการสร(างยุทธศาสตร* จะเห็นได(ว2าการจัดต้ัง กลไกลเพ่ือผลักดัน  
เรื่องนี้ในรูปของคณะอนุกรรมการผู(รับผิดชอบด(านยุทธศาสตร*โดยตรง อันจะเห็นได(จากรายชื่อ
คณะกรรมการและอนุกรรมการต2างๆ ข(างต(น 
    ในรูปแบบการทํางานเชิงรุกนั้น ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จัด
ให(มีการประชุมคณะกรรมการศูนย*ทุกเดือน (ในยามปกติ และทุกวันในช2วงเทศกาล) เพ่ือพิจารณา
กําหนดยุทธศาสตร*และมาตรการป6องกันและแก(ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนเพ่ือเสนอต2อท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี และผลักดันออกมาเป4นมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือผลในการนําไปปฏิบัติ   
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    ผลในการปฏิบัติงาน มีจํานวนผู(เสียชีวิต 522 คน ลดลงจากป] 2547 จํานวน  
132 คน และผู(บาดเจ็บจํานวน 16,395 คน ลดลงจากป] 2547 ท่ีจํานวน 20,247 คน (กรมป6องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, 2548) 
    นอกเหนือจากช2วงเวลาเทศกาลท่ีภาครัฐได(ให(ความสนใจนํายุทธศาสตร* 5E  
มาใช(แล(ว ในช2วงเวลาปกติ มีการดําเนินงานอย2างต2อเนื่องท้ังมาตรการต2างๆ และการประชาสัมพันธ*  
รวมท้ัง มีการประเมินผลทุกระยะ ปรากฏว2ามีจํานวนผู( เสียชีวิตท่ัวประเทศ ในช2วง 6 เดือน  
(กรกฎาคม  -  ธันวาคม 2547) โดยเปรียบเทียบกับค2าคาดคะเนป] 2547 (ปรับลดจํานวนผู(เสียชีวิต  
ร(อยละ 10 โดยคํานวณจากค2าคาดคะเนอัตราการเพ่ิมของจํานวนรถจดทะเบียนในแต2ละจังหวัด)  
พบว2า มีอัตราส2วนลดลงตามลําดับทุกเดือน เม่ือพิจารณาในภาพรวม 6 เดือน พบว2าตํ่ากว2าป] 2546  
ร(อยละ 6.51 บางจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่ากว2าเป6าหมายในแต2ละเดือน ก็จะต(องมาชี้แจงผล
ประกอบด(วย (กรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2548) 
    ผลการวิเคราะห*ระบบนโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจร โดยเปรียบเทียบ  
ระหว2างยุคก2อนป] 2546 และหลังป] 2546 จะเห็นถึงความแตกต2างกันมากในแง2ยุทธวิธีการทํางาน  
ความชัดเจนของนโยบายงบประมาณท่ีภาครัฐทุ2มลงไปในยุทธศาสตร*การป6องกันอุบัติภัย การทํางาน
ในลักษณะเชิงรุกท่ีมีการบูรณการ อาจวิเคราะห*ได(ว2าเป4นผลมาจากการผลักดันของฝkายการเมืองท่ี
แตกต2างกันอย2างมาก ดังได(กล2าวไปแล(ว สําหรับในนโยบายการป6องกันอุบัติภัยจราจรในยุคก2อนป]  
2546 ท่ีสาเหตุสําคัญแห2งความล(มเหลวในการดําเนินนโยบายเนื่องมาจากขาดการสนับสนุนจากฝkาย
การเมือง 
    ในยุคปXจจุบัน ท่ีเริ่มจากป] พ.ศ. 2546 เป4นต(นมา สิ่งท่ีแตกต2าง อาจพิจารณา
ได(จาก ปXจจัยท่ีนําเข(าในกระบวนนโยบาย (Inputs) ท่ีมีการนําข(อมูลจากการประเมินนโยบายในอดีต 
เช2น จากรายงานการสูญเสียชีวิตและทรัพย*สินอันเป4นผลมาจากอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนข2าวสารท่ี
ปรากฏอยู2ในหน(าหนังสือพิมพ*มาจุดประกายเป4นวาระแห2งชาติและมีการวิเคราะห*สาเหตุความ
ล(มเหลวของการดําเนินนโยบายดังกล2าว สืบเนื่องมาจาก การบังคับใช(กฎหมาย การทํางานท่ีขาด
บูรณาการ ตลอดจน การขาดผู(รับผิดชอบโดยตรง และขาดการสนับสนุนของฝkายการเมือง            
มาพิจารณาเป4นข(อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร* 5E เพ่ือลดปXญหาอุบัติเหตุจราจรอย2างเป4นรูปธรรม 
    ในด(านกระบวนการของนโยบาย (Process) นั้น ได(มีการทํางานในลักษณะ
รวมศูนย*เพ่ือบูรณการระบบนโยบาย โดยการจัดต้ังศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เราได(เห็น
ถึงการผลักดันจากฝkายการเมือง ท่ีมีการวางแผนเชิงกลยุทธ* และมีวิธีการนําแผนไปใช( และมีการให(
การสนับสนุนในรูปของงบประมาณ ตลอดจนมีการนําผลการปฏิบัติด(านการลดอุบัติเหตุทางถนน เข(า
ไปเป4นส2วนหนึ่งของผลงานของจังหวัด ภายใต(การบริหารของผู(ว2าฯ CEO ล(วนเป4นปXจจัยสําคัญท่ี
นําไปสู2การเปลี่ยนแปลงในระบบนโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจรอย2างเป4นรูปธรรม 
    โดยสรุป การดําเนินนโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจรของยุคปXจจุบัน ใน
ระดับผู(ปฏิบัติโดยเฉพาะในระดับจังหวัด เป4นสิ่งท่ีน2าสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือดูถึงสิ่งท่ีฝkายท่ีกําหนด
นโยบาย คือ ในระดับศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได(วางยุทธศาสตร* 5E และได(สร(าง
มาตรการประกอบมากมายเพ่ือให(ผลในทางปฏิบัติ อันได(แก2 การลดจํานวนอุบัติเหตุ จํานวนผู(เสียชีวิต
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และผู(บาดเจ็บจากการใช(รถใช(ถนนท้ังในช2วงปกติและช2วงเทศกาล ซ่ึงผลจากการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ย2อมสะท(อนให(เห็นถึงสัมฤทธิผลของนโยบายการป6องกันอุบัติเหตุจราจรในยุคปXจจุบัน  
    3. แผนแม2บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ฉบับใหม2 
     การพิจารณายุทธศาสตร*เพ่ือลดอัตราผู(เสียชีวิตและบาดเจ็บ  รวมท้ังการ
นําแผนแม2บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ฉบับใหม2ไปปรับใช(ให(เกิดผลท่ีชัดเจนเป4น
รูปธรรม จะต(องคํานึงถึงประเด็นสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร*ท้ัง 5 ด(านจะต(องมีเจ(าภาพยุทธศาสตร*และเจ(าภาพกลยุทธ*
ร2วมกันดําเนินการในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) กับหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง ท้ังตามห2วง
โซ2คุณค2า (Value Chain) ท้ังด(านอุปทาน (Supply Side) และด(านอุปสงค* (Demand Side) รวมท้ัง
พิจารณาความเฉพาะเจาะจง (Specification) 
     2. ในแผนการบริหารราชการแผ2นดิน ถือเป4นเครื่องชี้ให(เห็นถึงทิศทาง
และแนวทางการทํางานของคณะรัฐมนตรีในช2วงระยะเวลา 4 ป] ตามกรอบนโยบายท่ีได(มีการแถลงไว(
ต2อรัฐสภา และแนวโนโยบายพ้ืนฐานแห2งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึง
แสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร*ท้ังหมด อาทิ ยุทธศาสตร*คนและคุณภาพชีวิต ผ2านส2วนราชการท่ี
เก่ียวข(อง ได(แก2 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
และกระทรวงวัฒนธรรม หรือยุทธศาสตร*เศรษฐกิจจะเก่ียวข(องกับกระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีกรมทาง
หลวงและกรมทางหลวงชนบท เป4นต(น 
     3. แผนแม2บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 จะเสนอให(ปรับ
และยกระดับประเด็นความปลอดภัยทางถนนให(เป4นวาระแห2งชาติ (National Agenda) ทันทีท่ีแผน
แม2บทฯ ฉบับนี้ได(รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี 
     กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแม2บทฉบับใหม2  (2552-2555) 
     เพ่ือให(การจัดทําแผนแม2บทฉบับใหม2สอดคล(องกับข(อสรุปประเด็นหลัก     
3 ประการ ตามท่ีได(มีการทบทวนแผนแม2บทฉบับเดิม จึงได(กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผน
แม2บทฉบับใหม2ไว( 3 ข(อดังนี้ 
     1. การแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการใช(ยุทธศาสตร* 5E ท่ีสามารถ
ใช(ได(กับการทํางานท้ังในรูปแบบท่ัวๆ ไป และรูปแบบเฉพาะเจาะจงตามประเด็น เช2น การลดอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดจากรถจักรยานยนต* โดยทําให(เกิดการบูรณการท้ังในส2วนของบทบาทหน(าท่ีหน2วยงานภาครัฐ
และเอกชน และรูปแบบในการบูรณการการนํายุทธศาสตร* 5E ไปใช(ให(เกิดการเสริมศักยภาพซ่ึงกัน
และกัน  
     2. มีกลไกการขับเคลื่อนระดับพ้ืนท่ีโดยอาศัยการมีส2วนร2วมของคนภายใน
พ้ืนท่ี เพ่ือสร(างความยั่งยืนในการแก(ปXญหาและสามารถก(าวไปสู2เป6าหมายท่ีตั้งๆ ไว( 
     3. ผลักดันให(การแก(ปXญหาด(านความปลอดภัยทางถนนจะต(องปรากฏอยู2
ในแผนการบริหารราชการแผ2นดินในทุกแผน และมีโครงสร(างการสนับสนุนด(านงบประมาณท่ีชัดเจน 
ต2อเนื่อง และสามารถตรวจสอบ ติดตามประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
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     4. สร(างความรู(ใหม2ท่ีจําเป4นต2อการแก(ปXญหาในระยะยาวท่ีสอดคล(องกับ
เป6าหมายของประเทศ  ต2อไป 
    เป6าหมายเชิงนโยบาย 
    ลดอัตราการเสียชีวิตของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลให(
เหลือป]ละ 14.15 คนต2อแสนประชากรหรือไม2เกิน 9,069 คนต2อป] ในป] พ.ศ. 2555 เหตุผลท่ีกําหนด
เป6าหมายดังกล2าว เพ่ือให(สอดคล(องกับมาตรฐานขององค*การอนามัยโลกท่ีกําหนดไว( ว2าแต2ละประเทศ
ต(องลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลา 10 ป] 
    ยุทธศาสตร*หลักของแผนแม2บทความปลอดภัยทางถนนใหม2 (พ.ศ. 2552-
2555) ประกอบด(วย 6 ยุทธศาสตร* ได(แก2 
    1. ยุทธศาสตร*การปรับนโยบายให(เป4นนโยบายเร2งด2วนระดับชาติ 
    2. ยุทธศาสตร*การสร(างเสถียรภาพในการแก(ปXญหาอย2างยั่งยืน 
    3. ยุทธศาสตร*การทําแผนนิติบัญญัติ 
    4. ยุทธศาสตร*การป6องกันและแก(ไขปXญหาความปลอดภัยทางถนนในส2วนกลาง 
    5. ยุทธศาสตร*การป6องกันและแก(ไขปXญหาความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาค
และท(องถ่ิน 
    6. ยุทธศาสตร*วิจัย พัฒนา  และติดตามประเมินผลด(านความปลอดภัยทางถนน 
    การดําเนินการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต2อไป 
    ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได(กําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานผ2านร2างแผนแม2บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือใช(เป4นกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานของหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องในห(วงระยะเวลา 4 ป]ข(างหน(า โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    1. วิสั ย ทัศน*  ร2 วมกันสร( างการสัญจรท่ีปลอดภัยตามาตรฐานสากล  
(Achieving the Standard of Safety Journeys “Together”) 
    2. พันธกิจ สนับสนุนให(ความปลอดภัยทางถนนเป4นแนวทางหลักของ
ประเทศในทุกมิติของนโยบายรัฐบาล เสริมสร(างวัฒนธรรมความปลอดภัยให(เป4นรากฐานของ
สังคมไทย และส2งเสริมระบบท่ีเอ้ือต2อความปลอดภัย เพ่ือลดความสูญเสียของประชาชนไทย 
    3. เป6าหมายเชิงนโยบาย 
    4. ประเด็นยุทธศาสตร* 
     4.1 ยุทธศาสตร*ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด(านความปลอดภัยทาง
ถนนสู2ระดับสากลโดยจะดําเนินการปรับโครงสร(างการจัดการอย2างมีส2วนร2วม การจัดสรรทรัพยากร
ด(านต2างๆ ระบบข(อมูลการติดต2อตามประเมินผลท่ีเป4นมาตรฐานของอาเซียน และการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือยกระดับสู2มาตรฐานสากล 
     4.2 ยุทธศาสตร*ท่ี 2 การเสริมสร(างความปลอดภัยแบบมุ2งเป6า โดยการ
สร(างความปลอดภัยให(กลุ2มเด็ก ผู(เดินทางท่ีไม2ใช(เครื่องยนต* คนเดินเท(า และผู(ใช(รถจักรยาน มุ2งเน(นใน
กลุ2มผู(ขับข่ีรถจักรยานยนต* ซ่ึงจากข(อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป4นกลุ2มท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด  
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ให(มีความปลอดภัยในการขับข่ีรวมท้ังมุ2งเน(นการลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีก2อให(เกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ได(แก2 ด่ืมแล(วขับ ความเร็ว ตลอดจนมุ2งเน(นให(มีมาตรฐานความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 
     4.3 ยุทธศาสตร*ท่ี 3 ลดความสูญเสียในปXจจัยเสี่ยงหลักอย2างยั่งยืน  
ได(แก2 การสัญจรท่ีปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย และผู(ใช(รถใช(ถนนปลอดภัย 
     4.4 ยุทธศาสตร*ท่ี 4 เสริมสร(างความปลอดภัยทางถนนในท(องถ่ินอย2างมี
ส2วนร2วมโดยพัฒนาทางหลวงท(องถ่ินให(มีมาตรฐานเทียบเท2าทางหลวงของประเทศ ส2งเสริมให(ชุมชน
เข(ามามีส2วนร2วมในการสร(างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเอ้ืออาทร สนับสนุน ส2งเสริมและพัฒนาระบบ
ขนส2งสาธารณะในท(องถ่ิน รวมท้ังพัฒนาระบบบริการด(านการแพทย*ฉุกเฉินท่ีเข(าถึงท(องถ่ินและชุมชน 
    เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีได(ให(ความสําคัญกับแนวทางการ
ดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก กําหนดให(ป] พ.ศ. 2554-2563 เป4นทศวรรษแห2งความปลอดภัย
ทางถนน โดยให(ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําแผนปฏิบัติการทศวรรษแห2งความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for Road Safety) ซ่ึงการดําเนินการด(าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ให(บรรลุเป6าหมายตามกรอบปฏิญญามอสโก กล2าวคือ ลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว2า 10 คน ต2อประชากรหนึ่งแสนคนในป] พ.ศ. 2563 และ
มีกรอบแนวทางการดําเนินงานของประเทศไทย 8 ประเด็น ภายใต(กรอบทศวรรษความปลอดภัยทาง
ถนนโลก ดังนี้ 
    1. ส2งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป6าหมายให(ผู(ขับข่ีและผู(ซ(อนท(าย
รถจักรยานยนต*ทุกคนต(องสวมหมวกนิรภัย 
    2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล*แล(วขับข่ี
ยานพาหนะ โดยมีเป6าหมายให(พฤติกรรมเมาแล(วขับข่ียานพาหนะลดลง 
    3. แก(ไขปXญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายโดยมีเป6าหมายให(จุดเสี่ยงทุกจุดได(รับการ
แก(ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
    4. ปรับพฤติกรรมของผู( ขับข่ียานพาหนะให(ใช(ความเร็วตามท่ีกฎหมาย
กําหนดโดยเฉพาะความเร็วของรถจักรยานยนต* รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก 
    5. ยกระดับมาตรฐานยายพาหนะให(ปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของ
รถจักรยานยนต* รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก 
    6. พัฒนาสมรรถนะของผู(ใช(รถใช(ถนน (Road Users) ให(มีความปลอดภัย 
    7. พัฒนาระบบการแพทย*ฉุกเฉิน การรักษาและฟl|นฟูผู(บาดเจ็บ เพ่ือให(การ
บริการระบบการแพทย*ฉุกเฉิน การรักษาและฟl|นฟูผู(บาดเจ็บโดยอย2างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
    8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให(มี
ความเข(มแข็งเพ่ือให(หน2วยงานท่ีมีหน(าท่ีรับผิดชอบ มีความพร(อมในปฏิบัติภารกิจท่ีได(รับมอบหมาย
อย2างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    ดังนั้น จากการศึกษาข(อมูลจากเอกสารสําหรับนโยบายและแนวทางในการ
ป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุจราจร ป] พ.ศ. 2551-ปXจจุบัน รัฐบาลยังคงให(ความสําคัญอย2าง
ต2อเนื่อง เพ่ือลดจํานวนอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรโดยจะเน(นหนักการบูรณาการ 
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การทํางานร2วมกันให(มีความชัดเจนและเข(มข(นเพ่ิมข้ึน ภายใต(เป6าหมายและวิสัยทัศน*ของศูนย*
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย สู2มาตรฐานสากล” ในแนวทางการดําเนินงาน ดังต2อไปนี้ 
    1. ให(ดําเนินการป6องกันและแก(ไขอุบัติเหตุทางถนน ตามยุทธศาสตร*หลัก     
6 ด(าน ต2อไปอย2างจริงจังต2อเนื่องและให(บังเกิดผลเป4นรูปธรรม ท้ังด(านการบังคับใช(กฎหมาย ด(าน
วิศวกรรมจราจร ด(านระบบบริการทางการแพทย*ฉุกเฉิน ด(านระบบสารสนเทศและการประเมินผล 
และด(านการให(ความรู( การประชาสัมพันธ* และสร(างการมีส2วนร2วม ซ่ึงเป4นยุทธศาสตร*สําคัญในการ
สร(างจิตสํานึก รักความปลอดภัย การรักษาวินัยและเคารพกฎจราจร ให(เกิดกับประชาชนทุกกลุ2ม 
โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 
    ท้ังนี้ จะให(คณะอนุกรรมการฯ ท่ีรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร*ต2างๆ  
ร2วมกันกําหนดเป6าหมายของคน รวมท้ังการกําหนดแผนงานมาตรการดําเนินงานต2างๆ เพ่ือให(บรรลุ
เป6าหมาย ท้ังมาตรการระยะสั้นภายใน 1 ป] และมาตรการระยะยาว 
    2. ส2งเสริมและพัฒนาศักยภาพให(องค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน ซ่ึงเป4นองค*กร
ท่ีใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีบทบาทมากข้ึนในการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนท้ัง
ระบบอย2างยั่งยืนโดยการบูรณการทํางานร2วมกับหน2วยงานต2างๆ ในพ้ืนท่ี และส2งเสริมให(ประชาชนและ
ชุมชนเข(ามามีส2วนร2วมดําเนินการสร(างความปลอดภัยในการใช(รถใช(ถนนในท(องถ่ินชุมชนให(มากข้ึน 
    ผลักดันให(มีการต้ังองค*กรความปลอดภัยทางถนนระดับท(องถ่ิน ให(เป4นองค*กร
ในการบูรณาการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนในท(องถ่ินและชุมชนอย2างยั่งยืน มีกิจกรรม
การดําเนินงานท่ีสําคัญ เช2น   
    - การกําหนดเป6าหมายการดําเนินงานในระดับท(องถ่ิน 
    - การจัดทําและบรรจุแผนงาน/โครงการลงในแผนพัฒนาท(องถ่ิน 
    - เป4นเจ(าภาพจัดทําแผนบูรณการร2วมกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือร2วม
กําหนดและดําเนินการแผนงานโครงการและกิจกรรมต2างๆ ตามแนวทางยุทธศาสตร* 5 ด(าน ให(บัง
เกิดผลในระดับท(องถ่ินอย2างแท(จริงและยั่งยืน 
    3. ส2งเสริมและสนับสนุนให(ชุมชน เป4นศูนย*กลางและมีส2วนร2วมในการ
ป6องกันแก(ไขปXญหาความปลอดภัยของชุมชน หรือ Community Safety and Security โดยใช(
หลักการ “การจัดการความเสี่ยงภัยพิบั ติในพ้ืนท่ีโดยอาศัยชุมชนเป4นฐาน” หรือ CBDRM 
(Community Based Disaster Risk Management) คือการให(ความสําคัญกับการมีส2วนร2วมของภาค
ประชาชนเพ่ือป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัย และ สาธารณภัยต2างๆ อย2างยั่งยืน 
    โดยการพัฒนากิจกรรมและดึงภาคสังคม หรือภาคประชาชน ให(เข(ามีส2วน
ร2วมในหลายรูปแบบ เช2น การรวมกลุ2มในฐานะผู(บริโภคเพ่ือร2วมดูแลมาตรฐานถนนในชุมชนท(องถ่ิน  
การรวมกลุ2มผู(ใช(รถใช(ถนนภายในชุมชน ทําข(อมูลจุดเสี่ยงหรือเกิดอุบัติเหตุบ2อยครั้ง เพ่ือวางแผน
แก(ไขปXญหาท่ีเหมาะสมกับชุมชน ท้ังนี้ ความเข(มแข็งของชุมชนจะส2งผลต2อความสําเร็จของการ
แก(ปXญหา ดังนั้น ภาครัฐจะต(องปรับบทบาทจากผู(กระทําการ มาเป4นผู(สนับสนุน และเสริมสร(าง
ศักยภาพให(แก2ชุมชน ในการร2วมคิด ร2วมวางแผน ร2วมดําเนินการ และร2วมรับผิดชอบมากข้ึน 



123 

    4. รัฐบาลจะให(ความสําคัญ และผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยรถ
โดยสารสาธารณะให(มีผลเป4นรูปธรรมมากข้ึน เพ่ือส2งเสริมนโยบายระบบขนส2งมวลชนสาธารณะท่ีมี
ความปลอดภัย โดยการพัฒนาและกําหนดมาตรฐานรถโดยสาร มาตรฐานอุปกรณ*ประจํารถโดยสาร
ตามมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ให(เพ่ิมความเข(มงวดของเจ(าหน(าท่ีในการตรวจสภาพรถโดยสาร การตรวจ
สมรรถภาพ การกําหนดคุณสมบัติ การทดสอบและการออกใบอนุญาตขับข่ีสาธารณะ เพ่ือสร(างความ
ปลอดภัยในการขับข่ีรถโดยสาร รวมท้ังการสนับสนุนส2งเสริมและจูงใจให(ผู(ประกอบกิจการรถโดยสาร  
จัดหารถโดยสารท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีการบริการท่ีดี เพ่ือสร(างความเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยให(แก2ประชาชนและลดจํานวนรถยนต*ส2วนตัวบนทางถนน ซ่ึงเป4นการลดการเกิดอุบัติเหตุ
และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย*สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได( 
    5. จะมุ2งเน(นการประชาสัมพันธ*อย2างเป4นระบบและมีความต2อเนื่อง เพ่ือ
รณรงค*ให(ภาคประชาชนเกิดความรู( ความเข(าใจท่ีถูกต(อง และเคยชินต2อการปฏิบัติตามกฎจราจร  
และนําไปสู2การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู(ใช(รถ ให(คํานึงถึงความปลอดภัย การเคารพกฎหมาย และ
การเอ้ือเฟl|อเผื่อแผ2ต2อผู(อ่ืน ให(บังเกิดผลเป4นรูปธรรมอย2างชัดเจน โดยกระบวนการให(ความรู( การ
เสริมสร(างวินัยจราจรแก2เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ2มผู(ใช(แรงงานอย2างท่ัวถึง เน(นการเรียนรู(  
การขับข่ีจักรยานยนต*อย2างถูกต(องและปลอดภัย โดยการกําหนดแผนงานและกระบวนการ
ประชาสัมพันธ*ท่ีครอบคลุมทุกกลุ2มเป6าหมาย โดยสื่อทุกประเภทอย2างต2อเนื่อง รวมท้ังสร(าง
กระบวนการประชาสังคมเพ่ือส2งเสริม ให(เกิดความตระหนักและมีบทบาทและมีส2วนร2วมในการแก(ไข
ปXญหาอุบัติเหตุทางถนน 
    6. ผลักดันให(มีการปรับปรุงพัฒนาและแก(ไขกฎหมาย ระเบียบข(อบังคับต2างๆ  
ท่ีมุ2งให(เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเร2งด2วน เช2น การเพ่ิมโทษผู(ขับข่ีในขณะเมาสุรา 
เสพยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต2อจิตประสาท การเพ่ิมโทษผู(ขับข่ีและผู(โดยสารรถจักรยานยนต*ท่ีไม2
สวมหมวกนิรภัย เพ่ิมโทษผู(ประกอบกิจการดัดแปลงรถยนต*/จักรยานยนต* หรือเจ(าของกิจการ
รถบรรทุก ท่ีมีส2วนทําให(เกิดหรืออาจเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมท้ังการเข(มงวดให(มีการบังคับใช(
กฎหมายอย2างเคร2งครัด โดยให(ดําเนินการตามทฤษฎี Deterrent Effect คือ ต(องมีการตรวจจับให(
มากข้ึน เพ่ือให(ประชาชนมีความรู(สึกถึงโอกาสท่ีจะถูกจับทุกเม่ือหากกระทําผิดกฎจราจร รวมท้ังการ
ขยายขอบเขตการคุมประพฤติ เพ่ือป6องปรามกระทําผิดกฎจราจรให(กว(างขวางมากข้ึน 
    นอกจากนี้ ในการดําเนินการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนให(
บรรลุผลอย2างยั่งยืนนั้น จะมีการยกประเด็นของการออกแบบถนน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป4น
อันดับแรกไม2ใช2ความเร็วและความคล2องตัวของการจราจรข้ึนมาพิจารณาอย2างมีนัยสําคัญ รวมท้ังการ
หามาตรการอ่ืนๆ เพ่ือเสริมมาตรการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนน จะถูกยกข้ึนมาโดย
อนุกรรมการตามยุทธศาสตร*ต2างๆ เพ่ือสร(างความปลอดภัยในการใช(รถใช(ถนนของประชาชนทุกคน 
    สรุปได(ว2า นโยบายดังกล2าว มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ โดยมีการ
ดําเนินการอย2างต2อเนื่องและจริงจัง ต้ังแต2ป] พ.ศ. 2551 เป4นต(นไป โดยมุ2งเน(นให(หน2วยงานต2างๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน ทุกระดับ มีส2วนร2วมรับผิดชอบและ
สนับสนุนส2งเสริมซ่ึงกันและกันให(มากข้ึน โดยมีศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เป4น
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หน2วยงานกลางในการเชื่อมโยงประสานเครือข2ายและบูรณการแผนงานป6องกันและแก(ไขปXญหา
อุบัติเหตุทางถนนต2างๆ ไปสู2การยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู2มาตรการสากล 
    แต2อย2างไรก็ตาม การดําเนินการของหน2วยงานในช2วงทศวรรษแห2งความ
ปลอดภัยทางถนน ยังไม2มีแผนท่ีนําทาง (Road Map) ท่ีจะนําไปสู2เป6าหมายดังกล2าวอย2างชัดเจน  
และยังไม2มีความชัดเจนในรายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน 8 ประการ ซ่ึงเป4นศูนย*อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนเชื่อว2าเป4นแนวทางการแก(ไขปXญหาท่ีจะส2งผลลัพธ*โดยตรงต2อเป6าหมาย ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได(ใช(แผนแม2บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ซ่ึงเป4นแผน
เชิงมหภาคมาใช(ในการบริหารจัดการปXญหาอุบัติเหตุทางถนน เน(นการแก(ไขปXญหาท้ังระบบโดยมุ2ง
วางรากฐานให(เกิดระบบท่ีเอ้ือต2อความปลอดภัย (Safe System) และนําไปสู2วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย (Safe  Culture) ในระยะ 10 ป]ข(างหน(าซ่ึงเป4นผลลัพธ*สูงสุด ซ่ึงหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องได(
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ของแผนแม2บทไปสู2การปฏิบัติแล(วบางส2วน แต2เนื่องจากการดําเนินการให(ไปสู2
ผลลัพธ*สูงสุดจะต(องดําเนินการอย2างต2อเนื่อง  และไม2สามารถบรรลุผลลัพธ*สูงสุดตามแผนแม2บทใน
ระยะ 4 ป] นอกจากนั้น องค*กรอนามัยโลกได(มีการรายงานสถานภาพโลกเก่ียวกับความปลอดภัยทาง
ถนน  (Global  Status  Report on Road Safety Summary) ซ่ึงได(มีการประเมินประเทศไทย
เก่ียวกับความปลดภัยทางถนน อาทิเช2น การบังคับใช(กฎหมายหรือมาตรฐานยานพาหนะปลอดภัย  
ซ่ึงอยู2ในเกณฑ*ท่ียังต(องพัฒนาให(ไปสู2มาตรฐานสากลในหลายมิติ และยังไม2มีการประเมินสถานภาพ
ความปลอดภัยทางถนนในบริบทของประเทศว2า ณ ขณะนี้อยู2 ณ จุดใด และถ(าจะพัฒนาให(ไปสู2
มาตรฐานสากลจะก(าวไปข(างหน(าอย2างไร 
    จากสภาพปXญหาดังกล2าวสะท(อนให(เห็นว2าการขับเคลื่อนทศวรรษแห2งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ให(เป4นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให(
บรรลุเป6าหมายในป] 2563 จําเป4นจะต(องมีแผนหรือนโยบายท่ีมีความชัดเจน ยุทธศาสตร*ท่ีดี เพ่ือให(
หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องสามารถปฏิบัติได(อย2างเป4นข้ันตอนนําไปสู2การบรรลุเป6าหมายเดียวกัน 
    ประเด็นท่ี 2 ความเหมาะสมในกระบวนการกําหนดนโยบาย   
    จากการศึกษาจากเอกสารนอกจากการศึกษาเรื่องความเหมาะสมและความ
เป4นไปได(ของนโยบายแล(ว  การศึกษากลไกและกระบวนการกําหนดนโยบายจะทําให(เกิดความชัดเจน
มากข้ึน ในส2วนนี้จะขอนําเสนอผลการวิเคราะห*ความเหมาะสมในกระบวนการกําหนดนโยบายดังนี้ 

1. การรวมอํานาจ/กระจายอํานาจ  
     ข(อมูลและแนวโน(มของอัตราการตายและบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะการสูญเสียในทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีมองในแง2สังคม สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชากรอันจะสะท(อนความสําเร็จในการพัฒนาสาธารณสุขและงานด(านพัฒนาสังคมของประเทศ  
ความต่ืนเต(นท่ีเกิดข้ึนในช2วงยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป4นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญท่ีทําให(เห็นแนวโน(มของ
การตระหนักของผู(บริหาร/ข(าราชการมากข้ึน รัฐบาลให(ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยบนท(อง
ถนนมากข้ึน จนมีการต้ังคณะกรรมการให(เป4นคณะทํางาน รวมท้ังมีการแต2งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร* ท่ีสําคัญมีการมอบภารกิจดังกล2าวให(ผู(ว2า CEO ทุกจังหวัดได(ดําเนินการตามแนวทาง
ท่ีคณะกรรมการให(ข(อติดตาม ยุทธศาสตร* 5E มาตรการเป6าหมายต2างๆ เกือบทุกครั้งมีการกําหนด
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และสั่งการจากส2วนกลาง มีลักษณะเป4นสั่งการจากบนลงล2าง (Top  Down)  มีการระดมสมองจาก
กลุ2มผู(บริหารจากกระทรวง กรม ต2างๆ ท่ีเก่ียวข(องไม2มากแม(ว2าองค*ประกอบของคณะกรรมการจะมี
ลักษณะบูรณการ แต2ยังขาดการเป�ดโอกาสให(ผู(ปฏิบัติงานโดยเฉพาะระดับจังหวัดและประชาชนให(
ข(อมูลเพ่ือเสนอแนะ ท้ังนี้ ช2องทางการเสนอแนะอาจไม2มี ซ่ึงบางครั้งจําเป4นต(องอาศัยข(อมูลจากระดับ
ล2าง การศึกษาพบว2า มีการมอบอํานาจและงานให(หน2วยงานต2างๆ ไปปฏิบัติได(ตามเป6าหมาย  แต2ยัง
ขาดการมีส2วนร2วมในการให(ข(อมูล และตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงอาจทําให(เนื้อหาของนโยบายอาจไม2
สมบูรณ* ซ่ึงในกรณีดังกล2าวรัฐควรสร(างช2องทางของการให(ข(อมูลข(อเสนอแนะจากประชาชนมากข้ึน 
    2. การมีส2วนร2วมของผู(มีส2วนได(ส2วนเสีย   
     การกําหนดนโยบายยังไม2สามารถระดม บุคคลท่ีเก่ียวข(องมามีส2วนร2วม  
ท้ังให(ข(อมูลในการร2วมนโยบาย ร2วมตัดสินใจ ร2วมนํานโยบายดังกล2าวไปปฏิบัติและร2วมติดตาม
ประเมิน การนําองค*การต2างๆ เข(ามาร2วมมากข้ึน ย2อมทําให(มีแรงสนับสนุนมากข้ึนด(วย ไม2ว2าจะเป4น
งบประมาณอุปกรณ*กําลังคนและช2วยทําให(การทํางานในเชิงบูรณการมากข้ึน หมายถึง ความสามารถ
ในการสร(างความต่ืนตัวทุกภาคส2วนก็มากข้ึนด(วย นอกจากนี้ การระดมหน2วยงานต2างๆ ซ่ึงมีการคิดถึง
ประโยชน*ของหน2วยงานตน ก็จะทําให(สร(างแรงจูงใจในเชิงบวกและลบ อันเป4นสิ่งสําคัญต2อการ
ดําเนินงานอุบัติเหตุ นอกจากมองการมีส2วนร2วมขององค*การหน2วยงานต2างๆ ท่ีสําคัญ หน2วยงาน
ปฏิบัติต2างๆ เช2น  จังหวัดต2างๆ ท่ีดําเนินงานด(านอุบัติเหตุ ซ่ึงปXจจุบันได(รับมอบอํานาจในฐานะผู(ว2า  
CEO ในการนํานโยบายอุบัติเหตุไปจัดทําแผนยุทธศาสตร* ระดับจังหวัด ซ่ึงควรเป4นผู(ให(ข(อมูลในการ
กําหนดมาตรการและนโยบายต2างๆ เพราะจะทําให(ทราบปXญหาในการปฏิบัติ อันเกิดจากเนื้อหาของ
นโยบายซ่ึงจะทําให(มีการพัฒนาตัวนโยบายให(สอดคล(องกับความแตกต2างของจังหวัดมากข้ึน 
ตลอดจนการให(ประชาชนเข(ามีส2วนร2วมมากข้ึน ไม2ว2าจะเป4นการทําประชาพิจารณ* อย2างน(อยการให(
ประชาชนเข(ามามีส2วนร2วมนอกจากจะได(ข(อมูลผลกระทบซ่ึงเป4นภาพสะท(อนของนโยบายแล(ว ยังทํา
ให(เกิดความตระหนักและต่ืนตัวเรื่องอุบัติเหตุของประชาชนอีกด(วย 
    3. การประสานงานและความต2อเนื่องของนโยบาย   
     เนื่องจากนโยบายป6องกันอุบัติเหตุต(องอาศัยระดมผู(มีส2วนเก่ียวข(องท่ีมี
ความรู(จากหลายสาขา เพ่ือแก(ปXญหาท้ังในระดับกําหนดและนโยบายไปปฏิบัติ ในส2วนของการก2อต้ัง
นโยบายมีการประชุมและประสานงานหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนในป]  
พ.ศ. 2546 และในเทศกาลป]ใหม2 2547 (29  ธ.ค. 2546-4  ม.ค. 2547) ท่ีมีการมอบหมายให(ผู(ว2า
ราชการจังหวัดแบบบูรณการ (CEO) มีอํานาจบังคับบัญชาทําให(เกิดเอกภาพการดําเนินการและ
ความคิดต2อประสานงานดีข้ึนเนื่องจากมีผู(รับผิดชอบโดยตรง มีหน2วย งานท่ีเป4นเสมือนเลขาของงาน
ป6องกันอุบัติเหตุจราจรคือ ป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยประสานงานระหว2างส2วนกลาง ระดับ
จังหวัด และหน2วยงานราชการท่ีเก่ียวข(อง ขณะท่ีความต่ืนตัวท่ีเกิดข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะช2วงเทศกาล
ต2างๆ โดยเฉพาะเป6าหมายท่ีมอบหมายให(จังหวัดต2างๆ ไปดําเนินการจึงทําให(มีปXญหาความต2อเนื่อง
ของนโยบาย เพราะไม2มีแผนระยะกลางและแผนรายป] ท่ีชัดเจนข้ึนอยู2กับผู(บริหารจังหวัดใดให(
ความสําคัญมากก็จะมีการจัดทํา นอกจากนี้การกําหนดเป6าหมายของนโยบายป6องกันไม2ได(เชื่อโยงเป4น
เหตุเป4นผลจากข(อมูล ท่ีควรจะเป4นเพียงแต2กําหนดการลดลงเป4นเปอร*เซ็นต*เทียบจากสถิติในป]ท่ีแล(ว  
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ขณะท่ีมาตรการเหมือนเดิม แสดงให(เห็นถึงการขาดการวิเคราะห*ปXญหาสาเหตุท้ังท่ีเป4นสิ่งสําคัญใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัด ดังนั้นจึงทําให(นโยบายดังกล2าว
ถูกมองว2ายังไม2เกิดความต2อเนื่องเท2าท่ีควร 
    4. ระบบการตรวจสอบความรับผิดชอบ   
     การกําหนดนโยบายใดไม2ว2าจะอยู2ในรูปแผนมาตรการ กฎหมาย ควรสร(าง
กลไกในการควบคุมและระบบตรวจสอบเพ่ือให(เกิดความชัดเจนโปร2งใสและตรวจสอบการดําเนินการ
ได(โดยเฉพาะในสังคมระบบเป�ด ในการกําหนดนโยบายก็เช2นเดียวกัน การมีข(อมูลและตัดสินใจจาก
ส2วนกลางอย2างเดียวไม2อาจสร(างความม่ันใจกับประชาชนได(ว2าสิ่งท่ีกําหนด ตัดสินใจได(ผ2านการ
กลั่นกรองและตรวจสอบเพียงพอหรือไม2บางครั้งในการกําหนดนโยบาย แผนงานได(ถูกจัดทํา
เลียนแบบแผนของจังหวัดและประเทศต2างๆ ทําให(เนื้อหานโยบายมีความคล(ายคลึงกันและไม2
เหมาะสมกับการนไปปฏิบัติในแต2ละพ้ืนท่ี เช2น เป6าหมายท่ีกําหนดเกิดจากการเหวี่ยงแหบังคับให(ทุก
จังหวัดปฏิบัติตามนั้นโดยไม2คํานึงถึงความแตกต2างและข(อจํากัดจึงทําให(ผู(บริหารในหลายจังหวัดรู(สึก
ว2าไม2ยุติธรรมในเกณฑ*การประเมิน กลไกท่ีสําคัญท่ีจะทําให(การควบคุมการดําเนินการให(เป4นไปตาม
เป6าหมายท่ีสําคัญคือ การสร(างระบบตรวจสอบโดยอาจมีการทําประชาพิจารณ* หรือมีหน2วยงานท่ีเป4น
กลางเพ่ือตรวจสอบนโยบายและมาตรการต2างๆ เพ่ือทําให( สามารถปรับแนวทางให(สอดคล(องอีกท้ังยัง
เป4นระบบควบคุม กลั่นกรอง ของการกําหนดนโยบายซ่ึงจะทําให(เกิดความโปร2งใสและความร2วมมือให(
เกิดมากข้ึน   
 4.2.2 ปXจจัยท่ีมีอิทธิพลต2อประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  1. ปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร  
   พบว2าจากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2าอุบัติเหตุมีปXจจัยท่ีสําคัญมา
จากผู(ขับข่ี สภาพความพร(อมของพาหนะ และสภาพเส(นทาง แต2ในฐานะหน2วยงานภาครัฐ อํานาจ
หน(าท่ีปXจจัยท่ีจะสามารถช2วยลดอุบัติเหตุหรือการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนหรือการ
บริหารจัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจําเป4นต(องอาศัยปXจจัยการบริหารด(านต2างๆ เก้ือหนุนกันอย2าง
เป4นระบบโดยเฉพาะอย2างยิ่งด(านงบประมาณ บุคลากร การกระจายอํานาจหน(าท่ี เนื่องจาก
งบประมาณเป4นส2วนในการบํารุงรักษาอุปกรณ* เช2น ถนน สัญญาไฟ หรือการกําหนดนโยบายในการ
แก(ไขปXญหาจราจร เช2น พ้ืนท่ีจอด เส(นทางการเดินรถ หรือมาตรการค2าธรรมเนียมท่ีจอดรถในพ้ืนท่ี
เขตเมือง เป4นต(น นอกจากนี้แล(วนโยบาย แผนการดําเนินงานต(องมีความชัดเจน กําหนดบทบาท 
อํานาจหน(าท่ีของหน2วยงานอย2างชัดเจน ผู(ปฏิบัติงานมีศักยภาพและจํานวนเพียงพอต2อการบริหาร
จัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรัฐต(องให(ความสําคัญในการแก(ไขปXญหาต้ังแต2 งบประมาณ 
อํานาจหน(าท่ี บุคลากร เป4นต(น แต2รัฐต(องตระหนักสร(างจิตสํานึกในการใช(ถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุจาก
ประชาชนเป4นสําคัญเพราะคนคือปXจจัยสําคัญของปXญหาอุบัติเหตุมากกว2ามิติปXจจัยการบริหารจัดการ 
ซ่ึงสอดคล(องกับเชษฐา โมสิกรัตน*  ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณะภัยอุบัติภัยทางถนน ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า  “ได(รับการสนับสนุน ท้ังเรื่องงบประมาณ ท้ังเรื่องงบประมาณ ท้ังเรื่องของ
เครื่องมือด(วย และนอกจากนั้นจะต(องสะท(อนถึงการขับเคลื่อนไปสู2เป6าหมายด(วย บางทีถ(าแผนเอา
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งานประจํามาทํามันก็อาจจะไม2ตรงกับการท่ีจะไปขับเคลื่อน โครงการท่ีจะนํามาใช(ในการผลักดัน
ขับเคลื่อนให(บรรลุเป6าหมายจะต(องสะท(อนถึงผลสําเร็จท่ีจะสําเร็จด(วย แต2ผู(ขับข่ีมีความสําคัญท่ีสุดใน
การเกิดอุบัติเหตุ  มิติด(านงบประมาณ บุคลากรเพียงปXจจัยรองเท2านั้น” เช2นเดียวกับอานนท*  เหลืองบริบูรณ* 
ผู(อํานวยการ สํานักความปลอดภัยกรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ศูนย*อํานวยความ
ปลอดภัยเกิดจากการท่ีทางกระทรวงมหาดไทยเอาหน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข(องกับเรื่องความปลอดภัย
เข(ามารวมกัน ถ(าพูดถึงเรื่องโครงสร(างการทํางาน โครงสร(างการบริหารครบถ(วนแล(ว แต2รูปแบบการ
ทํางานแต2ละหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องไปกําหนด เทคนิคการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ทุกๆ 
หน2วยการจะค(นหาและจะต้ังแผนงานเรื่องการลดอุบัติเหตุโดยเข(าใจว2า ทางรัฐบาลจะให(งบประมาณ
สําหรับแผนงานนั้นๆ ท่ีต้ังมา ข(อเท็จจริงของประเทศไทย ก็ยังต้ังงบประมาณแบบเดิมๆ อย2างเช2น 
โควตากระทรวงเคยได(เท2าไหร2ก็ได(เท2านั้น อย2างร(อยละ 5 หรือร(อยละ 10 ภายในหน2วยงานก็ไปแบ2ง
กัน ด(านก2อสร(างจะเป4นเท2าไหร2 ด(านความปลอดภัยจะเป4นเท2าไหร2 ซ่ึงการแบ2งนั้นจะเพ่ิมข้ึนมาไม2มาก 
ส2วนด(านบุคลากรก็ในทุกวันนี้ ก.พ. มีนโยบายฟ]ดอยู2ตลอดเวลาในเรื่องของการเพ่ิมคน คนเกษียณก็จะ
เป4นตําแหน2งพวกช2างก็จะหายไป และจะเอาพนักงานราชการมาแทนพวกช2าง” 
   นอกจากนี้แล(ว ประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุ2มงานสถิติและ
ข(อมูล กรุงเทพมหานคร ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ในเรื่องภายในศูนย*อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนนั้น อย2างของต2างจังหวัดอาจจะไม2ค2อยมีปXญหา แต2ละจังหวัดผู(ว2าราชการก็ข้ึนอยู2กับ
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ อาจจะมีปXญหาในเรื่องของงานในสายงานของผู(ใต(บังคับบัญชา เพราะ
ผู(ว2าฯ ของกรุงเทพฯ มาจากการเลือกต้ังบางอย2างเป4นอิสระของเรื่องการบริหารงาน ในเรื่องของ
โครงสร(าง อาจจะไม2ได(สอดคล(องกับทางศูนย* อย2างกรุงเทพฯ นั้น ก็จะมีผู(ว2าเป4นผู(บริหารศูนย* และจะ
มีหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง ส2วนหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องนั้น ซ่ึงเช2นตํารวจ กองบังคับการตํารวจจราจร ผู(ว2าฯ 
ก็ไม2มีอํานาจท่ีจะสั่งการ เขาก็ต(องรับคําสั่งจากสายผู(บังคับบัญชาจากสํานักงานตํารวจแห2งชาติ ซ่ึงจะ
มีปXญหาในส2วนนี้ ถ(าหากว2าในส2วนนี้จะต(องมีการปรับโครงสร(างงบประมาณ ให(กับกรุงเทพฯ ด(วย 
เพราะว2า ทางศูนย*กรุงเทพฯ สามารถท่ีจะเก็บรายได(ได(ด(วยตนเอง เวลามีงานป6องกันอุบัติเหตุในช2วงนี้
ก็จะกรุงเทพฯ เป4นคนดําเนินการเองก็จะใช(งบประมาณของกรุงเทพฯ ส2วน ก็จะเป4นปXญหาส2วนใหญ2
เพราะงบประมาณอาจจะไม2พอในส2วนนี้ก็ต(องดําเนินการเอง สิ่งท่ีควรเพ่ิมเติมด(านงบประมาณและในเรื่อง
ของโครงสร(างสายบังคับบัญชาของใน ศปถ. กทม. บางครั้งจะสั่งทาง สตช. จะสั่งลําบากเพราะว2า ในตัวของ 
ปคตร. เองก็มีศูนย*เป4นของตนเอง ในช2วงเทศกาลทางศูนย*เราจะไปบังคับบัญชาศูนย*ของเขาไม2ได(” 
   เช2นเดียวกับ สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก 
ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “กระบวนการของศูนย*อํานวยการจะมีฝkายเลขานุการจะรับผิดชอบ
ประสานงาน ให(มีการประชุม โครงสร(างการทํางานจะเป4นโครงสร(างแบบหลวมๆ จะมีแต2ฝkายเลขาท่ี
ทํางานเพียงไม2ก่ีคน โครงสร(างการบริหารงานโครงสร(างอะไรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานก็จะเป4น
หน2วยงานเพียงหน2วยงานหนึ่งเรียกว2าสํานักงานเลขาคณะกรรมการศูนย*อํานวยการ โครงสร(าง
บริหารงานของเขาจะมีเจ(าหน(าท่ีอยู2เพียงไม2ก่ีคนท่ีทําหน(าท่ีเป4นนักธุรการ บุคลากรมีเพียงไม2ก่ีคน แล(ว
ก็ไม2ได(นําเอาบุคลากรทุกหน2วยงานมารวมกัน ทุกหน2วยงานเข(ามาประชุมประชุมแล(วรับงานไปทํา คือ
ไม2มีบุคลากรเป4นของตนเองไม2มีการตัดขาดจากหน2วยงานเดิมมา พอไม2มีการตัดขาดจากหน2วยงาน
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เดิมมาเขาก็จะทํางานเหมือนเดิม งานก็ไม2ก(าวหน(า อย2างเรื่องฐานข(อมูลก็ไม2มีการเชื่อมโยงกันไม2มีการ
ใช(ข(อมูลร2วมกัน ทุกหน2วยงานจะมีเป4นของตัวเอง ควรเพ่ิมเติมในประเด็นทุกวันนี้ทํางานแบบมีศูนย*
อํานวยการแต2ไม2ใช2เป4นลักษณะงานประจํา ก็ไม2มีการทํางานต2างๆ อย2างต2อเนื่อง” เช2นเดียวกับ    
ธนะพงศ* จินวงษ* ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณะสุขแห2งชาติ ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “หน2วยงานตรงนี้แบ2งเป4นเสาหลักอยู2แล(ว ทุกอันต(องมีตัวชี้วัด คือ เราจะวัด
เฉพาะการตายอย2างเดียวไม2ได( แต2ต(องมี KPI ของแต2ละเสา เช2น ปริมาณผู(ใช(รถและถนน การตาย
จะต(องลดลงเท2าไหร2 เสาหลักท่ี 3 เรื่องของรถยนต* จํานวนผู(เสียชีวิตจากรถสาธารณะลดลง มาตรฐาน
ของรถตู( เข็มขัดนิรภัย เรื่องพวกนี้เป4นเรื่องท่ีสําคัญ หัวใจสําคัญคือ กระบวนการทํางานในศูนย* ตอนนี้
ต(องการการมี KPI ตัวชี้วัดท่ีเป4นตัวชี้วัดของ 5 เสาหลัก ท่ีไม2ใช2ตัวชี้วัดตัวเดียว ถ(าตายจาก
อาชญากรรม ตํารวจเป4นคนรับ ถ(าตายจากไข(เลือดออกสาธารณะเป4นคนรับ เรื่องของยาเสพติดก็เป4น
ของตํารวจ กลายเป4นว2าตรงนี้ถ(าตายจากอย2างอ่ืนมีเจ(าภาพหมดเลย แต2ถ(าตายจากอุบัติเหตุจะไม2มี
เจ(าภาพ นี่คือเป4นปXญหาใหญ2” 
   โดยท่ี เบญจวรรณ สิงหาพันธ* หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล กรมการขนส2ง
ทางบก ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “อย2างศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จะมีการประชุมซ่ึง
จะจัด 1-2 เดือน/ครั้ง ของกรรมการท่ีเก่ียวข(อง ส2วนใหญ2การประชุมแต2ละครั้งจะมีนโยบายมา ซ่ึงก็
จะให(หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องไปช2วยขับเคลื่อนต2อ อย2างสาระสนเทศถ(ามองให(มุมของ ขบ. เอง คิดว2า
สาระสนเทศของเขาน2าจะเพียงพอ อย2างงบประมาณการของบประมาณศูนย*ความปลอดภัยทางถนน
มีสิทธิ์ท่ีจะของบประมาณจากของภาครัฐได( เพราะว2าเรื่องอุบัติเหตุนี้อยู2ให(วาระแห2งชาติอยู2แล(ว 
สามารถบรรจุในงบประมาณได(อยู2แล(ว” 
   ท้ังนี้ อนุชิต เศรษฐเสถียร สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร ทัศนีย* 
สุนทรวาณิชบุตรสํานักงานการจราจรและขนส2ง  กรุงเทพมหานคร และประวัช วงศ*ทองดีนักวิเคราะห*
นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักการจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร และสุรศักด์ิ ศิลปoงาม
ผู(จัดการมูลนิธิเมาไม2ขับ กล2าวตรงกันว2า “ผู(ขับข่ีเป4นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ การบริการ
จัดการภาครัฐเป4นส2วนป6องกันมากกว2าแก(ไขปXญหา” 
   สรุปได(ว2าปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร พบว2า ในการ
ป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนหรือการบริหารจัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจําเป4นต(อง
อาศัยปXจจัยการบริหารด(านต2างๆ เก้ือหนุนกันอย2างเป4นระบบโดยเฉพาะอย2างยิ่งด(านงบประมาณ 
บุคลากร เนื่องจากงบประมาณเป4นส2วนในการบํารุงรักษาอุปกรณ* เช2น ถนน สัญญาณไฟ หรือการ
กําหนดนโยบายในการแก(ไขปXญหาจราจร เช2น พ้ืนท่ีจอด เส(นทางการเดินรถ หรือมาตรการ
ค2าธรรมเนียมท่ีจอดรถในพ้ืนท่ีเขตเมือง เป4นต(น นอกจากนี้แล(วนโยบาย แผนการดําเนินงานต(องมี
ความชัดเจน กําหนดบทบาท อํานาจหน(าท่ีของหน2วยงานอย2างชัดเจน ผู(ปฏิบัติงานมีศักยภาพและ
จํานวนเพียงพอต2อการบริหารจัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรัฐต(องให(ความสําคัญในการแก(ไข
ปXญหาต้ังแต2 งบประมาณ อํานาจหน(าท่ี บุคลากร เป4นต(น 
  2. การจัดทําแผนแม2บทความปลอดภัยทางถนนสอดคล(องกันกับการปฏิบัติงานหรือ
สามารถของหน2วยงานอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
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   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า ภาครัฐมีนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร*แผนแม2บทการป6องกันหรือลดปXญหาอุบัติเหตุแต2อุปสรรคท่ีสําคัญคือการขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระหว2างหน2วยงานให(เกิดเป4นรูปธรรมอันมีผลมาจากปXจจัยการบริหารด(าน
งบประมาณ บุคลากร นโยบายส2วนกลางในการกําหนดอํานาจหน(าท่ีให(กับหน2วยงานหรือกระจาย
อํานาจ งบประมาณ บุคลากรอย2างเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณ บุคลากรในหน2วยงานท่ีมีภาระ
งานประจําและงบประมาณจํากัดอย ูแล(ว พร(อมท้ังรัฐบาลควรศึกษาในการบูรณาการหรือแก(ไขปXญหา
อย2างเป4นระบบโดยเฉพาอย2างยิ่งการมอบอํานาจให(กับหน2วยงานและผู(บริหารองค*กรระดับปฏิบัติต(อง
มีบทบาทสําคัญในการร2วมนํานโยบายไปปฏิบัติอย2างจริงจัง ซ่ึงเชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการ
สํานักงานบูรณาการสาธารณะภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ตอนนี้ประเด็นสําคัญ
ท่ีเราคิด ท่ีจะต(องทําให(เกิดประสิทธิภาพให(ได(ต(องทํายังไง ให(มีแผนปฏิบัติการ ท่ีถ2ายทอดมาจากแผน
แม2บท เรามีแผนแม2บทแล(วการประชุมคณะกรรมการ ศปถ. เม่ือเดือนท่ีแล(ว วันท่ี 18 ต.ค. 2557 
คณะกรรมการนโยบายป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก็ได(เห็นชอบแผนระยะยาว คือ แผนท่ีนําทาง
เชิงกลยุทธ*ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 10 ป] คือแผนระยะยาว กรอบความคิดใหญ2ท่ีจะไปสู2
ความสําเร็จในป]ต2อไปคืออะไรและก็มีแผนระยะกลางคือแผนแม2บทความปลอดภัยทางถนนป] พ.ศ. 
2556-2559 ระยะกลางใน 3-5 ป] เรามีกรอบความคิดอยากจะทําอะไร ทําแผนงานต2างๆ อะไรและก็
แผนระยะสั้นก็คือประเด็นหยิบบางประเด็นท่ีต(องเร2งๆ ทําด2วน เรื่องความปลอดภัยทางถนนก็หยิบ
ข้ึนมา ก็มีระยะกลาง ระยะยาว ระยะสั้น ทีนี้ต2อไปหน2วยงาน กระทรวง กรม ต(องมาร2วมกันทํา
แผนปฏิบัติการ เรื่องโครงการหาแผนงานท่ีจะมาขับเคลื่อน และจะต(องได(รับการสนับสนุน ด(าน
นโยบาย ด(านการปฏิบัติ ด(านงบประมาณ ด(านกําลังคน ด(านเครื่องไม(เครื่องมือ โดยการบริหารของ
บูรณาการร2วมกันของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน และอนุกรรมการชุดต2างๆ ภายในศูนย* 
นอกจากนี้แล(วอานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ สํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง พล.ต.ต.    
จิรสันต* แก(วแสงเอก ผู(บังคับการตํารวจจราจร และ พ.ต.ต. ดร.มงคล พรหมเมศร* สารวัตร งานตรวจ
พิสูจน*ผู(ขับข่ี กก.5 บก. จร. ท้ัง 3 ท2านได(แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันว2า รัฐบาลผู(บริหาร
ควรศึกษาและวิจัยปXญหาเชิงโครงสร(างอย2างจริงจังท้ังระบบ ซ่ึงผู(บริหารหรือผู(นําควรคิดหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในการทํางาน ปฏิบัติงานด(วยความมุ2งม่ันต้ังใจ มีความรู( ความสามารถในการนํานโยบาย
ไปสู2การปฏิบัติ” 
   นอกจากนี้แล(วประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุ2มงานและสถิติ
ข(อมูลกรุงเทพมหานคร และประวัช วงศ*ทองดีนักวิเคราะห*นโยบายและแผนชํานาญการ สํานัก
การจราจรและขนส2ง กรุงเทพมหานคร ได(มีทัศนคติท่ีว2า “ถ(าเทียบเรื่องความสูญเสียในเรื่องของ
ตัวเลขอุบัติเหตุคิดว2า ยังไม2พอ ถ(าเทียบแล(วความสูญเสียมันเยอะมากกว2างบประมาณ ค2าใช(จ2ายใน
การดูแลรักษายังไม2เพียงพอ” สอดคล(องกับลักษณะความคิดเห็นของธนะพงศ* จินวงษ* ผู(จัดการศูนย*
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณะสุขแห2งชาติ ได(กล2าวไว(ว2า “ภายใต(งบประมาณท่ี
จํากัดอาจจะต(องคิดถึงทางเลือกอ่ืน ทางเลือกในด(านงบประมาณ เช2น ทางเลือกของการนําค2าปรับ 
ทางเลือกการร2วมลงทุน โดยมีกฎหมาย พ.ร.บ. พีพีพี รัฐร2วมเอกชน โดยเป�ดช2องให( และข(อนี้
ต2างประเทศใช(กันเยอะ ตัวอย2างของฝรั่งเศส เอกชนเข(ามาร2วมติดต้ังเครื่องตรวจจับความเร็ว และ
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เรื่องค2าปรับ แล(วมีโอกาสคืนทุนสิ่งท่ีได( และทําให(มีอุปกรณ* ถามว2าบ(านเราถ(าทําตรงนี้ได(เราจะมี
ทางเลือกเยอะเลย การบังคับใช(คือมีเอกชนมาติดต้ังกล(องจะมีเครื่องตรวจวัดความเร็ว เครื่องตรวจ
ความเมา เครื่องตรวจซีซีทีวี งบประมาณท่ีเรามองว2าจํากัด เราสามารถทําได( ถามว2าจะมีเอกชน
มาร2วมลงทุนหรือไม2 ก็น2าจะมีเยอะ ถ(ามาร2วมลงทุนก็น2าจะมีเยอะ” 
   โดยท่ี เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “อย2างศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จะมีการประชุมซ่ึงจะจัด 1-2 เดือน/ครั้ง 
ของกรรมการท่ีเก่ียวข(อง ส2วนใหญ2การประชุมแต2ละครั้งจะมีนโยบายมา ซ่ึงก็จะให(หน2วยงานท่ี
เก่ียวข(องไปช2วยขับเคลื่อนต2อ อย2างสารสนเทศถ(ามองให(มุมของสํานักขนส2งทางบกนั้นสารสนเทศของ
เขาน2าจะเพียงพอ อย2างงบประมาณการของบประมาณศูนย*ความปลอดภัยทางถนนมีสิทธิ์ท่ีจะขอ
งบประมาณจากของภาครัฐได( เพราะว2าเรื่องอุบัติเหตุนี้อยู2ให(วาระแห2งชาติอยู2แล(ว สามารถบรรจุใน
งบประมาณได(อยู2แล(ว” 
   สรุปการจัดทําแผนแม2บทความปลอดภัยทางถนนสอดคล(องกันกับการปฏิบัติงาน
หรือความสามารถของหน2วยงานอํานวยการความปลอดภัยทางถนน พบว2า ภาครัฐมีนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร* แผนแม2บทการป6องกันหรือลดปXญหาอุบัติ เหตุแต2 อุปสรรคท่ีสําคัญคือการขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว2างหน2วยงานให(เกิดเป4นรูปธรรมอันมีผลมาจากปXจจัยการบริหาร
ด(านงบประมาณ บุคลากร นโยบายส2วนกลางในการกําหนดอํานาจหน(าท่ีให(กับหน2วยงานหรือกระจาย
อํานาจ งบประมาณ บุคลากรอย2างเหมาะสม พร(อมท้ังรัฐบาลควรศึกษาในการบูรณาการหรือแก(ไข
ปXญหาอย2างเป4นระบบโดยเฉพาอย2างยิ่งการมอบอํานาจให(กับหน2วยงานและผู(บริหารองค*กรระดับ
ปฏิบัติต(องมีบทบาทสําคัญในการร2วมนํานโยบายไปปฏิบัติอย2างจริงจัง 
  3. ยุทธศาสตร*และกลยุทธ*ของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนมีหน2วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ให(เกิดผลเป4นรูปธรรมอย2างมีประสิทธิภาพ  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู( ให(ข(อมูลส2วนใหญ2 เห็นว2า หน2วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ินควรยึดถือยุททธศาสตร*หรือแนวทางการดําเนินงาน 
แผนงานโครงการไปในทิศทางเดียวกันหรือบูรณาการบริหารจัดการ และเปลี่ยนข(อมูลระหว2างองค*กร
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร*ท้ังในระดับประเทศ ระดับท(องถ่ินสอดคล(องเหมาะสม โดยมีการกําหนด
บทบาท อํานาจหน(าท่ี งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย*ของแต2ละหน2วยงานให(เหมาะสมในการส2งเสริม
สนับสนุนงบประมาณสําหรับรณรงค*ป6องกันสร(างจิตรสํานึกความปลอดภัยทางถนนให(กับประชาชน  
ซ่ึงเชษฐา โมสิกรัตน*  ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณะภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “เริ่มจากงานด(านนี้มันเก่ียวข(อง มีหลายหน2วยงาน ถ(าเราไม2ยึดโยงเป6าหมายเดียวกันการ
ท่ีจะ ทํางานให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุประสิทธิผลมันจะเกิดหรือเปล2า เพราะมันจะไปกัน
คนละทาง ดังนั้นเราพยายามมีแผนข้ึนมา เพราะเราต(องการยึดโยงหน2วยงานต2างๆ ให(เป6าหมาย
เดียวกัน แต2วิธีการไปสู2เป6าหมายอาจจะหลากหลาย เพราะแต2ละหน2วยก็มีบทบาทหน(าท่ีแตกต2างกัน 
แต2จะทํายังไงให(เห็นเป6าหมายร2วมกันนั้นคือ อย2างน(อยเป6าหมายเรา คือเราต(องลดความสูญเสียชีวิต 
เรามีแนวทางกว(างๆ ร2วมกัน โดยอันดับแรกมาจากความเป4นมาตรฐานของกรอบปฏิญญามอสโก ซ่ึง
ตกลงในระดับนานาชาติ ว2าจะใช(กรอบนี้ ถ(าใช(ได( ใช(แล(วเกิดผล มันจะช2วยลดอย2างน(อยนั่น คือ 
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เป6าหมายแรกคือเราต(องการลดความสูญเสียในชีวิต เรามีแนวทางกว(างๆ ร2วมกัน โดยอันแรกมาจาก 
ความเป4นมาตรฐานของกรอบปฎิญญามอสโก ซ่ึงตกลงในระดับนานาชาติ ว2าจะใช(กรอบนี้ ถ(าใช(ได(ใช(
แล(วเกิดผล มันก็จะช2วยลด มันดูเรื่องคน รถ ถนน มีการบริหารจัดการ มีการดูแลหลังเกิดเหตุ 
นอกจากนั้นในแผนแม2บทฉบับใหม2ท่ีจะผลักดัน ยังมุ2งเน(นลงไปดูกลุ2มท่ีมีความเสี่ยง กลุ2มยานพาหนะท่ี
มีความเสี่ยง คนเดินบนถนนหรือกลุ2มคนใช(รถจักรยานยนต* เราพยายามมุ2งเน(นเฉพาะประเด็น เฉพาะ
กลุ2ม แต2ทุกเรื่องพ้ืนฐานท่ัวไปเราก็ทําปรับระบบมาตรฐาน ยานพาหนะ ปรับระบบถนนให(ปลอดภัย
ข้ึน ปรับกฎระเบียบต2างๆ มุ2งเน(นบางเรื่องท่ีเป4นเหตุ ของการเกิดเหตุ เช2น ความเร็ว การเมาแล(วขับ 
ง2วงแล(วขับ ความประมาท และสิ่งสําคัญท่ีสุดจะเน(นในแผนแม2บทฉบับใหม2 คือ พยายามจะดึง การมี
ส2วนร2วมของภาคประชาชนให(มากท่ีสุดของภาคเอกชนเข(ามาแล(วก็ทําให(เกิดสิ่งหนึ่งข้ึนมา วัฒนธรรม
ความปลอดภัยให(เกิดข้ึนในประเทศไทย คือจะไปเอาตํารวจเอาเครื่องมือดียังไงก็ตาม ถ(าคนเราใช(รถ
ใช(ถนนในสังคมยังไม2มีวัฒนธรรม เรื่องความปลอดภัยให(คนมีวินัย ให(เห็นว2าความปลอดภัยต(องมา
ก2อนความสะดวก นอกจากนั้นก็เป4นเรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติก เรื่องยานพาหนะให(ปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน ทุกวันนี้วัฒนธรรมของบ(านเราคือการใช(รถในการเคลื่อนท่ี รถถึงได(ติด เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
ยุทธศาสตร*กลยุทธ*ท่ีเราวางเอาไว(นี้ จริงๆ แล(วผมเชื่อว2ามันครอบคลุมอยู2ท่ีว2า หน2วยงานต2างๆ จะ
มาร2วมกัน ร2วมแรงร2วมใจกันขับเคลื่อนผ2านแผนปฏิบัติการอันนี้แล(วแผนวัฒนธรรมเสร็จแล(วจะเอาไป
ปฏิบัติให(เกิดรูปธรรมยังเป4นเรื่องสําคัญท่ีสุด” 
   นอกจากนี้แล(ว สุชาดา  เผือกประเสริฐ  หัวหน(างานวิเคราะห*อุบัติเหตุ กรมการ
ขนส2งทางบก ได(กล2าวไว(ว2า “หน2วยงานมีความสําคัญในการแก(ไขปXญหาท้ังระบบ มีความสําคัญแต2
ต(องมีอํานาจและงบประมาณท่ีเหมาะสม” เช2นเดียวกับธนะพงศ* จินวงษ* ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห2งชาติ ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “มีประสิทธิผลใน
ระดับท่ีดีแต2องค*ประกอบในการแก(ไขปXญหามีปXจจัยอ่ืนมาเสริม เช2น การงดขายสุรา ซ่ึงเป4นปXญหทํา
ให(เกิดอุบัติเหตุในช2วงเทศกาศ กระทรวงมหาดไทย เจ(าหน(าท่ีตํารวจต(องร2วมมือในการแก(ไขปXญหา” 
และสุดท(าย สุภานี นวกุล อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะมนุษศาสตร*และสังคมศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไว(ว2า “ยุทธศาตร*ฯ มีความสําคัญต2อ
การแก(ไขปXญหา แต2ปXญหางบประมาณมีผลอย2างยิ่ง” 
   สรุปยุทธศาสตร*และกลยุทธ*ของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนมีหน2วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ให(เกิดผลเป4นรูปธรรมอย2างมีประสิทธิภาพ พบว2า หน2วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ินควรยึดถือยุททธศาสตร*หรือแนวทางการดําเนินงาน แผนงาน
โครงการไปในทิศทางเดียวกันหรือบูรณาการบริหารจัดการ และเปลี่ยนข(อมูลระหว2างองค*กรเพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร*ท้ังในระดับประเทศ ระดับท(องถ่ินสอดคล(องเหมาะสม โดยมีการกําหนดบทบาท อํานาจหน(าท่ี 
งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย*ของแต2ละหน2วยงานให(เหมาะสม 
  4. โครงสร(างการทํางาน โครงสร(างการบริหารงาน ของหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
บุคลากร หลักเกณฑ* ระบบสารสนเทศ งบประมาณ กระบวนการทํางานภายในศูนย*อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน  
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   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า กลไกลของระบบของศูนย*
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนมุ2งเน(นการบูรณาการหน2วยงาน ต2างๆ ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือกา
ระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน โดยเฉพาะประชาชนท่ัวไป บูรณาการเข(ามาทํางานร2วมกัน มีต้ังแต2
ระดับชาติ ระดับฝkายการเมืองดําเนินการตามโครงสร(างตามสายบังคับชา โดยมุ2งเน(นการมีส2วนร2วมใน
การวางแผน บริหารหรือติดตามประเมินผล ต้ังแต2ระดับส2วนกลาง ระดับจังหวัด มีระดับอําเภอ มี
ระดับองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน โดยท่ีรัฐบาลกําหนดหน2วยงานกลางให(มีนโยบายอํานาจหน(าท่ี 
งบประมาณ บุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอต2พอภารกิจ เช2นเดียวกับสํานักงานจราจรและขนส2งของ
กรุงเทพมหานนครจําเป4นต(องมีนโยบายจากส2วนกลางท่ีชัดเจนในด(านแนวนโยบายท่ีชัดเจน อํานาจ
หน(าท่ีในการบริหารจัดการ หรือจัดสรรงบประมาณ บุคลากรในการสนับสนุนงานจราจรและขนส2ง
ของกรุงเทพ เนื่องจากปXจจุบันนี้งบประมาณในการดําเนินการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป4น
งบประมาณประจําจากรายได(ของกรุงเทพมหานครซ่ึงภารกิจของกรุงเทพมหานครมีจํากัดและ
บุคลากรมีภาระงานด(านอ่ืนๆ จํานวนมากพร(อมท้ังอํานาจหน(าท่ีในการบริหารจัดการทับซ(อนหรือไม2มี
อํานาจในการจัดการงานได(จราจรได(อย2างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จําเป4นต(องอาศัยอํานาจจาก
เจ(าหน(าท่ีตํารวจ บุคลากรเพียงผู(สนับสนุนมากกว2าหรือพ้ืนท่ีในการดูแลเป4นของกรุงเทพมหานครแต2
ไม2มีอํานาจหน(าในการแก(ไขปXญหาอย2างเป4นระบบสอดคล(องกับความคิดเห็นของเชษฐา โมสิกรัตน*  
ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “กลไกลของ
ระบบของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน หลักคิดของมันคือการบูรณาการหน2วยงาน ต2างๆ 
ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือการะทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชนคือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวข(อง ด(านธุรกิจ 
เก่ียวกับการสัญจรปลอดภัยทางถนน แม(กระท่ังประกันภัยยังมีเพราะมันเก่ียวข(อง ด(านภาคประชาชน
ไม2ว2าจะเป4น องค*กร NGO ต2างๆ ประชาชนท่ัวไป กลุ2มประชาชนท่ีสนใจท่ีได(รับผลกระทบเราก็
พยายามบูรณาการเข(ามาทํางานร2วมกัน มีต้ังแต2ระดับชาติ ก็คือคณะกรรมการนโยบาย การป6องกัน
การลดอุบัติเหตุแห2งชาติ อันนี้จะเป4นระดับฝkายการเมืองลงมานั่งเป4นประธาน ท2านนายกหรือรอง
นายกจะมีคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข(องเข(ามา มีหน(าท่ีกําหนดนโยบาย เอาหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องเข(า
มาร2วมกันกําหนดนโยบาย มีระดับบริหาร อํานวยการ ก็คือ ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
เอานโยบายมาแปลงเป4นรูปธรรม ขับเคลื่อนระดับชาติลงไปสั่งการ เอาหน2วยท่ีเก่ียวข(องมานั่งทํางาน
ร2วมกัน วางเป6าหมายร2วมกัน ปรึกษาหาลือกัน ทําไปในทิศทางเดียวกัน แล(วมีระดับจังหวัด มีระดับ
อําเภอ มีระดับองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน แนวคิดหลักคือเอาหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง เอาคนท่ีเก่ียงข(อง
มานั่งคุยกัน มันต(องมีเป6าหมายร2วมกัน แต2เนื่องจาก แต2ละหน2วยงานก็มีภารกิจหน(าท่ีของตัวเอง มี
กฎระเบียบมีวัฒนธรรมของตัวเอง มีงบประมาณ มีอะไรแตกต2างกัน ฉะนั้นมีความเป4นไปได(อยู2แล(วท่ี
ต2างคนต2างทําแต2เรามีกรอบเรามีแผนท่ีจะยึดโยงร2วมกันเอาแผนทศวรรษ มายึดโยงร2วมกัน มี
เป6าหมายท่ีพยายามให(เห็นร2วมกันในแผนแม2บทฉบับใหม2นั้น พยายามจะลงไปถึงตัวชี้วัดให(เห็นว2า
อะไรคือตัวชี้วัดของแต2ละหน2วย อะไรคือความสําเร็จท่ีเราจะบรรลุถึง คือถ(าเรามองถึงเรื่องคนตาย
อย2างเดียว มันไม2สามารถวัดอะไรได(เลย แต2ถ(าเรามาดูถึงกระบวนงานแต2ละองค*กร ทํางานอะไร 
บรรลุผลในงานนั้นไหม มาตรฐานท่ีทําเป4นมาตรฐานสากลไหม เรามีการดําเนินการเรามีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพรถ ตรวจสอบคุณภาพถนน ตรวจสอบเรื่องต2างๆ ท่ีเก่ียวข(อง ครบถ(วนไหมถนน
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บ(านเราได(มาตรฐานไหม เรื่องต2างๆ ท่ีทําในต2างประเทศ ท่ีสามารถลดอุบัติเหตุเราได(ทําเหมือนกันกับ
เขาไหม และสิ่งสําคัญท่ีสุด เรามีวัฒนธรรมความปลอดภัยเหมือนกับบ(านอ่ืนเขาไหมอันนี้สําคัญ ศูนย*
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จะเป4นตัวบูรณาการมานั่งคุยให(เป4นเรื่องเดียวกัน แต2พอคุยแล(ว 
ทุกคนจะไปทําหน(าท่ีของตัวเองไม2เป4นไร แต2เห็นเป6าหมายร2วมกัน มีวิธีคิดเหมือนกัน” เช2นเดียวกับ
อานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ สํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า 
“ถ(าเป4นตัวศูนย*คือตัวขับเคลื่อนนโยบาย ถ(ามองเรื่องอุปกรณ*เครื่องใช(เฉพาะตัวศูนย*มันเพียงพออยู2
แล(ว แต2ถ(ามองถึงคนปฏิบัตินอกศูนย*เพ่ือท่ีจะเกิดเป6าหมายท่ีเป4นรูปธรรม ณ ตอนนี้อุปกรณ*เครื่องใช(
ไม2เพียงพอ คือ งบประมาณท่ีจัดแบ2งให(แต2ละหน2วยงานอาจไม2เพียงพอต2อหน2วยงานต(องการ” 
   นอกจากนี้แล(ว มงคล พรหมเมศร* สารวัตร งานตรวจพิสูจน*ผู(ขับข่ี กก.5 บก. จร. 
ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “นโยบายท่ีชัดเจน อํานาจหน(าท่ีท่ีเหมาะสม จํานวนบุคลากรต2อภารกิจมี
ผลต2อการปฏิบัติงานอย2างยิ่ง” โดยท่ี ประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุ2มงานสถิติและ
ข(อมูล กรุงเทพมหานคร ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ในส2วนของบุคลากรของกรุงเทพฯ ยังไม2เพียงพอ 
คนท่ีทํางานด(านนี้จะต(องมีความรู(ความเชี่ยวชาญในด(านของความปลอดภัยทางถนนยังน(อยมาก ของ
กรุงเทพฯ มีสํานักงานป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยจริง แต2ว2า ในเนื้องานตามภาระหน(าท่ีจะมอบ
สํานักงานจราจรและขนส2งเป4นคนดูแลในเรื่องอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพฯ สํานักงานป6องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของกรุงเทพฯ จะดูในเฉพาะไฟไหม(ในส2วนนี้ ไม2ได(มารับผิดชอบในเรื่องของจราจร พอ
มอบให(สํานักงานจราจรและขนส2งซ่ึงถ(าเปรียบขนาดของหน2วยก็จะเล็กมาก เล็กกว2าสํานักงานป6องกัน 
จํานวนเจ(าหน(าท่ีบุคลากรยังไม2เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจํานวนบุคลากร มีการจัดต้ังศูนย*อํานวยความ
สะดวกของกรุงเทพฯ มีเจ(าหน(าท่ี มีโต�ะ มีอุปกรณ*ในการทํางาน มีงบประมาณสนับสนุนประจําป]
ตายตัว มีการส2งเสริมความรู(ของเจ(าหน(าท่ี มีการส2งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม2นําเข(ามาใช(ประกอบกัน”
ท้ังนี้ สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก ยังได(กล2าวเพ่ิมเติมว2า 
“กระบวนการของศูนย*อํานวยการจะมีฝkายเลขานุการจะรับผิดชอบประสานงาน ให(มีการประชุม 
โครงสร(างการทํางานจะเป4นโครงสร(างแบบหลวมๆ จะมีแต2ฝkายเลขาท่ีทํางานเพียงไม2ก่ีคน โครงสร(าง
การบริหารงานโครงสร(างอะไรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานก็จะเป4นหน2วยงานเพียงหน2วยงานหนึ่งเรียกว2า
สํานักงานเลขาคณะกรรมการศูนย*อํานวยการ โครงสร(างบริหารงานของเขาจะมีเจ(าหน(าท่ีอยู2เพียงไม2ก่ี
คนท่ีทําหน(าท่ีเป4นนักธุรการ บุคลากรมีเพียงไม2ก่ีคน แล(วก็ไม2ได(นําเอาบุคลากรทุกหน2วยงานมารวมกัน 
ทุกหน2วยงานเข(ามาประชุมประชุมแล(วรับงานไปทํา คือ ไม2มีบุคลากรเป4นของตนเองไม2มีการตัดขาด
จากหน2วยงานเดิมมา พอไม2มีการตัดขาดจากหน2วยงานเดิมมาเขาก็จะทํางานเหมือนเดิม งานก็ไม2
ก(าวหน(า อย2างเรื่องฐานข(อมูลก็ไม2มีการเชื่อมโยงกันไม2มีการใช(ข(อมูลร2วมกัน ทุกหน2วยงานจะมีเป4น
ของตัวเอง ควรเพ่ิมเติมในประเด็นทุกวันนี้ทํางานแบบมีศูนย*อํานวยการแต2ไม2ใช2เป4นลักษณะงาน
ประจํา ก็ไม2มีการทํางานต2างๆ อย2างต2อเนื่อง” 
   ท้ังนี้ ธนะพงศ* จินวงษ* ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ
สาธารณสุขแห2งชาติ สุรศักด์ิ ศิลปoงาม ผู(จัดการมูลนิธิเมาไม2ขับ ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(าถาม
เทียบกับพฤติกรรมเสี่ยงของปXญหาเลย ยอมรับว2าความเสี่ยงหลักๆ คือการใช(อุปกรณ*ไม2พอ บ(านเรามี
ความเสี่ยงในการขับรถเร็ว ไม2มีการสวมหมวกนิรภัย สิ่งท่ีเราต(องเพ่ิมเครื่องมือบังคับใช(ความเร็ว
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เครื่องตรวจเมา ต(องมีกล(องซีซีทีวีมากข้ึน อาจจะต(องมีเครื่องติดตามอย2างเช2นรถสาธารณะ จะต(องติด
จีพีเอส เครื่องตรวจจับความเร็วโดยใช(ดาวเทียม ควรมีการจัดหาเพ่ิมข้ึน ต(องชี้ให(ได(ว2าสาเหตุการตาย
ท่ีสําคัญผลท่ีตายส2วนใหญ2เกิดจาก ข(อมูลค2อนข(างบ2งชี้อยู2แล(ว และคนท่ีตายมาจากเรื่องของพฤติกรรม
ของตัวคน ไม2ใช2อุปกรณ*นิรภัย เมาแล(วขับ นอกจากเรื่องคนแล(วยังมีเรื่องของถนน เช2น การมีจุด
อันตรายบนถนน มีต(นไม( มีป6ายข(างทางท่ีไม2ปลอดภัย และตัวยานพาหนะ ส2วนรถคือโครงสร(างรถ จะ
ว2าไปแล(วตรงนี้หน2วยงานคมนาคมท่ีดูแลเรื่องถนนอาจจะต(องเน(นเรื่องของการตรวจสภาพ การ
ตรวจสอบ เช2นการตรวจสอบมาตรฐานของถนน การตรวจสอบรถ ตรวจสภาพรถ ระบบพวกนี้ต(อง
สร(างฟXงชั่น” สอดคล(องกับ เบญจวรรณ สิงหาพันธ* หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “ถ(ามองจากการท่ีเคยเข(าไปร2วมประชุม คิดว2าเทคโนโลยีอะไรต2างๆ ของเขาเพียงพอ เขา
มีการนําวีดีโอจากศูนย*ไปต2างจังหวัดเลย มีอุปกรณ*คอมพิวเตอร* มีแฟกซ* มีการสื่อสาร มีอะไรหลายๆ 
อย2างในห(อง คิดว2าเพียงพอ” และศาตราจารย*พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ปXญหาอยู2ท่ีความต2อเนื่อง
ในการแก(ไขปXญหาอย2างต2อเนื่องและเป4นระบบ การเป�ดโอกาสให(องค*ปกครองส2วนท(องถ่ินในพ้ืนท่ีมี
อํานาจในการปรับ บังคับใช(กฎหมายจราจรร2วมกับตํารวจจะทําให(การแก(ไขปXญหาจราจรดีข้ึน” 
   สรุปโครงสร(างการทํางาน โครงสร(างการบริหารงาน ของหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
บุคลากร หลักเกณฑ* ระบบสารสนเทศ งบประมาณ กระบวนการทํางานภายในศูนย*อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนในกรุงเทพมหานครนั้นเกิดจากกลไกลของระบบของศูนย*อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนมุ2งเน(นการบูรณาการหน2วยงาน ต2างๆ ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือการะทรวง ทบวง กรม 
ภาคเอกชนคือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวข(อง ด(านธุรกิจ เก่ียวกับการสัญจรปลอดภัยทางถนน แม(กระท่ัง
ประกันภัยยังมีเพราะมันเก่ียวข(อง ด(านภาคประชาชนไม2ว2าจะเป4น องค*กร NGO ต2างๆ ประชาชน
ท่ัวไป บูรณาการเข(ามาทํางานร2วมกัน มีต้ังแต2ระดับชาติ ก็คือคณะกรรมการนโยบาย การป6องกันการ
ลดอุบัติเหตุแห2งชาติ ระดับฝkายการเมืองเข(ามา มีหน(าท่ีกําหนด ระดับบริหารนํานโยบายมาแปลงเป4น
รูปธรรม ดําเนินการตามโครงสร(างตามสายบังคับบัญชา โดยมุ2งเน(นการมีส2วนร2วมในการวางแผน 
บริหารหรือติดตามประเมินผล ต้ังแต2ระดับส2วนกลาง ระดับจังหวัด มีระดับอําเภอ มีระดับองค*กร
ปกครองส2วนท(องถ่ิน โดยท่ีรัฐบาลกําหนดหน2วยงานกลางให(มีนโยบายอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ 
บุคลากร ท่ี มี ศักยภาพเพียงพอต2พอภารกิจ เช2น เ ดียว กับสํ านักงานจราจรและขนส2 งของ
กรุงเทพมหานนครจําเป4นต(องมีนโยบายจากส2วนกลางท่ีชัดเจนในด(านแนวนโยบายท่ีชัดเจน อํานาจ
หน(าท่ีในการบริหารจัดการ หรืองบประมาณ บุคลากรในการสนับสนุนงานจราจรและขนส2งของ
กรุงเทพ เนื่องจากปXจจุบันนี้งบประมาณในการดําเนินการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป4น
งบประมาณประจําจากรายได(ของกรุงเทพมหานครซ่ึงภารกิจของกรุงเทพมหานครมีจํากัดและ
บุคลากรมีภาระงานด(านอ่ืนๆจํานวนมากพร(อมท้ังอํานาจหน(าท่ีในการบริหารจัดการทับซ(อนหรือไม2มี
อํานาจในการจัดการงานได(จราจรได(อย2างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จําเป4นต(องอาศัยอํานาจจาก
เจ(าหน(าท่ีตํารวจ บุคลากรเพียงผู(สนับสนุนมากกว2าหรือพ้ืนท่ีในการดูแลเป4นของกรุงเทพมหานครแต2
ไม2มีอํานาจหน(าในการแก(ไขปXญหาอย2างเป4นระบบ 
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  5. งบประมาณท่ีรัฐให(สนับสนุนศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเพียงพอท่ีจะ
ทําให(นโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยบรรลุเป6าหมาย  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2างบประมาณเป4นเรื่องสําคัญท่ี
จะขับเคลื่อนมีหลายแผนงานหลายโครงการท่ีต(องใช(งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู2การ
ปฏิบัติในด(านการบริหารจัดการ พัฒนารักษาบํารุงงานจราจร รณรงค*ประชาสัมพันธ*สร(างจิตสํานึกใน
การป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้งบประมาณท่ีจัดแบ2งให(แต2ละหน2วยงานอาจไม2เพียงพอต2อ
หน2วยงานต(องการในการนํานโยบายไปสู2การปฏิบัติให(มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ควรมุ2งเน(น
จัดสรรงบประมาณในการแก(ไขปXญหาอย2างเป4นระบบมากว2ามุ2งเน(นในเชิงสร(างภาพลักษณ*รณรงค*
ในช2วงเทศกาลหรือส2งเสริมให(หน2วยงานสํานักจราจรในสังกัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการ
เก็บค2าธรรมเนียม เทียบปรับผู(กระทําความผิดกฎจราจรเพ่ือเป4นรายได(ของรัฐและมาตรการป6องการ
อุบัติเหตุทางถนน เป4นต(น ซ่ึงสอดคล(องกับ เชษฐา โมสิกรัตน*  ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสา
ธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “เรื่องงบประมาณเป4นเรื่องสําคัญท่ีจะขับเคลื่อน
มีหลายแผนงานหลายโครงการท่ีต(องใช(งบประมาณถึงจะสําเร็จแต2บางเรื่องงบประมาณก็ไปอยู2ในงาน
ประจํา งานของกระทรวง ทบวง กรมต2างๆ อย2างเช2น การตรวจคุณภาพรถ การฝjกอบรมผู(ขับข่ีรถ 
กรมการขนส2งทางบกเขามีหน(าท่ีดําเนินการเรื่องนั้นอยู2แล(ว แต2ทํายังไงจะวางระบบให(เขาเป4น
มาตรฐาน ซ่ึงเขาก็พยายามจะทําอยู2 เขาก็มีงบประมาณของเขาอยู2 การตรวจสอบคุณภาพรถอะไร
ต2างๆ ดังนั้นคําว2า ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน งบประมาณเฉพาะของคณะกรรมการท่ีมา
ทํางานร2วมกัน มันก็จะไปเน(นเรื่องการประชุม การรณรงค* แน2นอนถ(าเราอยากเพ่ิมความเข(มข(น ต(องมี
งบประมาณท่ีมากกว2านี้ นั่นคือ งบประชาสัมพันธ*เพ่ือรณรงค* ผมมองว2าประเทศไทยขาดอยู2อย2างหนึ่ง
คือ วัฒนธรรมความปลอดภัย ท่ีต(องสร(างเข(าไปในหัวใจของประชาชนให(ได( ให(ประชาชนเห็นด(วยกับ
ความปลอดภัยทางถนนและสนับสนุนว2าอยากให(ประเทศไทยมีความปลอดภัยเรายังเห็นประชาชน
หลายคนท่ียังใช(รถใช(ถนน ใช(ชีวิตบนท(องถนนบนความเสี่ยง ท้ังเจตนาและไม2เจตนา ท้ังรู(และไม2รู( ว2า
รถท่ีเขาข่ีพฤติกรรมท่ีเขาใช(ในการขับข่ีมันอันตราย เราก็พยายามหามาตรการรณรงค* แต2ว2าหลายป]ท่ี
ผ2านมา มันก็ได(รับดับหนึ่ง ฉะนั้นถ(าจะเพ่ิมเติมบางเรื่องเข(ามานี่ อย2างบางเรื่องอาจจะต(องเพ่ิมเติม
งบประมาณเข(าไปในเรื่องของการสร(างถนนให(มีมาตรฐาน บางถนน บางจุดมันเป4นจุดเสี่ยง มันโค(งหัก
ศอก ตอนนี้รถทุกประเภทบางถนนมันวิ่งกันบนถนนเส(นเดียวกันหมด และถ(าจะให(มันเกิดความ
ปลอดภัยได(ยัง ถึงรณรงค*ว2าควรจะมีเลนส*จักรยาน พอมีเลนจักรยาน ก็มีรถมอเตอร*ไซต*ไปวิ่งบนเลน
รถจักรยาน บางทีฟุตบาทท่ีเป4นคนเดินก็มีรถมอเตอร*ไซต*วิ่ง ในเรื่องของประเทศเรามันใช(ระบบใช(รถ
ในการเดินทาง มันใช(งบประมาณเยอะไหม หน2วยงานท่ีเก่ียงข(องก็ต(องคิดว2า ถ(าจะถึงคนไทยออกจาก
รถยนต* ก็ต(องมีระบบขนส2งสาธารณะท่ีอํานวยความสะดวกให(ประชาชน คนก็เดินทางในระบบขนส2ง
สาธารณไป โอกาสเสี่ยงบนถนนก็น(อยลง แต2ก็ต(องมาเติมเรื่องความปลอดภัย เรื่องอํานวยความ
สะดวกให(กับประชาชนในจุดท่ีไม2มีรถสาธารณะ ก็ต(องมาดูเรื่องความปลอดภัยรถสาธารณะอีก มี
หลายเรื่องท่ีเก่ียวพันกัน เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยทางถนนไม2ได(มีมิติเดียว ไม2ใช2เรื่องท่ีจะบอก
ได(ว2า งบใช(ก(อนหนึ่งพอไหมหรือไม2พอ ต(องดูท้ังระบบเลย ท้ังระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบต2างๆ 
ระบบ โลจิสติก ระบบวัฒนธรรมบ(านเรา” เช2นเดียวกับอานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ สํานัก
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ความปลอดภัยกรรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(าเป4นตัวศูนย*คือตัวขับเคลื่อนนโยบาย ถ(า
มองเรื่องอุปกรณ*เครื่องใช(เฉพาะตัวศูนย*มันเพียงพออยู2แล(ว แต2ถ(ามองถึงคนปฏิบัตินอกศูนย*เพ่ือท่ีจะ
เกิดเป6าหมายท่ีเป4นรูปธรรม ณ ตอนนี้อุปกรณ*เครื่องใช(ไม2เพียงพอ คือ งบประมาณท่ีจัดแบ2งให(แต2ละ
หน2วยงานอาจไม2เพียงพอต2อหน2วยงานต(องการ” 
   นอกจากนี้ สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งบก ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ในเรื่องงบประมาณไม2พออยู2แล(ว ท่ีเห็นได(ชัดนั้นจะเห็นได(จากค2าตอบแทน
เบี้ยประชุม แต2สิ่งท่ีต(องการคือเรื่องของเครื่องมือซ่ึงเป4นหน2วยงานเลขาซ่ึงมีหน(าท่ีประสานต(อง
สนับสนุนเครื่องไม(เครื่องมือจะให(เขาทําอะไรต(องมีเครื่องไม(เครื่องมือมีบุคลากรให( อย2างเครื่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอร*ก็ไม2มีให( งบประมาณก็ไม2มีให( กล(องตรวจจับความเร็วก็ไม2มีให( การดําเนินการ
ในช2วงป]ใหม2เขาไม2สนับสนุน เดิมเม่ือก2อนการต้ังจุดตรวจเคยได(เงินตอบแทน แต2ในปXจจุบันให(
หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องไปจัดต้ังกันเองแล(วค2อยมาร2วมกัน ปXญหาอาจจะมองว2า รัฐบาลไม2ให(การ
สนับสนุนอย2างเต็มท่ี สํานักงานงบประมาณไม2จัดสรรงบประมาณให( รัฐบาลมีการดําเนินการท่ีเป4น
ลักษณะสร(างภาพ แต2เรื่องเครื่องไม(เครื่องมือไม2สนับสนุน เรื่องงบประมาณไม2สนับสนุน ทํางานถึงไม2
สําเร็จ ถ(ามีงบประมาณทุกหน2วยงานท่ีเป4นกรรมการก็จะเข(ามาใช(อันนี้สําเร็จแน2นอน แต2ถ(ารัฐบาล
ไม2ให(เงิน หากจะทําอะไรให(ใช(งบบูรณาการ และงบประมาณจริงๆ ด(วยต้ังอยู2ท่ีศูนย*อํานวยความ
ปลอดภัย และทุกหน2วยงานตกลงมาทําแล(วนํางบประมาณท่ีจัดต้ังไว(มาดําเนินการ” ซ่ึงธนะพงศ* 
จินวงษ* ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห2งชาติ ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “ภายใต(งบประมาณท่ีจํากัดอาจจะต(องคิดถึงทางเลือกอ่ืน ทางเลือกในด(านงบประมาณ 
เช2น ทางเลือกของการนําค2าปรับ ทางเลือกการร2วมลงทุน โดยมีกฎหมายรัฐร2วมเอกชน ใน พ.ร.บ.     
นี้ เป�ดช2องให( และข(อนี้ต2างประเทศใช(กันเยอะ ตัวอย2างของฝรั่งเศส เอกชนเข(ามาร2วมติดต้ังเครื่อง
ตรวจจับความเร็ว และเรื่องค2าปรับ แล(วมีโอกาสคืนทุนสิ่งท่ีได( และทําให(มีอุปกรณ* ถามว2าบ(านเราถ(า
ทําตรงนี้ได(เราจะมีทางเลือกเยอะเลย การบังคับใช(คือมีเอกชนมาติดต้ังกล(องจะมีเครื่องตรวจวัด
ความเร็ว เครื่องตรวจความเมา เครื่องตรวจซีซีทีวี งบประมาณท่ีเรามองว2าจํากัด เราสามารถทําได( 
ถามว2าจะมีเอกชนมาร2วมลงทุนหรือไม2 ก็น2าจะมีเยอะ ถ(ามาร2วมลงทุนก็น2าจะมีเยอะ” 
   โดยท่ี เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล  ได(แสดง
ความคิดเห็นไว(ว2า “งบประมาณท่ีรัฐให(นี้ไม2แน2ใจว2าทางหน2วยงานได(รับก่ีเปอร*เซ็นต* แต2คิดว2าน2าจะ
เยอะพอสมควร แต2ปXญหาก็คือ เท2าท่ีทราบมาบางทีหน2วยงานท่ีขอไปอาจจะไม2ได(รับการจัดสรร ใน
ส2วนแต2ละหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องทางด(านรณรงค*โดยตรงท่ีขอไปอาจจะไม2ได( แต2หลายๆ หน2วยงานท่ีขอ
ไปก็ได(รับการจัดสรร คิดว2าเราไม2รู(ตัวงบเขาจริงๆ แต2คิดว2าน2าจะเพียงพอ” เช2นเดียวกับศาสตราจารย*
พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ความต2อเนื่องด(านนโยบายและงบประมาณท้ังในระยะสั้น และระยะยาว มี
ความสําคัญยิ่ง” 
   สรุปได(ว2างบประมาณท่ีรัฐให(สนับสนุนศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
เพียงพอท่ีจะทําให(นโยบายการป6องกันและแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยบรรลุ
เป6าหมาย พบว2า งบประมาณเป4นเรื่องสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนมีหลายแผนงานหลายโครงการท่ีต(องใช(
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งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู2การปฏิบัติในด(านการบริหารจัดการ พัฒนารักษาบํารุงงาน
จราจร รณรงค*ประชาสัมพันธ*สร(างจิตสํานึกในการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้งบประมาณ
ท่ีจัดแบ2งให(แต2ละหน2วยงานอาจไม2เพียงพอต2อหน2วยงานต(องการในการนํานโยบายไปสู2การปฏิบัติให(มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ควรมุ2งเน(นจัดสรรงบประมาณในการแก(ไขปXญหาอย2างเป4นระบบมาก
ว2ามุ2งเน(นในเชิงสร(างภาพลักษณ*รณรงค*ในช2วงเทศกาลหรือส2งเสริมให(หน2วยงานสํานักจราจรในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการเก็บค2าธรรมเนียมเปรียบเทียบปรับผู(กระทําความผิดกฎจราจร
เพ่ือเป4นรายได(ของรัฐและมาตรการป6องการอุบัติเหตุทางถนน เป4นต(น 
  6. บุคลากร จํานวนพนักงาน ลูกจ(างมีความเพียงพอท่ีจะรองรับระบบโครงข2ายถนน
ท่ีปลอดภัยในระดับพ้ืนท่ี  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2าจํานวนบุคลากรในการอํานวย
ความสะดวกหรือปฏิบัติหน(าท่ีเพ่ือควบคุมแก(ไขปXญหาจราจรมีไม2เพียงพอต2อจํานวนรถหรือผู(กระทํา
ความผิด เนื่องจากจิตสํานึกของผู(ขับข่ีท่ีขาดระเรียบวินัย แต2การส2งเสริมให(บุคลากรมีความรู(ความ
เชี่ยวชาญในด(านงานจราจรเป4นสิ่งท่ีหน2วยงานมุ2งส2งเสริมพัฒนาอย2างต2อเนื่องและมุ2งปฏิบัติหน(าท่ีด(วย
ความรับผิดชอบต2อหน(าท่ีบังคับใช(กฎหมายอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได(สอดคล(องกับ 
เชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็น
ไว(ว2า “ถ(าประเทศไทยเรา คนไทยไม2เคารพกฎหมายไม2เคารพกฎจราจร คนขับรถบนท(องถนนเป4น
แสนเป4นล(านคน มีตํารวจอีกเป4นหม่ืน เป4นแสนก็ไม2พอ แต2ถ(าคนเคารพกฎหมาย เคารพกฎจราจรคน
มีวินัย ท2านไม2ต(องใช(คนเยอะเลย ประชากรควบคุมตัวเองได( ฉะนั้น ในคําถาม ผมก็บอกไม2ถูก สําหรับ
ประเทศไทยมันต(องใช(อีกเยอะขนาดไหนถึงจะพอท้ังคน เงิน เครื่องมือ เท2าไรถึงจะพอ แต2ในระดับ
หนึ่ง มันจําเป4นต(องมี ในสถานการณ*ปXจจุบัน ประเทศไทยยังต(องการ ท้ังผู(มีความรู( ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติ ท้ังเครื่องไม(เครื่องมือ ท้ังระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ยังต(องมี ถ(าเรายึดมาตรฐาน 
ยึดกฎระเบียบ และท่ีสําคัญท่ีสุด มีวัฒนธรรมความปลอดภัย ในวัฒนธรรมความปลอดภัยสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ ความเอ้ืออาทรต2อคนอ่ืนท่ีใช(รถใช(ถนนร2วมกัน แต2ส2งเหล2านี้คือโจทย*ท่ียากท่ีสุดของศูนย*
อํานวยการปลอดภัยทางถนนถึงต(องมารณรงค*สร(างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน อย2างนั้น
เครื่องมือเท2าไรก็ไม2พอ คนเท2าไรก็ไม2พอ งบเท2าไรก็ไม2พอ” โดยท่ีอานนท* เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ 
สํานักความปลอดภัยกรรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ทุนมนุษย*ท้ังในองค*กรและจิตสํานึก
ของผู(ใช(รถเป4นสาเหตุหนึ่งของปXญหา เช2น การดูแลรักษาบํารุงสัญญาณไฟของเจ(าหน(าท่ี ความ
ประมาทของผู(ขับข่ี เป4นองค*กรสําคัญในแง2ของบุคคล” 
   นอกจากนี้จิรสันต* แก(วแสงเอก ผู(บังคับการตํารวจจราจร ได(แสดงความคิดเห็น
ไว(ว2า “เจ(าหน(าท่ีต(องปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความรับผิดชอบต2องานด(วยความสุจริตเพ่ือบังคับใช(กฎหมาย
อย2างมีประสิทธิภาพ” ซ่ึง มงคล พรหมเมศร* สารวัตร งานตรวจพิสูจน*ผู(ขับข่ี กก.5 บก. จร. ได(กล2าว
เพ่ิมเติมว2า “การพัฒนาบุคลากรในองค*กรทําให(เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแต2ปXญหา
คือจํานวนภารงานต2อเจ(าหน(าท่ีท่ีมีไม2เพียงพอเหมาะสม” นอกจากนี้แล(ว สมหวัง  ทองขาว 
นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก ได(ให(ทัศนะไว(ว2า “ด(านบุคลากรยังไม2มีความ
เพียงพอการทํางานทุกวันนี้ถ(าหากมีจํานวนบุคลากรมาทํา การจัดต้ังคนจํานวนมาก องค*กรก็จะเป4น
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องค*กรท่ีเล็กลงประสิทธิภาพก็ต(องมากข้ึนจะทํางานแบบเก2าไม2ได(เพราะทุกวันนี้เรื่องของบุคลากร
ท้ังหลายรัฐบาลจํากัดไม2สามารถเพ่ิมข้ึนได( ต(องใช(เทคโนโลยีมาบริหารจัดการ อย2างเช2น ใช(เทคโนโลยี
สารสนเทศมากํากับดูแลในเรื่องของความปลอดภัย เช2น รถโดยสารมีการติดจีพีเอสเพ่ือควบคุม
ความเร็ว แล(วก็มีห(องควบคุมและก็ไม2ต(องจ(างคนไปเฝ6า แล(วเราก็มีไอเอฟอีดีเม่ือรถวิ่งเร็วก็สามารถส2ง
ข(อมูลมาข้ึนท่ีจอ แต2หากว2าจะใช(บุคลากรต(องใช(ต(นทุนท่ีสูงมาก” 
   โดยท่ี เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “โครงข2ายถนนไม2น2าจะเก่ียวข(องกับกรมการขนส2งทางบก กําลังเจ(าหน(าท่ีตามแขวงการ
ทางต2างๆ จะเยอะ งานหลายๆ อย2างท่ีกรมการทางหลวง ทําเขาอาจจะเป4นการจ(างลูกจ(าง อย2างเรื่อง
การตกแต2งบริเวณข(างทางซ่ึงมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุง2าย คิดว2าการทํางานของพนักงานน2าจะมี
ประสิทธิ์ภาพ” และศาศวัติ เพ2งแพ อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะมนุษศาสตร*และ
สังคมศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “จํานวนงาน จํานวน
บุคลากร ค2าตอบแทน หรือการพัฒนาบุคลากรจะต(องมีความเหมาะสม” 
   สรุปได(ว2าบุคลากร จํานวนพนักงาน ลูกจ(างมีความเพียงพอท่ีจะรองรับระบบ
โครงข2ายถนนท่ีปลอดภัยในระดับพ้ืนท่ี พบว2า จํานวนบุคลากรในการอํานวยความสะดวกหรือปฏิบัติ
หน(าท่ีเพ่ือควบคุมแก(ไขปXญหาจราจรมีไม2เพียงพอต2อปริมาณรถหรือผู(กระทําความผิด เนื่องจาก
จิตสํานึกของผู(ขับข่ีท่ีขาดระเรียบวินัย แต2การส2งเสริมให(บุคลากรมีความรู(ความเชี่ยวชาญในด(านงาน
จราจรเป4นสิ่งท่ีหน2วยงานมุ2งส2งเสริมพัฒนาอย2างต2อเนื่องและมุ2งปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความรับผิดชอบต2อ
หน(าท่ีบังคับใช(กฎหมายอย2างมีประสิทธิภาพ 
  7. เครื่องมือ เครื่องใช( อุปกรณ*สํานักงาน คุณภาพของเทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีความเพียงพอท่ีจะรองรับงานของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า การจัดการระบบสารสนเทศ
ในการบูรณาการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับหน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข(อง แม(ว2าในแต2ละ
หน2วยงานจะมีศักยภาพของเครื่องมือ เครื่องใช( อุปกรณ*สํานักงาน คุณภาพของเทคโนโลยีเนื่องจาก
เป4นต(นทุนท่ีสามารถจัดหา/จัดสรรเพียงเดียวสามารถใช(ได(ตลอดและสิ่งอํานวยความสะดวกมีความแต2
ในการของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอย2างเป4นระบบ
หรือต2อเนื่อง สอดคล(องกับความคิดเห็นของเชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสา
ธารณภัยอุบัติภัยทางทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “โครงสร(างของถนนมันกําหนดรูปแบบการ
ทํางาน แต2การจะทํางานให(สําเร็จได(เราต(องประสานงาน บูรณาการ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห2งชาติ หรืออีกหลายหน2วยงานท่ีเก่ียงข(องทุกมิติเลย เพราฉะนั้นคนเรา
ต(องใช(บูรณาการประสานงานว2ามันเก่ียวข(องกัน สําหรับศูนย*อํานวยการความปลอดภัยบทบาทก็คือ 
ประสาน ประชุม รณรงค* รวบรวมข(อมูลให(กับเลขาท2านอธิบดี เวลาทํางานก็จะทํางานในรูปแบบ
คณะกรรมการแล(วก็แบ2งงานกัน แต2ละกระทรวง ก็ไปทํางานตามบทบาทหน(าท่ี เฉพาะตัวบุคคลท่ี
ทํางานในศูนย*คณะกรรมการระดับหนึ่งมันก็อยู2ในระดับท่ีทํางานได(แต2ถ(าจะให(เกิดประสิทธิภาพ ถ(า
เราได(นักวิชาการ ผู(ท่ีมีความรู(ความชํานาญในแต2ละด(านมาเพ่ิมข้ึน จะทําให(การลงลึกในงานประสาน
ในงานวิชาการมันดีข้ึน แต2ก็ไม2ใช2ว2าทํางานไม2ได( อย2างงานวิชาการเราอาศัย นักวิชาการใน
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มหาวิทยาลัยมาเป4นท่ีปรึกษา แล(วก็ สสส. แล(วมีนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอีกเยอะ ทํางานด(าน
วิชาการเหล2านี้ ถ(าเรารู(จักเราก็จะไปขอท2านมาเป4นท่ีปรึกษา และหน2วยงานของกรมกองต2างๆ ท่ีทําใน
คณะกรรมการศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เขาก็จะทํางานด(านนี้ บางงานก็ต(องใช(คน
เหมือนกัน เครื่องมือก็เช2นเดียวกัน ทํางานในคณะกรรมการฝkายเลขา เครื่องมือก็คือบุคคล แต2
เครื่องมือของหน2วยปฏิบัติต2างๆ ไม2ว2าจะเป4นตํารวจ ขนส2งทางบก กรมทางหลวง มันจะต(องวัดจาก
อะไรถึงจะรู(ว2ามากหรือน(อย ถ(าวัดจากวินัยจราจรของคนไทยทุกวันนี้ก็คงไม2พอ ถ(าเรามีวินัยจราจรมี
วินัยความปลอดภัยทางถนนเราไม2ต(องใช(กฎหมายเยอะเลย ทุกคนรู(ตัวเองว2าทําแล(วดีกับตัวเอง” โดย
ท่ีอานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ สํานักความปลอดภัยกรมทางหลวง ได(แสดงความคิดเห็นไว(
ว2า “ถ(าเป4นตัวศูนย*คือตัวขับเคลื่อนนโยบาย ถ(ามองเรื่องอุปกรณ*เครื่องใช(เฉพาะตัวศูนย*มันเพียงพอ
อยู2แล(ว แต2ถ(ามองถึงคนปฏิบัตินอกศูนย*เพ่ือท่ีจะเกิดเป6าหมายท่ีเป4นรูปธรรม ณ ตอนนี้อุปกรณ*
เครื่องใช(ไม2เพียงพอ คือ งบประมาณท่ีจัดแบ2งให(แต2ละหน2วยงานอาจไม2เพียงพอต2อหน2วยงาน
ต(องการ” 
   เช2นเดียวกับ สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก 
ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ทุกวันนี้ยังไม2มีอุปกรณ*อะไรเลย ยกตัวอย2างเช2นเทคโนโลยีสามารถท่ีจะ
กํากับสัญญาณไฟจราจรแต2ละแห2งได( ถ(าเขาจะทําเราก็มีห(องควบคุม เทคโนโลยี สามารถควบคุมได(
หมด แต2ทุกวันนี้ไม2มีอะไรสักอย2าง แม(แต2เรื่องการนับจํานวนคนตาย คนเจ็บ ยังหาโปรแกรมท่ีจะ
จัดเก็บข(อมูลให(ลงรายละเอียดได(มากๆ ทําได(อย2างเดียวว2า จังหวัดนี้ก่ีคนส2งข(อมูลผ2านเว็บไซต*” และ    
เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “มองจากการ
ท่ีเคยเข(าไปร2วมประชุม คิดว2าเทคโนโลยีอะไรต2างๆ ของเขาเพียงพอ เขามีการนําวีดีโอจากศูนย*ไป
ต2างจังหวัดเลย มีอุปกรณ*คอมพิวเตอร* มีแฟกซ* มีการสื่อสาร มีอะไรหลายๆ อย2างในห(อง คิดว2า
เพียงพอหากต(องการเพ่ิม ควรเพ่ิมอะไรบ(าง ในเทคโนโลยีท่ีสําคัญเท2าท่ีดูมาวีดีโอของเขาค2อนข(างใช(ได( 
ระบบเขาใช(ได( เท2าท่ีมองก็ยังไม2น2าจะมีอะไรเพ่ิมเติม” 
   สรุปเครื่องมือ เครื่องใช( อุปกรณ*สํานักงาน คุณภาพของเทคโนโลยี  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกมีความเพียงพอท่ีจะรองรับงานของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
พบว2า การจัดการระบบสารสนเทศในการบูรณาการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับหน2วยงาน
ต2างๆ ท่ีเก่ียวข(อง แม(ว2าในแต2ละหน2วยงานจะมีศักยภาพของเครื่องมือ เครื่องใช( อุปกรณ*สํานักงาน 
คุณภาพของเทคโนโลยี  และสิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอแต2ในการของศูนย*อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอย2างเป4นระบบหรือต2อเนื่อง 
  8. คุณภาพเส(นทางจราจรเป4นอย2างไรบ(าง ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก(ไข 
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า ปXญหาเชิงโครงสร(างของ
ระบบผังเมือง การวางผังเมือง การจัดระบบถนน ทําให(การปXญหาของคุณภาพเส(นทางจราจรในด(าน
การเพ่ิมช2องทางการเดินรถ ลักษณะของทางแยกทางตรง ซ่ึงสอดคล(องสัมพันธ*กับพฤติกรรมของผู(ขับข่ี    
ท่ีขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรหรือคุณภาพยานพาหนะท่ีไม2ได(มาตรฐานท่ีกําหนด 
สอดคล(องกับ เชษฐา โมสิกรัตน*  ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “อันนี้ข้ึนอยู2กับระบบผังเมือง ผังเมืองประเทศเราเป4นแบบนี้ การวางผังเมือง
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เราไม2น(อยหน(ากว2าประเทศอ่ืน แต2ทําไหมละ จัดระบบจราจร จัดระบบถนน บางเมืองบอกว2าท่ีตรงนี้
ต(องทําเป4นท่ีอยู2อาศัย บางเมืองในต2างประเทศท่ีอยู2อาศัยเป4นกลุ2มเลย อันนี้เป4นย2านธุรกิจ คนอยู2
อาศัยย2านธุรกิจ ย2านอยู2อาศัยมีรถไฟสาธารณะ นําคนมาเข(าไปในเมือง ถึงเวลาเย็นก็กลับบ(าน ก็ไม2
ต(องใช(รถส2วนตัว มีระบบขนส2งสาธารณะจากเมืองสู2บ(าน บ(านเรา เมืองธุรกิจ ท่ีอยู2อาศัยปนกันไป
หมดแล(วยิ่งมีระบบขนส2งสาธารณะยังไม2เต็มพ้ืนท่ี แถวถนนสร(างในราชพฤกษ*อะไรต2างๆ ท่ีอยู2นอก
เมือง เม่ือก2อนสร(างใหม2ๆ ไม2มีอะไร พอหมู2บ(านจัดสรรข้ึน รถติด รถตู(วิ่งกันมาหมด แต2สิ่งเหล2านี้มัน
เกิดมาสนองต2อคนคนมันต(องใช( มันก็เกิดสิ่งเหล2านี้ การแก(ปXญหาจราจร การแก(ปXญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนมันไม2สามารถมองในมิติเดียวการบริหารจัดการถ(ามองมิติเดียวถ(าแก(ปXญหาอย2างหนึ่งก็จะสร(าง
ปXญหาอีกอย2างหนึ่ง เราต(องมองหลายมิติ” เช2นเดียวกับสุชาดา  เผือกประเสริฐ  หัวหน(างานวิเคราะห*
อุบัติเหตุ  ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “คน รถ ผู(ขับรถ บางครั้งถนนก็เป4นปXจจัยด(วย อย2างเช2นถนน
เลี้ยวโค(งลาดชันก็เป4นปXจจัยท่ีเกิดอุบัติเหตุได(ด(วย สภาพเส(นทางจราจรข้ึนอยู2กับภูมิประเทศของ
ประเทศไทย อย2างเช2นทางภาคเหนือ สภาพถนนก็จะเป4นทางโค(ง ก็เป4นส2วนหนึ่งท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุ 
แต2ถ(าในกรุงเทพฯ สภาพการจราจร ในกรุงเทพฯ จะมีทางร2วม ทางแยกเยอะ มักจะทําให(เกิดอุบัติเหตุ
ได(ควรมีการพัฒนาเรื่องไฟสัญญาณจราจรบางครั้งก็ไม2สอดคล(องกัน สภาพถนนก็ควรมีการปรับปรุง” 
   นอกจากนี้ เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดง
ความคิดเห็นไว(ว2า “มองใน กทม. เส(นทางจราจรในภาพรวมถือว2าใช(ได( แต2บางเส(นทางจราจรก็ยัง
อาจจะมีปXญหาบ(าง แต2ส2วนใหญ2ในภาพรวมคิดว2าดีข(อ 10 คุณภาพของยานพาหนะของคนไทย
เหมาะสมหรือไม2 หากยังไม2เหมาะสมควรท่ีจะเพ่ิมเก่ียวกับประเด็นอะไรในเรื่องนี้ถ(ารถจักรยานยนต* 
คิดว2าในสภาพของเขา เป4นรถขนาดเล็กแต2กําลังเขาแรงมาก ทีนี้มันก็มีผลต2อคนท่ีใช(แน2นอน ยิ่งขับเร็ว
ก็ยิ่งอันตราย เรื่องจักรยานยนต*น2าจะมีการจํากัดซีซีไว( สําหรับรถโดยสารสาธารณะท่ัวไป อย2างรถเมล*
บางเส(นทางผู(ขับรถมารยาทในการขับก็ไม2ดีมากๆ เลย ซ่ึงสามารถทําให(เกิดอุบัติเหตุได( รถส2วนบุคคล
ก็เหมือนกัน การตัดเลน การไม2ให(สัญญาณจราจร ไม2มีน้ําใจ แต2สภาพรถปXจจุบันก็ส2วนมากจะใช(รถ
ขนาดเล็กเยอะข้ึน เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะเฉ่ียวอะไรก็จะน(อยลงกว2าเดิม” เช2นเดียวกับศาตราจารย*
พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “การก2อสร(างถนนเป4นไปตามแบบวิศวกรรมหรือไม2 ต2อให(เป4นไปตามแบบ
วิศวกรรม มาตรฐานทางวิศวกรรมเพียงพอหรือไม2สําหรับสภาพรถ สภาพถนนของประเทศไทย สภาพ
ของถนนมีความเสื่อมโทรมเร็ว อุบัติเหตุก็เป4นส2วนหนึ่งก็เกิดจากสภาพของถนน”          
   นอกจากนี้ ถวิลวดี บุรีกุล นักวิชาการสถาบันพระปกเกล(า ได(แสดงความคิดเห็น
ไว(ว2า “ปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุ ผู(ชับข่ีไม2ตระะหนักถึงปXญหาการเกิดอุบัติเหตุ เรื่องของสภาพถนนท่ี
ไม2ดี ไม2ได(มีการตรจสอบสภาพถนน ทางเทคนิค จะเป4นเรื่องของถนน แสงไฟ สิ่งแวดล(อม มันก็เกิด
อุบัติเหตุได(ท้ังหมด  ถ(าเกิดเป4นสิ่งท่ีไม2ใช2สภาพแวดล(อม ถ(าไม2ใช2เกิดจากตัวผู(ขับข่ี หรือว2าเขากลัวท่ีจะ
เกิด  เรื่องของเจ(าหน(าท่ีท่ีดูแล  เคยดูแลให(สัญญาณ หรือนอกจากนี้เรื่องของท่ีสําคัญจะเป4นปXจจัย
เรื่องของการภายในสิ่งแวดล(อม ปXจจัยของเรื่องคน กฎระเบียบ ของการปฏิบัติ ก็จะทําให(เกิดอุบัติเหตุ
ได(” และศาศวัติ เพ2งแพ อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะมนุษศาสตร*และสังคมศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “จะเป4นเรื่องนิรภัยของรถ ปXจจัยของรถ 
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เช2น วัตถุดิบ หรือวัสดุ เรื่องของคมนาคมขนส2ง เรื่องของทางเลือก สิ่งสําคัญหนึ่งคือ ความถูก บางที
ประเทศไทยนเป4นฐานการผลิตของอะไหล2 แต2สิ่งสําคัญเราไม2สามารถกําหนดราคาได( โดยราคา
มาตรฐานโลก ถ(าเราจะทําให(เป4นมาตรฐาน ก็จะเป4นเรื่องของเทคโนโลยี สิ่งสําคัญคือไม2ใช2แค2ปริมาณ
แต2ต(องมีคุณภาพ เราเน(นเรื่องด(านนวตกรรมด(านประหยัดพลังงาน ถ(ารัฐจะเข(ามาแทรกหรือเข(ามา
ช2วยจะต(องมีการลดภาษี เทคโนโลยีราคาประหยัด นอกจากจะเป4นจากการใช(พลังงานอย2างเดียว เม่ือ
เสริมจากปXจจัย เทคโนโลยี คน รถ ถนน ความประมาทเกิดจากการขาดความควบคุม ยกตัวอย2าง มี
หลายหน2วยงานท่ีต(องเข(ามาช2วยกัน ถ(าเรามีการเข(มงวดมากข้ึน ท่ีญ่ีปุkนไม2ต(องมีตํารวจอยู2ตามสี่แยก 
หรือไม2ต(องมีจ2าเฉย คือทุกคนจะทราบกฎหรือระเบียบของเขาดี คนท่ีมีวินัย กับตํารวจท่ีค2อนข(าง
เข(มงวด และต(องมีการลงโทษอย2างจริงจัง คงต(องใช(เวลา ควรมีการบังคับใช(กฎหมาย ท่ีต(องเคร2งครัด
มากข้ึน ในเรื่องของศูนย*น2าจะเป4นจิ๊กซอร* เรื่องความเชื่อคิดว2าตัวแปรคือศาสนา ระดับของศาสนาคง
ใช(ได(ในลักษณะหนึ่ง โดยเฉพาะศาสนาพุทธ คิดว2าอยู2ท่ีการสอน เรื่องของการสอน เหมือนสมัยก2อนให(
ละอายเกรงตัวต2อบาป แต2ถ(าเป4นศาสนาพุทธอย2างเคร2งครัดสอนให(รักษาศิลให(บริสุทธิ์ คือสอนให(ขัด
เกลาตัวเอง เรื่องของศาสนาเป4นเรื่องของการตีความเหมือนกับการตีความกฎหมาย จะบอกว2าเป4น
เรื่องของศาสนา ถ(าเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต*หรืออิสลาม ท่ีเก่ียวข(อง ว2าศาสนาพุทธท่ีมีไสยศาสตร* 
ศาสนาพุทธก็ไม2มีไสยศาสตร*มีแต2ว2าผู(ท่ีเอาลัทธิความเชื่อมากกว2า” 
   สรุปคุณภาพเส(นทางจราจรเป4นอย2างไรบ(าง ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก(ไข 
พบว2า ปXญหาเชิงโครงสร(างของระบบผังเมือง การวางผังเมือง การจัดระบบถนน ทําให(การปXญหาของ
คุณภาพเส(นทางจราจรในด(านการเพ่ิมช2องทางการเดินรถ ลักษณะของทางแยกทางตรง ซ่ึงสอดคล(อง
สัมพันธ*กับพฤติกรรมของผู( ขับข่ีท่ีขาดระเบียบวินัยในการปฏิบั ติตามกฎจราจรหรือคุณภาพ
ยานพาหนะท่ีไม2ได(มาตรฐานท่ีกําหนด 
  9. วินัยการจราจรของผู(ขับข่ี  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า อุบัติภัยทางท(องถนนเกิดจาก
ปXจจัยท่ีสําคัญคือผู(ขับข่ีหรือคนเป4นปXจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท้ังในด(านของอัตราความเร็ว ความประมาท 
การไม2ปฏิบัติตามกฎเครื่องหมายจราจร ท้ังนี้วินัยของผู(ขับข่ีขาดน้ําใจให(กับผู(ถนนร2วมกันและใช(ถนน
หลวงในการทดสอบเครื่องยนต*หรือท(าทายกันระหว2างผู( ขับข่ี สอดคล(องกับเชษฐา โมสิกรัตน*  
ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ศูนย*
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเราทําทุกเรื่องอยู2แล(ว ไม2ท้ิงประเด็นใด แต2เรื่องท่ีจะมาขับเคลื่อน
ต2อไป สร(างข้ึนมาให(ได(คือเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย พยายามเร2งรณรงค* ให(ลึกเข(าไปในจิตใจ 
รวมท้ังสร(างเยาวชนคนรุ2นใหม2ให(มาแทนรุ2นเก2าท่ีบางคนเปลี่ยนไม2ได(แล(ว นักวิชาการบางท2านบอกว2า 
เด็กของเราจะมีชิวิตรอดจนกระท้ังเป4นผู(ใหญ2ได(หรือเปล2า เรื่องอุบัติเหตุเป4นเรื่องหนึ่งท่ีฆ2าชีวิติคนได(
ทุกอายุ” เช2นเดียวกับสุชาดา เผือกประเสริฐ หัวหน(างานวิเคราะห*อุบัติเหตุ ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า 
“คน รถ ผู(ขับรถ บางครั้งถนนก็เป4นปXจจัยด(วย อย2างเช2นถนนเลี้ยวโค(งลาดชันก็เป4นปXจจัยท่ีเกิด
อุบัติเหตุได(ด(วย คนก็คือผู(ขับรถซ่ึงมีสภาพร2างกายไม2พร(อมท่ีจะขับรถ” และ นพ.ธนะพงศ* จินวงษ* 
ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห2งชาติ ได(แสดงความคิดเห็นไว(
ว2า “ส2วนหนึ่งคือความเร็ว เพราะขาดหลักการหลายอย2าง ถ(าจะเพ่ิมเติมจะชี้ว2าปXจจัยในด(านของการ
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บาดเจ็บ ปXจจัยจะมี 2 ส2วน จะต(องให(ความสําคัญ ปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุกับปXจจัยท่ีท่ีทําให(
เสียชีวิต ซ่ีง 2 อย2างนี้น้ําหนักจะต2างกัน เช2น ถ(าเราขับรถสามารถท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุ ส2วนมากจะเกิด
จากคน แต2พอเม่ือเกิดเหตุแล(ว อันนี้เป4นเรื่องของคน ลองลงมาคือถนนกับรถ แต2ปXจจัยท่ีทําให(ตาย ก็
คือ เขาไม2ได(ใส2หมวกนิรภัย ไม2ได(คาดเข็มขัด ซ่ึงถนนมีวัตถุอันตรายข(างทาง มีต(นไม( หรือว2ารถมีสภาพ
ท่ีไม2พร(อม เพราะฉะนั้นต(องเน(นสิ่งท่ีทําให(สมุติฐานหรือแนวคิดท่ีทําให(อุบัติเหตุเกิดข้ึนได( แต2เม่ือ
เกิดข้ึนแล(วต(องไม2ตาย และเราต(องออกแบบรถหรือถนนให(ดีข้ึน ถ(ามีการออกแบบได(ดีก็จะไม2มีการ
ตาย ถ(าเราไปดูข(อมูลจากกรมทางจากร(อยละ 43 จากสิ่งท่ีเกิดเหตุจะมีคู2กรณี แต2จากการตายจาก
ร(อยละ 34 เกิดจากวัตถุข(างทางแล(วพลิกคว่ํา ซ่ึงกลายเป4นเรื่องท่ีเจอมากในบ(านเรา สิ่งท่ีต(องปรับปรุง
คือเราต(องการถนนท่ีปลอดภัย อย2างเช2น เหตุการณ*ของการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีการตาย 21 ศพ แต2ท่ีมี
การตายเพราะรถตรงนี้ เพราะด(านนี้สภาพรถ จริงๆ คนจะไม2ตายเยอะถ(าโครงสร(างอยู2ครบ โดยสรุป
จะชี้ให(เห็นว2า โดยสรุปแล(ว หัวใจสําคัญตอนนี้ท่ีบ(านเราต(องเร2งมากข้ึนคือต(องออกแบบระบบท่ีให(
ปลอดภัย เม่ือเกิดเหตุต(องไม2ตาย ถ(าไม2มีการตายต(องมีถนนและสิ่งแวดล(อมต(องดี ตัวอย2างลูกของคุณ
โกวิท ถ(าตรงนั้นมีเครื่องรับแรงกระแทก ซ่ึงถ(าคุณพลาดมาชน เครื่องตัวนี้จะให(ปลอดภัยเรื่อง
ผิดพลาดของคน ถ(าคนไทยยังมีความเชื่อว2าร(อยละ 26 ของคนไทยจะเชื่อว2าเป4นโชคชะตา ถ(าถามว2า  
1 ใน 4 ของคนไทย เรื่องนี้เป4นโชคชะตา จะสะท(อนว2าเรารับ เราถูกให(มองเรื่องอุบัติเหตุเป4นเรื่อง
โชคชะตา และถามว2า คนท่ีทําให(เรามองแบบนี้ก็มีหลายองค*ประกอบ หลายปXจจัย แต2ถ(าดูแล(ว สื่อเอง
นั้นแหละจะทําให(เราเห็นภาพ ทุกวันนี้สื่อของอุบัติเหตุ ทําให(เรามองเรื่องนี้เป4นโชคชะตาเพราะเขา
เขียนว2า โค(ง 100 ศพ เชื่อมโยงไปกับดวงถึงฆาต แต2จริงๆ เรื่องอุบัติเหตุเป4นเรื่องท่ีป6องกันได(หมด แต2
สื่อไปเขียนแบบนี้คนก็เลยเชื่อว2าเป4นเรื่องของโชคชะตา อันท่ี 2 คือ บ(านเราสื่อจะเขียนเนื้อลักษณะ
กล2าวโทษ เช2น เราจะเห็นพาดหัวข2าวโจ�ซ่ิง เมาขับ และเป4นข(อเท็จจริงท่ีเกิดเหตุอะไร ทําให(ประชาชน
เห็นว2าเรี่องนี้ต(องมีการแก(ไข และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากถนนลื่นสื่อจะชี้นําว2าเป4นอุบัติเหตุเป4นเหตุสุดวิสัย 
คือ 1. เกิดจากโชคชะตา 2. โจ�ซิ่ง 3. เป4นเหตุสุดวิสัย และถูกต(องย้ําซํ้าเติม สุดท(ายคนไทยมองว2าเป4น
เรื่องปกติ สิ่งท่ีตามมาคือคดีจราจร เวลาตายข้ึนมาคนไทยจะไกล2เกลี่ยไม2ต(องหาคนผิด หรือให(ประกัน
ตายก็จบ ไม2เหมือนอาชญากรรมซ่ึงญาติของผู(ตายจะไม2ยอม จะต(องเอาคนผิดมาลงโทษ ถ(าเรารู(ว2า
เหตุการณ*นี้เป4นเพราะถนนไม2ปลอดภัย รถไม2ปลอดภัย อันนี้คือผู(ร(ายตัวจริง แต2ถ(าเราบอกว2าเรื่องนี้
เป4นเรื่องท่ีสามารถไกล2เกลี่ย ก็แปลว2าผู(ร(ายลอยนวล เพราะฉะนั้นผู(ร(ายลอยนวลสิ่งท่ีตามมาก็จะมีตัว
นี้เกิดข้ึน ถ(าเราไม2ได(ใช(ข(อมูล ถ(าเราบอกว2าเรื่องนี้ไม2สามารถป6องกันได( ตอนนี้จะมีคู2มือเรื่องการทํา
การสอบสวน ซ่ึงจะชี้ให(เห็นว2าอุบัติเหตุไม2ใช2เรื่องของโชคชะตา การท่ีคนขับมองข(ามความปลอดภัยว2า
ตัวเองมีประกัน ตรงนี้ทําให(เกิดความประมาทแล(วก็ทําให(พฤติกรรมไม2ระมัดระวังท่ีเก่ียวข(องให(สังคม
มองกลับมามองว2า เรื่องนี้มันมีความซับซ(อนของปXญหาอยู2ท่ีสาเหตุ ปXจจัยท่ีอยู2ท้ังคน รถ และถนน แต2
กระบวนการพวกนี้จะถูกหาสาเหตุถูกแก(ได( จะต(องมีการจัดเรื่องแผน เรื่องนโยบาย 
   นอกจากนี้แล(วเบญจวรรณ สิงหาพันธ* หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(ารถจักรยานยนต* คิดว2าในสภาพของเขา เป4นรถขนาดเล็กแต2กําลังเขาแรง
มาก ทีนี้มันก็มีผลต2อคนท่ีใช(แน2นอน ยิ่งขับเร็วก็ยิ่งอันตราย เรื่องจักรยานยนต*น2าจะมีการจํากัดซีซีไว( 
สําหรับรถโดยสารสาธารณะท่ัวไป อย2างรถเมล*บางเส(นทางผู(ขับรถมารยาทในการขับก็ไม2ดีมากๆ เลย 
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ซ่ึงสามารถทําให(เกิดอุบัติเหตุได( รถส2วนบุคคลก็เหมือนกัน การตัดเลน การไม2ให(สัญญาณจราจร ไม2มี
น้ําใจ แต2สภาพรถปXจจุบันก็ส2วนมากจะใช(รถขนาดเล็กเยอะข้ึน เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะเฉ่ียวอะไรก็จะ
น(อยลงกว2าเดิม” เช2นเดียวกับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู( อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบัน
พระปกเกล(า ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ให(การศึกษาประชาชน พวกนี้คือปXจจัยสําคัญ ถ(าไม2ให(
การศึกษาประชาชน ไม2มีความรู(เรื่องของระเบียบ มันก็ไม2ได( มันก็มีปXญหาเพราะต(องขับข่ีกันแบบตาม
อําเภอใจ เรื่องพวกนี้คือปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุ ไม2ตระหนักไม2เกิดอุบัติเหตุ เรื่องของสภาพถนนท่ี
ไม2ดี ไม2ได(มีการตรวจสอบสภาพถนน ทางเทคนิค จะเป4นเรื่องของถนน หรือสภาพรถ ทําไมสภาพรถ
ถึงเกิดอุบัติเหตุ หรือผู(ขับข่ีไม2ได(เช็คสภาพรถ เพราะฉะนั้นจึงต(องมีหลายอย2าง ตัวแสงไฟ สิ่งแวดล(อม 
มันก็เกิดอุบัติเหตุได(ท้ังหมด ถ(าเกิดเป4นสิ่งท่ีไม2ใช2สภาพแวดล(อม ถ(าไม2ใช2เกิดจากตัวผู(ขับข่ี หรือว2าเขา
กลัวท่ีจะเกิด เรื่องของเจ(าหน(าท่ีท่ีดูแล คอยดูแลให(สัญญาณ หรือนอกจากนี้เรื่องสําคัญจะเป4นปXจจัย
สิ่งแวดล(อม ปXจจัยของเรื่องคน กฎระเบียบ ของการปฏิบัติ ก็จะทําให(เกิดอุบัติเหตุได(” โดยท่ี ศาศวัติ 
เพ2งแพ อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะมนุษศาสตร*และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ความประมาทเกิดจากการขาดความควบคุม 
ยกตัวอย2าง มีหลายหน2วยงานท่ีต(องเข(ามาชข2วยกัน ถ(าเรามีการเข(มงวดมากข้ึน ท่ีญ่ีปุkนไม2ต(องมีตํารวจ
อยู2ตามสี่แยก หรือไม2ต(องมีจ2าเฉย คือ ทุกคนจะทราบกฎหรือระเบียบของเขาดี คนท่ีมีวินัย กับตํารวจ
ท่ีค2อยข(างเข(มงวด และต(องมีการลงโทษอย2างจริงจัง คงต(องใช(เวลา ควรมีการบังคับใช(กฎหมาย ท่ีต(อง
เคร2งครัดมากข้ึน ในเรื่องของศูนย*น2าจะเป4นจิ๊กซอร* เรื่องความเชื่อคิดว2าตัวแปรคือศาสนา ระดับของ
ศาสนาคงใช(ได(ในลักษณะหนึ่ง โดยเฉพาะศาสนาพุทธ คิดว2าอยู2ท่ีการสอน เรื่องของการสอน เหมือน
สมัยก2อนให(ละอายเกรงตัวต2อบาป แต2ถ(าเป4นศาสนาพุทธอย2างเคร2งครัดสอนให(รักษาศีลให(บริสุทธิ์ คือ
สอนให(ขัดเกลาตัวเอง เรื่องของศาสนาเป4นเรื่องของการตีความเหมือนกับการตีความกฎหมาย จะ
บอกว2าเป4นเรื่องของศาสนา ถ(าเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต*หรืออิสลาม ท่ีเก่ียวข(อง ว2าศาสนาพุทธท่ี
มีไสยศาสตร* ศาสนาพุทธก็ไม2มีไสยศาสตร*มีแต2ว2าผู(ท่ีเอาลัทธิความเชื่อมากกว2า” 
   สรุปได(ว2าวินัยการจราจรของผู(ขับข่ี พบว2า อุบัติภัยทางถนนเกิดจากปXจจัยท่ี
สําคัญคือผู(ขับข่ีหรือคนเป4นปXจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท้ังในด(านของอัตราความเร็ว ความประมาท การไม2
ปฏิบัติตามกฎเครื่องหมายจราจร ท้ังนี้วินัยของผู(ขับข่ีขาดน้ําใจให(กับผู(ใช(ถนนร2วมกันและใช(ถนนหลวง
ในการทดสอบเครื่องยนต*หรือท(าทายกันระหว2างผู(ขับข่ี 
  10. คุณภาพยานพาหนะของผู(ขับข่ี 
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า คุณภาพยานพาหนะเป4น
ปXจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีผลต2ออุบัติเหตุแต2ด(วยการกรมขนส2งทางบกกําหนดให(มีกาตรวจสภาพรถยนต*
ก2อนการต2อภาษีจึงเป4นมาตรการทางอ(อมท่ีสําคัญให(ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสภาพรถยนต* แต2
ประชาชนต(องตระหนักในการใช(อุปกรณ*เพ่ือบํารุงรักษารถยนต*ท่ีได(มาตรฐานสอดคล(องกับ เชษฐา 
โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า 
“เป4นยุทธศาสตร*หนึ่งท่ีเราจะเน(นให(หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องมีระบบกลไกลในการตรวจสอบว2ารถ
ประเภทนี้ ปลอดภัยหรือไม2ปลอดภัย ถามว2าอุบัติเหตุป6องกันได(ไหม ป6องกันได(แต2ต(องช2วยกัน เช2น
ระบบถนนท่ีปลอดภัย ระบบรถยานพาหนะท่ีปลอดภัย วินัยการเดินทางท่ีปลอดภัยหลายอย2างของเรา



144 

ความปลอดภัยท่ีจะต(องมีกฎระเบียบ แล(วก็มีการบังคับใช(กฎหมาย และก็สําคัญท่ีสุด กฎหมายจะทํา
ไม2ได(เลยถ(าประชาชนไม2ยอมรับ ประชาชนไม2ให(ความร2วมมือ” สอดคล(องกับ เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  
หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(ารถจักรยานยนต* คิดว2าในสภาพ
ของเขา เป4นรถขนาดเล็กแต2กําลังเขาแรงมาก ทีนี้มันก็มีผลต2อคนท่ีใช(แน2นอน ยิ่งขับเร็วก็ยิ่งอันตราย 
เรื่องจักรยานยนต*น2าจะมีการจํากัดซีซีไว( สําหรับรถโดยสารสาธารณะท่ัวไป อย2างรถเมล*บางเส(นทางผู(
ขับรถมารยาทในการขับก็ไม2ดีมากๆ เลย ซ่ึงสามารถทําให(เกิดอุบัติเหตุได( รถส2วนบุคคลก็เหมือนกัน 
การตัดเลน การไม2ให(สัญญาณจราจร ไม2มีน้ําใจ แต2สภาพรถปXจจุบันก็ส2วนมากจะใช(รถขนาดเล็กเยอะ
ข้ึน เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะเฉ่ียวอะไรก็จะน(อยลงกว2าเดิม” และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู(อํานวยการ
สํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล(า ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ให(การศึกษาประชาชน พวกนี้
คือปXจจัยสําคัญ ถ(าไม2ให(การศึกษาประชาชน ไม2มีความรู(เรื่องของระเบียบ มันก็ไม2ได( มันก็มีปXญหา
เพราะต(องขับข่ีกันแบบตามอําเภอใจ เรื่องพวกนี้คือปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุ ไม2ตระหนักไม2เกิด
อุบัติเหตุ เรื่องของสภาพถนนท่ีไม2ดี ไม2ได(มีการตรจสอบสภาพถนน ทางเทคนิค จะเป4นเรื่องของถนน 
หรือสภาพรถ ทําไมสภาพรถถึงเกิดอุบัติเหตุ หรือผู(ขับข่ีไม2ได(เช็คสภาพรถ เพราะฉะนั้นจึงต(องมีหลาย
อย2าง ตัวแสงไฟ สิ่งแวดล(อม มันก็เกิดอุบัติเหตุได(ท้ังหมด ถ(าเกิดเป4นสิ่งท่ีไม2ใช2สภาพแวดล(อม ถ(าไม2ใช2
เกิดจากตัวผู(ขับข่ี หรือว2าเขากลัวท่ีจะเกิด เรื่องของเจ(าหน(าท่ีท่ีดูแล คอยดูแลให(สัญญาณ หรือ
นอกจากนี้เรื่องท่ีสําคัญจะเป4นปXจจัยเรื่องของสิ่งแวดล(อม ปXจจัยของเรื่องคน กฎระเบียบ ของการ
ปฏิบัติ ก็จะทําให(เกิดอุบัติเหตุได(” โดยท่ี ดร.ศาศวัติ เพ2งแพ อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร*  
คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “จะ
เป4นเรื่องความปลอดภัยของรถ ปXจจัยของรถ เช2น วัตถุดิบ หรือวัสดุ เรื่องของคมนาคมขนส2ง เรื่องของ
ทางเลือก สิ่งสําคัญหนึ่งคือ ความถูกต(อง บางทีประเทศไทยเป4นฐานการผลิตของอะไหล2 แต2สิ่งสําคัญ
เราไม2สามารถกําหนดราคาได( โดยราคามาตรฐานโลก ถ(าเราจะทําให(เป4นมาตรฐาน นอกจากจะทําให(
เป4นราคามาตรฐาน ก็จะเป4นเรื่องของเทคโนโลยี สิ่งสําคัญคือไม2ใช2แค2ปริมาณแต2ต(องมีคุณภาพ เรา
เน(นเรื่องด(านนวัตกรรมด(านประหยัดพลังงาน ถ(ารัฐจะเข(ามาแทรกหรือเข(ามาช2วยจะต(องมีการลด
ภาษี เทคโนโลยีราคาประหยัด นอกจากจะเป4นจากการใช(พลังงานอย2างเดียว เม่ือเสริมจากปXจจัย 
เทคโนโลยี คน รถ ถนน” 
   สรุปได(ว2าคุณภาพยานพาหนะของผู(ขับข่ี พบว2า คุณภาพยานพาหนะเป4นปXจจัย
หนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีผลต2ออุบัติเหตุแต2ด(วยการกรมขนส2งทางบก กําหนดให(มีการตรวจสภาพรถยนต*ก2อน
การต2อภาษีจึงเป4นมาตรการทางอ(อมท่ีสําคัญให(ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสภาพรถยนต* แต2
ประชาชนต(องตระหนักในการใช(อุปกรณ*เพ่ือบํารุงรักษารถยนต*ท่ีได(มาตรฐาน 
  11. ความร2วมมือในการใช(รถใช(ถนนให(ปลอดภัย  
   พบว2า จากการสัมภาษณ*ผู(ให(ข(อมูลส2วนใหญ2เห็นว2า ปXญหาท่ีสําคัญในการ
ป6องกันอุบัติเหตุคือวัฒนธรรมจิตสํานึกแห2งความปลอดภัยการมีวินัยจราจรการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรอย2างเคร2งครัดของประชาชนเป4นสําคัญ ต้ังแต2การตรวจสอบคุณภาพของยานพาหนะ เส(นทาง
ก2อนเดินทาง การปฏิบัติตามกฎจราจรและการมีน้ําใจในการขับข่ีเป4นต(น สอดคล(องกับความคิดเห็น
ของเชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนน ได(แสดงความ
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คิดเห็นไว(ว2า “ถ(าเรามีวัฒนธรรม ความปลอดภัย มีวินัยจราจรก็จะช2วยได(เยอะเลยในความปลอดภัย
ทางถนน” เช2นเดียวกับ ประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุ2มงานสถิติและข(อมูล 
กรุงเทพมหานคร ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “คนไทยยังขาดในเรื่องวินัยอีกเยอะ จะสังเกตเห็นว2าถ(า
หากว2า จะทําให(การจราจรเกิดความลื่นไหล ไม2เกิดปXญหาจราจร ไม2เกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถทําได( แต2
คนไทยต(องใช(กฎหมายมาช2วยบังคับใช( อย2างเช2น โครงสร(างรถ คุณภาพยานพาหนะของคนไทยบาง
คนใช(ยังรถท่ีมีคุณภาพเก2ามาก อย2างเช2น รถขนส2งสาธารณะ รถเมล* ควรท่ีจะมีการพัฒนาในเรื่องของ
ยานพาหนะแต2คนไทยมักจะอ(างว2า ถึงจะเก2าก็ยังสามารถท่ีจะวิ่งได( ยังมีการซ2อมแซมใช(งานได(อยู2 แต2
บางครั้งก็เกินอายุการใช(งานของยานพาหนะ” และสุชาดา เผือกประเสริฐ หัวหน(างานวิเคราะห*
อุบัติเหตุ กรมการขนส2งทางบก ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “การใช(รถใช(ถนนของคนไทยน(อยมากวินัย
การจราจรมีน(อยมากเช2นกัน ซ่ึงทุกคนไม2ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเป4นส2วนใหญ2 อย2างเช2น สภาพ
จราจรเมืองไทยมีสภาพท่ีค2อนข(างติดขัด ฉะนั้นบางคนเห็นไฟเหลืองก็จะรีบไป คุณภาพของรถของคน
ไทย ส2วนใหญ2คนไทยจะนิยมใช(รถคันใหญ2ๆ ส2วนมากต2างประเทศบริษัทผู(ผลิตรถก็จะใช(เล็กๆ มันก็จะ
ทําให(รถติดยิ่งข้ึน ถ(าจะมองคุณภาพของยานพาหนะของไทย เราควรจะมาดูเรื่องการใช(รถเปลี่ยนจาก
รถคันใหญ2 มาเป4นรถคันเล็กอาจจะดีกว2า คุณภาพของยานพาหนะท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุน(อยมาก 
เพราะส2วนใหญ2ท่ีเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากคุณภาพของยานพาหนะ” 
   นอกจากนี้ สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก 
ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(ามีการบังคับใช(กฎหมายก็จะให(ความร2วมมือ ด(านวินัยของประเทศไทย
คือการจับแบบไม2จริง ไม2เข(มงวด คุณภาพของยานหนะถ(าเป4นรถโดยสารบ(านเรายังไม2มีความเหมะสม 
ยังไม2มีความเป4นมาตรฐานสากล ต(องมีมาตรฐานยูเอ็นอีซีอีซ่ึงประเทศไทยยังไม2ได(รับข(อกําหนดทาง
เทคนิคตรงนี้เรามีไม2ก่ีข(อนํามาใช( ของเขามีร(อยกว2าข(อ แต2ของเรามีแค2 3 ถึง 4 ข(อ คือรถท่ีผลิตใน
ประเทศยุโรปถ(าจะเข(าข(อกําหนดตรงนี้จะมี 121 ข(อ ทุกอย2างจะมีมาตรฐานรถท้ังคันจะมีมาตรฐาน
หมด” โดยท่ีศาตราจารย*พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร บริษัทเงินทุนกรุงเทพ  
ธนาทร จํากัด (มหาชน) ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “วินัยจะมีมากหรือน(อยข้ึนอยู2กับการใช(กฎหมาย 
มีการเรียนการสอนให(กับประชาชน ควรมีการฝjกหัดขับข่ีปลอดภัย ในครอบครัวก็สอนลูกให(มีอายุท่ี  
ถึงวัย ถ(าทําผิดควรจะมีการลงโทษอย2างชัดเจน วินัยของไทยอาจจะหย2อน ไม2ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณภาพยานพาหนะก็มีผล ก็มีการตรวจสอบ รถเกิน 5 ป] ต(องมีการตรวจ ถ(าถามว2าคุณภาพ
ยานพาหนะเหมาะสมไหม การใช(ยานพาหนะไม2ใช2แค2คุณภาพ ลักษณะของยานพาหนะท่ีเหมาะสม 
อย2างเช2น รถขนของต(องขนของไม2ใช2ขนคน ควรเป4นรถท่ีไม2มีความสูงเกินสมควร รถสองชั้นมีไว(ใน
ท2องเท่ียวภายในเมือง แต2บ(านเราเอาไปเท่ียวท่ีไกลๆ ควรมีมาตรฐานในการวิ่ง จะวิ่งในช2วงเวลาไหน 
ควรจะต(องมีอุปกรณ*อะไร ท้ังรถท่ีบรรทุกสารเคมี สารอันตราย ซ่ึงตรงนี้เราไม2มีการบังคับว2า 
ยานพาหนะมีก่ีประเภท ควรมีสัญลักษณ*ข(อมูลกับท(องถ่ินว2าคุณจะวิ่งเวลาไหน  เส(นทางของการวิ่งก็
เป4นสําคัญ บางทีเส(นทางรถบรรทุกสารเคมี รถขนาดใหญ2 บางทีไม2ใช2เส(นทางท่ีควรจะวิ่ง บางทีเป4น
เส(นทางท่ีประชาชนวิ่งสัญจรไปมา ควรมีการจัดระเบียบการจราจรให(ดียิ่งข้ึน เรื่องของคุณภาพ     
ยานพาหะต(องแบ2งประเภท ต(องให(ความรู(กับประชาชน ควรจะต(องมีความรู(ว2าถ(าจะต(องเกิดอุบัติเหตุ 
แต2เรื่องคุณภาพรถมีความสําคัญเพราะเมืองไทยรถคุณภาพไม2ดีก็ยังสามารถวิ่งอยู2ได( ไม2ใช2แค2รถยนต* 
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แต2ยังหมายถึงรถจักรยานยนต* ถ(าเราจะส2งเสริมให(มีการใช(รถจักรยานยนต* แล(วจะต(องมีกฎหมายท่ี
ชัดให(รถอ่ืนเข(าไปวิ่ง ถ(าเป4นรถจักรยานยนต*ควรมีการบังคับใช(หมวกกันน�อค ซ่ึงเราจะหย2อนเรื่องนี้
และจะไม2ให(ความสําคัญ ถ(าจะแก(ปXญหาควรมีจะแก(ท่ีขนส2ง และรถขนส2งมวลชนควรมีการป6องกันสูง 
ควรจะมีนโยบายลดอุบัติเหตุระยะยาว ไม2ใช2คิดเอาแต2เฉพาะหน(า ควรมีการแก(ปXญหาแบบบูรณาการ 
รถโรงเรียนต(องมีเข็มขัดนิรภัย ในช2วงเทศกาลจะต(องมีการป6องกันให(เยอะข้ึน มีหลายเรื่อง” 
   ท้ังนี้ ถวิลวดี บุรีกุล ผู(อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล(า ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “วินัยจะมีมากหรือน(อยข้ึนอยู2กับการใช(กฎหมาย มีการเรียนการสอนให(กับ
ประชาชน ควรมีการฝjกหัดขับข่ีปลอดภัย ในครอบครัวก็สอนลูกให(มีอายุท่ีถึงวัย ถ(าทําผิดควรจะมีการ
ลงโทษอย2างชัดเจน วินัยของไทยอาจจะหย2อน ไม2ปฏิบัติตามกฎหมายคุณภาพยานพาหนะก็มีผล ก็มี
การตรวจสอบ รถเกิน 5 ป] ต(องมีการตรวจ ถ(าถามว2าคุณภาพยานพาหนะเหมาะสมไหม การใช(
ยานพาหนะไม2ใช2แค2คุณภาพ ลักษณะของยานพาหนะท่ีเหมาะสม อย2างเช2น รถขนของต(องขนของ
ไม2ใช2ขนของ ควรเป4นรถท่ีไม2มีความสูงเกินสมควร รถสองชั้นไว(ในท2องเท่ียวภายในเมือง แต2บ(านเรา
เอาไปเท่ียวท่ีไกลๆ ควรมีมาตรฐานในการวิ่ง จะวิ่งในช2วงเวลาไหน ควรจะต(องมีอุปกรณ*อะไร ควรท้ัง
รถท่ีบรรทุกสารเคมี สารอันตราย ซ่ึงตรงนี้เราไม2มีการบังคับว2า ยานพาหนะมีก่ีประเภท ควรมี
สัญลักษณ*ข(อมูลกับท(องถ่ินว2าคุณจะวิ่งเวลาไหน เส(นทางของการวิ่งก็เป4นสําคัญ บางทีเส(นทาง
รถบรรทุกสารเคมี รถขนาดใหญ2 บางทีไม2ใช2เส(นทางท่ีควรจะวิ่ง บางทีเป4นเส(นทางท่ีประชาชนวิ่ง
สัญจรไปมา ควรมีการจัดระเบียบการจราจรให(ดียิ่งข้ึน เรื่องของคุณภาพยานพาหะต(องแบ2งประเภท 
ต(องให(ความรู(กับประชาชน ควรจะต(องมีความรู(ว2าถ(าจะต(องเกิดอุบัติเหตุ แต2เรื่องคุณภาพรถมี
ความสําคัญเพราะเมืองไทยรถคุณภาพไม2ดีก็ยังสามารถวิ่งอยู2ได( ไม2ใช2แค2รถยนต* แต2ยังหมายถึง
รถจักรยานยนต* ถ(าเราจะส2งเสริมให(มีการใช(รถจักรยานยนต* แล(วจะต(องมีกฎหมายท่ีจัดให(รถอ่ืนเข(า
ไปวิ่ง ถ(าเป4นรถจักรยานยนต*ควรมีการบังคับใช(หมวกกันน�อค ซ่ึงเราจะหย2อนเรื่องนี้และจะไม2ให(
ความสําคัญ ถ(าจะแก(ปXญหาควรมีจะแก(ท่ีขนส2ง และรถขนส2งมวลชนควรมีการป6องกันสูง ควรจะมี
นโยบายลดอุบัติเหตุระยะยาว ไม2ใช2คิดเอาแต2เฉพาะหน(า ควรมีการแก(ปXญหาแบบบูรณาการ          
รถโรงเรียนต(องมีเข็มขัดนิรภัย ในช2วงเทศกาลจะต(องมีการป6องกันให(เยอะข้ึน มีหลายเรื่อง” 
   เช2นเดียวกับ สุภานี นวกุล อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะมนุษศาสตร*
และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ถ(าพูดถึงเรื่องการให(
ความร2วมมือ มีการให(ความร2วมมือมากข้ึน มากกว2าป] 46 สังเกตได(จากการคาดเข็มขัด สวมหมวก 
เป�ดไฟ  แล(วก็การปรับปรุงถนนก็ดีข้ึน แต2ว2าวินัยคิดว2าคงต(องพัฒนาอีกเยอะ ก็อาจจะดีข้ึนระดับหนึ่ง 
ประกอบกับในช2วงนี้มีนโยบายรถคันแรก ก็จะมีนักขับหน(าใหม2ๆ ข้ึนมาด(วย ซ่ึงในการสอบใบขับข่ีก็ได(
ยินว2า ไม2โปร2งใส หนึ่งในปXญหาเริ่มต(น คือ ซ้ือใบขับข่ีมาหรือเปล2า จริงๆ แล(ว คงจะคล(ายๆ กัน คิดว2า 
ตอบแบบผู(ใช(รถบนถนนคงต(องสร(างเครือข2ายในการทํางานรวมถึงระบบในการส2ง ศูนย*ฯ ความเชื่อท่ี
เป4นพ้ืนฐานคืออยู2ท่ีสํานึก เม่ือก2อนใช(ศาสนาเป4นตัวขัดเกล(า แต2สมัยนี้ใช(กฎหมาย กฎระเบียบ การ
บังคับใช(กฎหมายของสังคม ไม2ค2อยมีประสิทธิผล ตรงนี้จะมีช2องโหว2 การบริการศูนย*ฯ เป4นปลายน้ํา 
ถ(าจะแก(ปXญหาต(องแก(ตั้งแต2ต(นน้ํา” 
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   สรุปได(ว2าความร2วมมือในการใช(รถใช(ถนนให(ปลอดภัย พบว2า ปXญหาท่ีสําคัญคือ
วัฒนธรรม ความปลอดภัย มีวินัยจราจรการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย2างเคร2งครัด การตรวจสอบ
คุณภาพของยานพาหนะ เส(นทางก2อนเดินทาง 
   การวิจัยเอกสาร 
   ผลการศึกษาวิจัยข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ปXจจัยท่ีทําให(
เกิดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   ประเด็นท่ี 1 ด(านวินัยจราจร 
   ผลการศึกษาข(อมูลจากเอกสาร พบว2า ประชาชนส2วนใหญ2มีพฤติกรรมการขับข่ี  
การเพิกเฉยต2อกฎจราจร  ส2งผลให(เกิดความหายนะในชีวิตและทรัพย*สินไม2อาจจะหลีกเลี่ยงได(ถ(าเกิด
อุบัติเหตุ ดังนั้น กฎจราจรจึงเป4นกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะช2วยควบคุม และลดอัตราเสี่ยงต2อการ
เกิดอุบัติเหตุ หากบุคคลท่ีจําเป4นต(องใช(เส(นทางสัญจรไม2เคารพกฎจราจรจําทําให(ประสบอุบัติเหตุได(  
กลไกของกฎจราจรท่ีต(องระลึกถึงอยู2เสมอ คือ พึงใช(กฎจราจรอย2างถูกวิธีและถูกต(องซ่ึงช2วยให(
สามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ 
   ข(อมูลของสํานักงานตํารวจแห2งชาติ ป] พ.ศ. 2555 พบว2า จํานวนยานพาหนะท่ี
ถูกเรียกตรวจท้ังสิ้น 4,764,145 คัน ลดลง 145,893 คัน คิดเป4นร(อยละ 2.97 
   จํานวนผู(ถูกดําเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ รวมท้ังสิ้น  
695,678 ราย เพ่ิมข้ึน 48,841 ราย คิดเป4นร(อยละ  7.55 
   การดําเนินคดีตามพฤติกรรมเสี่ยงหลักสําคัญ  ดังนี้ 
   1. การไม2สวมหมวกนิรภัย จํานวนท้ังสิ้น 206,990 ราย เพ่ิมข้ึนร(อยละ 1.99 
   2.  ขับรถเร็วเกินกว2ากฎหมายกําหนด จํานวนท้ังสิ้น 30,767 ราย เพ่ิมข้ึนร(อยละ 32.81   
   3. เมาแล(วขับ จํานวนท้ังสิ้น 13,833 ราย เพ่ิมข้ึนร(อยละ 7.61 
   จากสถิติการดําเนินการตามมาตรการบังคับใช(กฎหมาย  โดยพิจารณาจากการ
เรียกตรวจและการดําเนินคดี พบว2า ผลการดําเนินการของแต2ละจังหวัดมีความแตกต2างกัน  
โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 ประการ ได(แก2 ไม2สวมหมวกนิรภัย เมาแล(วขับ และขับรถเร็วเกิน
กว2ากฎหมายกําหนด มีผลต2ออัตราการเสียชีวิตของแต2ละจังหวัดอย2างมีนัยสําคัญ หรืออาจกล2าวได(ว2า  
หากมีการดําเนินการบังคับใช(กฎหมายในมาตรการหลัก 3  มาตรการมากข้ึน อัตราการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บก็จะลดลง 
   แนวทางแก(ไข  
   1. ร2วมกับสํานักงานตํารวจแห2งชาติและองค*กรเครือข2ายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
รณรงค*ให(ความรู(แก2ประชาชนและเพ่ิมความตระหนักควบคู2กับการบังคับใช(กฎหมายอย2างจริงจัง 
   2. ร2วมกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องพิจารณาออกกฎหมายเพ่ิมโทษผู( ท่ีฝkาฝlน
กฎหมายจราจรเฉพาะในกลุ2มเมาไม2ขับ ไม2สวมหมวกนิรภัย ไม2คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็ว และ
การฝkาฝlนสัญญาณไฟจราจร 
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   3. ร2วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยรณรงค*ส2งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา เพ่ือให(นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย* และบุคลากรในสังกัดสวมหมวก
นิรภัยในอัตราท่ีสูงข้ึน รวมถึงให(มีการรายงานผลการดําเนินงานอย2างต2อเนื่อง 
   4. ควรเน(นการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ2มเยาวชนโดยเริ่มต้ังแต2 
การกําหนดให(มีหลักสูตรการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป4นหลักสูตรภาคบังคับในการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการศึกษานอกระบบ และมีเกณฑ*การวัดผลท่ีต2อเนื่อง
และเป4นรูปธรรม เพ่ือให(ความรู(และปลูกจิตสํานึกให(แก2กลุ2มเยาวชน และมีการผลิตครูสอนด(านขับข่ี
ปลอดภัย 
   5. ร2วมมือกับเครือข2ายภาคประชาสังคมเพ่ือให(จังหวัดและองค*กรปกครองส2วน
ท(องถ่ินรณรงค*ให(ประชาชนลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล*ในช2วงเทศกาลสําคัญหรืองาน
ประเพณีประจําจังหวัด เพ่ือเป4นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล* พ.ศ. 2551 
   ประเด็นท่ี 2 ด(านคุณภาพถนนและสภาพแวดล(อม 
   ผลการศึกษาข(อมูลจากเอกสาร พบว2า สภาพแวดล(อม มีส2วนช2วยสนับสนุนให(
เกิดอันตรายจากการจราจรได(ง2าย โดยลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนผิว เส(นทางการจราจร อุบัติเหตุจราจร
สามารถเกิดข้ึนได( ถ(าหากมีการเดินทางเข(าไปในลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ี ท่ีไม2คุ(นเคย รวมถึง
ลักษณะของเส(นทางคมนาคม มีสภาพท่ีไม2เอ้ืออํานวยความสะดวก สบาย เส(นทางเป]ยก ลื่น หรือมี
สภาพขรุขระ เป4นหลุมเป4นบ2อ หรือมีสิ่งกีดขวางบนเส(นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟสําหรับ
การจราจร ประกอบกับสภาพอากาศ  อากาศท่ีแปรเปลี่ยนระดับเบา-รุนแรง เช2น ฝนตก หมอกลงจัด 
พายุฝนฟ6าคะนอง คลื่นลมแรง สร(างทัศนะวิสัยท่ีเลวร(ายกดดันสภาพการจราจรให(เกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุได( ถ(าไม2มีมาตรการท่ีป6องกันรัดกุมดีพอ   
   จากข(อมูลของกรมขนส2งทางบก  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2555 พบว2า ถนนท่ีเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได(แก2 ถนนนอกเขตทางหลวงแผ2นดิน ได(แก2 ถนนชุมชน/หมู2บ(านและเทศบาล ร(อยละ  
47.11 ช2วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด เวลา 16.01-20.00 น. โดยปXญหาเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุส2วน
ใหญ2มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  มีสาเหตุจาก 
   1. จุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดท่ีมักเกิดอุบัติเหตุซํ้า เช2น ทางหลวงแผ2นดิน
หมายเลข 304 ระหว2างหลักกิโลเมตรท่ี 44-45 บริเวณอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเป4นปXญหา
อย2างต2อเนื่องท้ังในช2วงปกติและช2วงเทศกาล  
   2. จุดตัดทางรถไฟ แม(ว2าจะเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต*ก2อนช2วงการรณรงค*  
แต2ต(องมีมาตรการแก(ไขปXญหาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   แนวทางแก(ไข  
   1. กระทรวงคมนาคมและหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง วางแผนการแก(ไขปXญหาจุด
เสี่ยง จุดอันตราย จุดท่ีมักเกิดอุบัติเหตุซํ้า เช2น ถนนทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 304 บริเวณหลัก
กิโลเมตรท่ี 44-45 อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเสนอให(มีการแก(ไขปXญหาอย2างรวดเร็วยิ่งข้ึน 
รวมท้ังการแก(ไขปXญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ และทางแยกระหว2างถนนสายหลัก
และถนนสายรอ ตลอดจนจุดตัดถนนในหมู2บ(านท่ีข้ึนสู2ถนนสายหลัก   
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   2. กระทรวงคมนาคมและองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ินกําหนดมาตรการแก(ไข
ปXญหาสภาพอันตรายข(างทาง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีผู(ขับข่ีจะมาชน ได(แก2 มาตรการสําหรับสภาพ
อันตรายท่ีมีอยู2แล(ว โดยให(มีการสํารวจและพิจารณามาตรการออกแบบถนนท่ีปลอดภัย ซ่ึงมีแบบ
มาตรฐานของป6ายท่ีมีการยืดหยุ2นเม่ือมีการชน ตลอดจนแบบความลึกของเกาะกลางถนนและข(างทาง
ท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
   ประเด็นท่ี 3 ด(านยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
   ผลการศึกษาข(อมูลจากเอกสาร พบว2า จากข(อมูลของกรมขนส2งทางบก เม่ือ
วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ยานพาหนะท่ีจดทะเบียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป] 2554  
จํานวน 1,688,144 คัน คิดเป4นร(อยละ 5.80 โดยรถจักรยานยนต*เพ่ิมข้ึน 870,986 คัน คิดเป4นร(อยละ  
4.90 และรถยนต*บรรทุกส2วนบุคคล (ป�กอัพ) เพ่ิมข้ึน 220,118 คัน คิดเป4นร(อยละ 5.20 ในกรณีของ
รถป�กอัพส2วนบุคคล พบว2า เป4นยานพาหนะท่ีก2อให(เกิดการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนจากร(อยละ 13.6 ในป]  
2554 เป4นร(อยละ 16.6 ในป] 2555 ท้ังนี้ การเกิดอุบัติเหตุหมู2ของรถป�กอัพท่ีบรรทุกผู(โดยสารไปเล2น
น้ําสงกรานต*ในลักษณะของการพลิกคว่ํามีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
   สําหรับยานพาหนะท่ีก2อให(เกิดการเสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต* ร(อยละ  
65.55 รองลงมา คือ รถป�กอัพ ร(อยละ 18.38 แต2เม่ือพิจารณาจากการเกิดอุบัติเหตุใหญ2 พบว2ารถ
ป�กอัพเป4นยานพาหนะท่ีก2อให(เกิดการเสียชีวิตในแต2ละครั้งเป4นจํานวนมาก โดยเฉพาะรถป�กอัพท่ี
บรรทุกคนโดยสารท่ีกระบะตอนท(าย นอกจากนี้ สาเหตุท่ีก2อให(เกิดการเสียชีวิตสูงสุด คือ การขับรถ
เร็วเกินกว2ากฎหมายกําหนด โดยมีปXจจัยเสริมให(เกิดความรุนแรงเพ่ิมข้ึน คือ การด่ืมสุรา การไม2คาด
เข็มขัดนิรภัย และการหลับใน  
   แนวทางแก(ไข  
   1. ควรมีหน2วยงานกลางร2วมกับกระทรวงคมนาคมกําหนดมาตรการเก่ียวกับ
อุปกรณ*ยึดรั้งเพ่ือความปลอดภัย เช2น ส2งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยท้ังรถส2วนบุคคลและรถโดยสารทุก
ประเภท ท่ีนั่งนิรภัยสําหรับเด็ก ตลอดจนกําหนดมาตรฐานการป6องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุก
ผู(โดยสารในกระบะตอนท(าย   
   2. เสนอให(กระทรวงคมนาคมมีมาตรการในการกํากับติดตามและลงโทษการ
ฝkาฝlนเก่ียวกับการบรรทุกเกิน การตรวจสภาพรถ และพฤติกรรมขับรถสาธารณะท่ีไม2ปลอดภัย 
 4.1.3 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  การสัมภาษณ*เชิงลึก 
  จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครผู(ให(สัมภาษณ*ส2วนใหญ2เห็นว2าแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจําเป4นอย2างยิ่งท่ีต(องกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจนในการมอบหมายอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรให(กับองค*กรปกครองส2วน
ท(องถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครในการนํานโยบาย แผนยุทธศาสตร*ไปสู2การปฏิบัติได(อย2างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากปXจจุบันกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการส2งเสริม
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มากกว2าบริหารจัดการแก(ไขปXญหา เนื่องจากปปXญหาเชิงโครงสร(างระหว2างหน2วยงานภาครัฐหรือ
การบูรณาการบริหารจัดการร2วมกันยังขาดเอกภาพในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร เช2น สํานักงานตํารวจแห2งชาติ ทําหน(าท่ีในการดําเนินคดี
แต2กรุงเทพมหานครทําหน(าท่ีสนับสนุนแต2อํานาจในเชิงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพท่ีพร(อม ดังนั้นความชัดเจนในการกําหนดนโยบายในการแก(ไขปXญหาปรับปรุงประสิทธิผล
การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครควรมีหน2วยงานท่ีมีอํานาจหน(าท่ี 
งบประมาณท่ีชัดเจน มีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ พร(อมท้ังควบคู2การสร(างจิตสํานึกท่ีดีวินัยของผู(ขับข่ี
ให(มีความปลอดภัยทางถนนด(วยเช2นกัน เนื่องจากบุคคลเป4นปXจจัยสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
สอดคล(องกับเชษฐา โมสิกรัตน* ผู(อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณะภัยอุบัติภัยทางถนน ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “พยายามประสานเวลาประชุมกันอยากให(มีโครงสร(างภายใน กทม. ท่ีรองรับ
การทํางานของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน มีแผนงานกิจกรรม มีแผนแม2บทท่ีสอดคล(อง
กันแผนแม2บทเรื่องความปลอดภัยบนถนน มีการขับเคลื่อนแผนแม2บทด(วยแผนปฏิบัติการท่ีสามารถ
ผลักดันให(เกิดเป4นรูปธรรมได(มีการประสานงานท่ีเก่ียวข(องอย2างสมํ่าเสมอ ระดับเขตควรมี
คณะกรรมการด(วย เพราะ กทม. กว(างใหญ2ไพศาลควรจะมีคณะกรรมการระดับเขตระดับชุมชน ถ(า
เป4นไปได(อย2างน(อยก็สร(างการมีส2วนร2วมสร(างความตระหนักมาร2วมกันรณรงค*วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย” 
  อานนท*  เหลืองบริบูรณ* ผู(อํานวยการ สํานักความปลอดภัยกรรมทางหลวง ได(แสดง
ความคิดเห็นไว(ว2า “ในกรุงเทพมหานครถ(าเทียบกับกรมทางแล(วรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น
การบริหารการเรื่องการลดอุบัติเหตุอาจจะต(องเน(นในเรื่องการฝkาฝlนโดยเฉพาะพวกมอเตอร*ไซต* จะ
เห็นได(ว2าในปXจจุบันมอเตอร*ไซต*วิ่งสวนเลนเยอะมาก และจะมองจังหวัดสัญญาณไฟท่ีไม2ใช2เส(นทาง
ของตนเองแต2จะมองของอีกเส(นทางหนึ่ง ฉะนั้นเรื่องวินัยจราจรถือว2าเป4นเรื่องท่ีสําคัญมากใน
ความเห็นส2วนตัวไม2น2าจะดีไปกว2าปXจจุบัน ศูนย*ความปลอดภัยทางถนนมีนโยบายปรากฏว2าตอน
เริ่มต(นต้ังศูนย*ความปลอดภัยแต2เอาหน2วยงานหน2วยอ่ืนมากรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร* 
เพราะฉะนั้นเอกภาพในการออกคําสั่งในการปฏิบัติในการบังคับใช(กฎหมายไม2เป4นเอกภาพ น2าจะต้ัง
หน2วยงานอ่ืนให(รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการลดอุบัติเหตุ เช2น ต้ังสํานักงานอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย รับผิดชอบด(านการจราจร เป4นหน2วยงานท่ีสามารถสั่งได(เพียงคนๆ 
เดียว อย2างเช2นมีเลขาธิการครบครั้นไม2ต(องยืมคนของเรา แนวคิดดีแต2ในข(อเท็จจริงแล(วเรื่องของการ
ลดอุบัติเหตุมันเป4นเรื่องท่ีเก่ียวข(องกับเรื่องการปฏิบัติเยอะมาก ถ(าต้ังหน2วยงานหนึ่งข้ึนมาก ก็ไม2ได(
ต2างกับศูนย*อํานวยความปลอดภัยในปXจจุบัน มันก็จะไปใช(แขนขาในหน2วยงานท่ีเขาปฏิบัติกันอยู2แล(ว 
อย2างเช2น ศูนย*ท่ีมีเลขาธิการพอจะมาทําอะไรบนถนน กรมทางหลวงก็จะมาเอาเงินงบประมาณของ
กรมทางหลวงใช(อยู2ดี  คงไม2สามารถท่ีจะมีงบประมาณส2วนหนึ่งต้ังเข(าไป เพราะหน2วยการเดิมก็จะ
ปฏิบัติอย2างนี้กันอยู2แล(ว รูปแบบปXจจุบันก็เป4นแนวทางท่ีน2าจะเป4นไปได( จะกําหนดนโยบายแนวทาง
มาว2า ถ(าจะต้ังหน2วยงานจะต้ังในเรื่องของการติดตามว2าพอต้ังเป6าหมายวัตถุประสงค*ทําได(ไม2ได(
อย2างไรติดขัดตรงไหน มีความไม2พร(อมท้ังเรื่องบุคลากร เรื่องงบประมาณ เราค2อยฟ]ดแบ็กกลับไป
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ตามท่ีจะเสนอแก(ไขให(กระชับ และให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทุกอย2างแขนขาท่ีออกไปถ(าไม2มี
หน2วยงานเขาไม2สามารถทําได(ซึ่งเป4นเรื่องท่ียากมากและเป4นเรื่องใหญ2มาก”   
  ประชารัตน* ทิมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุ2มสถิติและข(อมูล ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “ศูนย*ความปลอดภัยทางถนนมีนโยบายเอาหน2วยงานหน2วยอ่ืนมารวมกันเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร* เพราะฉะนั้นเอกภาพในการออกคําสั่งในการปฏิบัติในการบังคับใช(กฎหมายไม2เป4น
เอกภาพ น2าจะต้ังหน2วยงานอ่ืนให(รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการลดอุบัติเหตุ เช2น ต้ังสํานักงาน
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย รับผิดชอบด(านการจราจร เป4นหน2วยงานท่ี
สามารถสั่งได(เพียงคนๆ เดียว อย2างเช2นมีเลขาธิการครบครั้นไม2ต(องยืมคนของเราถ(าในกรุงเทพฯ ควร
มีการปรับโครงสร(างของ ศปถ. เวลามีศูนย*ป6องกันบรรเทาสาธารภัยอุบัติเหตุในช2วงเทศกาล การ
สั่งงานของโครงสร(างจะเห็นได(ว2าไม2ว2าจะเป4นตํารวจ ขสมก. กรมการขนส2งทางบก ท่ีดูแลในเรื่องของ
รถโดยสารในเรื่องของหมอชิต ถ(าหากว2า มีการรับปฏิบัติของหน2วยงาน ศปถ. กทม. อย2างจริงจัง 
ปXญหาก็จะลดลงได( และทางส2วนกลางมอบอํานาจให(  ศปถ. กทม. มีอํานาจ งบประมาณ ในการ
ตัดสินใจเพ่ิมข้ึน จะมีส2วนช2วยในเรื่องอุบัติเหตุลดลงได( สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยี สนับสนุน
ความรู(ของเจ(าหน(าท่ี เจ(าหน(าท่ีอีกคนหนึ่งเป4นผู(ดูแลเรื่องนี้ ในสํานักการจราจรทางบกไม2มีหน(าท่ีจด
ทะเบียน แต2มีหน(าท่ีสนับสนุนอํานวยความสะดวกการจราจรกลุ2มงานเครื่องหมาย เช2น การติดป6าย
เครื่องหมาย สัญญาณไฟจราจร กองการขนส2งจะเน(นเรื่องระบบการขนส2งมวลชน เช2น ป6ายรถเมล* แต2
ตัวรถเมล*ไม2ใช2ของเรา ในเรื่องของท2าเรือ ในเรื่องของคลองแสนแสบ ในเรื่องของรถบีอาร*ที รถบีทีเอส 
ส2วนอ่ืนๆ จะเป4นในเรื่องของการติดต้ังอุปกรณ*ความปลอดภัย เช2น เสาล(มลุก  ถ(าจะมอบให(กรุงเทพฯ 
โดยตรงจัดการในเรื่องการจราจรและการขนส2งและปราบปรามลดอุบัติเหตุจราจรควรจะให( กรุงเทพฯ 
องค*การเดียวเป4นฝkายปฏิบัติการเรื่องนี้เพราะถ(าหลายหน2วยงานเข(ามาการปฏิบัติการไม2เป4นผลอย2างนี้
เห็นว2าอย2างไรบ(าง แต2ถ(าพูดถึงมอบอํานาจการสั่งการ อย2างตํารวจก็ข้ึนอยู2กับสํานักงานตํารวจ
แห2งชาติ ถ(าโอนมาตํารวจมาเป4นสํานักตํารวจจราจรกรุงเทพฯ ก็ว2าไปอย2าง โดยบังคับใช(กฎหมาย 
แล(วก็รับคําสั่งจากผู(ว2าราชการกรุงเทพฯ แต2ในเม่ือกองบังคับการกรุงเทพฯ ยังมีสายผู(บังคับบัญชาอยู2
มันก็เป4นไปได(อย2างในเรื่องของขนส2งเอง ในเรื่องของ ขสมก. หรือว2ารถ บขส. ซ่ึงมีสถานีอยู2 ท่ี
กรุงเทพฯ ก็จริง แต2เวลาท่ีบังคับใช(หรือตรวจสภาพรถ ก็ต(องอาศัยบุคลากรจากทางกรมการขนส2ง 
เป4นคนดูแลรับผิดชอบ” 
  สุชาดา  เผือกประเสริฐ หัวหน(างานวิเคราะห*อุบัติเหตุ กรมการขนส2งทางบก ได(
แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “ศูนย*ความปลอดภัยทางถนนมีนโยบายปรากฏว2าตอนเริ่มต(นต้ังศูนย*ความ
ปลอดภัยแต2เอาหน2วยงานหน2วยอ่ืนมากรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร* เฉพาะนั้นเอกภาพในการ
ออกคําสั่งในการปฏิบัติในการบังคับใช(กฎหมายไม2เป4นเอกภาพ น2าจะต้ังหน2วยงานอ่ืนให(รับผิดชอบ
โดยตรงเก่ียวกับการลดอุบัติเหตุ เช2นต้ังสํานักงานอํานวยการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
รับผิดชอบด(านการจราจร เป4นหน2วยงานท่ีสามารถสั่งได(เพียงคนๆ เดียว อย2างเช2นมีเลขาธิการครบ
ครั้นไม2ต(องยืมคนของเรา ควรจะสร(างจิตสํานึกให(คนขับรถ ถ(าทุกคนมีจิตสํานึกในการขับรถ แต2ทุก
วันนี้เราขาดจิตสํานึกขาดวินัยในการจราจร ส2วนใหญ2จะเน(นท่ีจิตสํานึกของคนไทยมากท่ีสุด การ
บังคับใช(กฎหมายไม2เข(มแข(ง ข(อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการบริหารลดอุบัติเหตุทางถนนเห็นควรให(มี
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การบังคับใช(กฎหมายอย2างเข(มงวด ถ(าการบังคับใช(กฎหมายมีผล กลัวในกฎหมายในสิ่งท่ีบังคับนั้น
เกิดข้ึน อย2างเช2นของต2างประเทศผู(ขับรถจะกลัวกฎหมายมาก เม่ือถึงเวลาใช(ชั่วโมงการทํางานของเขา
ถ(าช2วงหยุดเขาก็จะหยุดเลย อยากให(คนไทยของเรายึดถือกฎหมายเป4นหลัก การบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุในกรุงเทพฯ ควรเน(นเรื่องการบริหารด(านกฎหมาย เข(มงวด จริงจัง กรุงเทพฯ มีอัตรากําลัง
เพียงพอไหมในการท่ีจะเข(ามาควบคุม ทุกวันนี้ตํารวจก็ยังมีอัตรากําลังไม2เพียงพอ แต2ตํารวจบางครั้งก็
สร(างปXญหาการติดขัด การเกิดอุบัติเหตุท่ีตรงนั้นก็จะเกิดปXญหารถติดบางทีก็จะเกิดอุบัติเหตุ คนก็จะ
รีบไปทํางาน ฉะนั้นอัตรากําลังของกรุงเทพฯ ท่ีจะเข(ามาควบคุมท่ีตรงนี้”  
  สมหวัง  ทองขาว นักวิชาการขนส2งเชี่ยวชาญ กรมการขนส2งทางบก ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “ในกรุงเทพฯ การต้ังศูนย*ประวัติผู(ขับรถสาธารณะ มีหน(าท่ีในติดตามพฤติกรรมของผู(ขับ
รถ จะมีการเชื่อมโยงกับสํานักงานตํารวจแห2งชาติ คดีจราจรท้ังหลาย เชื่อมโยงกับสมาคมวินาศภัย
ข(อมูลของรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ ศูนย*ประวัติจะทําหน(าท่ีในการตัดแต(มมีการต้ังเกณฑ*ว2าข(อหาขับรถฝkาไฟแดง
ข(อมูลไหลมาจากโรงพักต2างๆ หากหมดแต(ม ระบบจะพักใช(ใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ ถ(าหากเป4นคดี
ร(ายแรงระบบจะเพิกถอนใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ เป4นเรื่องของการจัดการติดตามพฤติการณ*ของผู(ขับ
รถและถูกบันทึกไว(ในระบบ ถ(าจะมอบให(กรุงเทพฯ โดยตรงจัดการในเรื่องการจราจรและการขนส2ง
และปราบปรามลดอุบัติเหตุจราจรควรจะให( กรุงเทพฯ องค*การเดียวเป4นฝkายปฏิบัติการเรื่องนี้เพราะ
ถ(าหลายหน2วยงานเข(ามาการปฏิบัติการไม2เป4นผลอย2างนี้เห็นว2าอย2างไรบ(าง ถ(าโอนตํารวจให(อยู2กับ
หน2วยงานท(องถ่ินเห็นด(วย เพราะ กรุงเทพฯ จะปฏิเสธไม2ได( กรุงเทพฯ เป4นเจ(าภาพอยู2คนเดียวล2ะถ(า 
กทม. เข(มงวดแบบจริงจังก็จะเอาอยู2” 
  ธนะพงศ*  จินวงษ*  ผู(จัดการศูนย*วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ
สาธารณสุขแห2งชาติ ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “กทม. ในฐานะท่ีเป4นองค*การปกครองส2วนท(องถ่ิน
เพราะเป4นใหญ2สุดน2าจะผลักดันให(เกิดกลไก 5 เสาหลัก เป4นแม2แบบว2า กทม. สามารถผลักดันได( และ
สิ่งสําคัญเลยคือการให(ข(อมูลเพราะทุกวันนี้ กทม. โดยเฉลี่ยตกวันละราย 2 ราย แต2สิ่งท่ีเราไม2มีเลยคือ
รายท่ีตายเพราะสาเหตุคืออะไร พอไม2มีตรงนี้ทําให(เรื่องอ่ืนทําให(ต(องไปแก(ท่ีถนน คนหรือรถ 
เพราะฉะนั้นสิ่งท่ี กทม. เร2งทําคือหาข(อมูลความเสี่ยง ของการเกิดเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง เอามา
วิเคราะห*ว2า สาเหตุท่ีเกิดข้ึนเพราะอะไร และควรจะแก(ท่ีจุดไหน ถ(าแก(ได(สาเหตุก็จะลดเอง ถ(า กทม.
จะไม2น2าเป4นห2วงเรื่องงบประมาณ และความร2วมมือ แต2น2าจะทําเรื่องข(อมูลถ(าจะมอบให(กรุงเทพฯ 
โดยตรงจัดการในเรื่องการจราจรและการขนส2งและปราบปรามลดอุบัติเหตุจราจรควรจะให( กรุงเทพฯ 
องค*การเดียวเป4นฝkายปฏิบัติการเรื่องนี้เพราะถ(าหลายหน2วยงานเข(ามาการปฏิบัติการไม2เป4นผลอย2างนี้
เห็นว2าอย2างไรบ(าง ถ(าเราผลักดันโครงสร(างของระบบจัดการแบบรูปธรรมจะดีอยู2แล(ว ถ(าเทียบเคียง
กับยาเสพติด ยาเสพติดก็เป4นแบบอย2างท่ีน2าสนใจ การมี ปปส. เป4นโครงสร(างแม2แบบ มีงบประมาณ
กระจายไปให(หน2วยงาน ติดตามกํากับ ทุกวันนี้ศูนย*ฯ ถือเป4นระเบียบของสํานักนายกฯ มีแผน แต2ไม2มี
งบประมาณรองรับ หน2วยงานท่ีดูแลก็ต2างคนต2างทํา การท่ีจะทําให(เกิดบูรณาการ โดยสรุปคิดว2า
โครงสร(างแบบนี้ควรจะผลักดันน2าจะเป4นเรื่องปกติจะต(องมี หน2วยงานท่ีเก่ียวข(องกับปXจจัยเสี่ยงคือ 
คมนาคม ดูแลถนน ดูรถ ดูใบขับข่ี ในต2างประเทศก็จะเป4นคมนาคมเป4นส2วนใหญ2 จะต(องเชียร*ว2า ปพ.
อยากดูภัยอ่ืนไม2อยากดูภัยอ่ืนก็ต(องถ2ายโอนไปยังหน2วยงานอ่ืน เรื่องนี้น2าจะมีการลองศึกษาและได(
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ลองทํา คือถ(าดูโมเดลของต2างประเทศ ต2างประเทศจะดูแลหลายส2วนท่ีทุกวันนี้ สนง. ตํารวจแห2งชาติ 
จะดูแลเรื่องของการจอด การเข(าไปจัดระเบียบการจอด แล(วก็โมเดลของต2างประเทศหลายอย2างท่ีจะ
ข้ึนกับท(องถ่ิน คือบ(านเราการถ2ายโอนแบบนี้จะไม2ง2ายจะติดขัดเรื่องข(อกฎหมาย คือ พรบ. จราจร อยู2
ภายในของตํารวจ ถ(าถ2ายโอนไปแล(วไปทีท(องถ่ินจะต(องเลือกดูว2าภารกิจไหนอยู2ในสิ่งท่ีเหมาะกับ
ท(องถ่ินแต2ขณะเดียวกันก็ไม2ขัดกับกฎหมาย การลงทุน ด(านเทคโนโยลี แต2เรื่องการบังคับของถนน ถ(า
ตราบใดท่ีตํารวจเป4นหน2วยงานกลางหรือส2วนภูมิภาค โอกาสท่ีจะทําให(คดีจราจรของท(องถ่ินจะยาก 
ควรจะให(บทบาทของเทศกิจมากข้ึน ควรจะให(มาดูแลเรื่องการจอด เรื่องสถานี วินรถตู( วินมอเตอร*ไซต* 
โอนให(ท(องถ่ินไปเลย ไม2ได(โอนเปล2า แต2ต(องมาดูแลความปลอดภัยด(วย” 
  เบญจวรรณ สิงหาพันธ*  หัวหน(างานป6องกันและประเมินผล ได(แสดงความคิดเห็นไว(
ว2า “ในเขต กทม. อยากให(มีการส2งเสริมการใช(รถสาธารณะ ไม2ว2าจะเป4นรถไฟฟ6า อยากให(ลดการใช(
รถส2วนตัวลง โดยเฉพาะอีกอย2างหนึ่ง เรื่องมอไซต*ท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุจะเกิดเยอะมาก ถ(าหากว2างาน
จราจรของตํารวจท้ังหมดใน กทม. สํานักงานตํารวจแห2งชาติ ควรจะให( กทม. เป4นคนคุมโดยตรงเลยมี
ความเห็นอย2างไรนั้นคิดว2าดี เพราะจะได(เป4นหน2วยเดียวซ่ึงสามารถท่ีจะวางแผนอะไรได( ไม2ว2าจะเป4น
เส(นทางจราจร ไม2ใช2ว2าศูนย*จราจรอันหนึ่ง กทม. อันหนึ่ง คิดว2าดี ถ(าสามารถเป4นไปได( ก็อาจจะ
โอนย(ายเจ(าหน(าท่ีหรืออะไร แล(วก็ทําเป4นศูนย*จราจรของเมืองไปเลย” 
  ศาสตราจารย*พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ* ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารบริษัทเงินทุน
กรุงเทพ ธนาทร จํากัด  (มหาชน) ได(แสดงความคิดเห็นไว(ว2า “คงกลับไปถึงอันดับแรกท่ีพูด ทํา
อย2างไรถึงจะให(คนกรุงเทพฯ มองว2าใน 300 กว2าคนต2อป] อาจเป4นตัวคุณได( เพราะฉะนั้นการสร(าง
ความรู(สึกว2า เราเป4นเจ(าของปXญหาถ(าเม่ือไหร2มองว2าเป4น 300 กว2า แล(วก็เป4นปXญหาของส2วนรวม ไม2
เชื่อว2าคนจะสนใจ เพราะการชี้จุดต(องชัดเจน เป6าหมายตราบใดท่ีเราบอกว2า 300 เป4น 200 บางคนก็
บอกว2ายังไงก็ต(องตายอยู2ดี เพราะฉะนั้นก็ไม2ได(ใช2ปXญหาท่ีเกิดจากตัวเอง เพราะฉะนั้นเป6าหมายคิดว2า
ต(องทําให(มันท(าทาย เช2น เราบอกว2าในกรุงเทพฯ จะต(องมีการตายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน  ใน
เรื่องนี้ถึงแม(ในความเป4นจริงจะมีการตายเกิดอยู2บ(าง แต2ความพยายามของเรา เราต(องต้ังเป6าเป4นศูนย* 
การตายไม2ใช2ความเสียหาย การตายเป4นการสูญเสีย เพราะฉะนั้นทางสถิติเม่ือมันลดลงก็ดีข้ึน 
เพราะว2าเม่ือมันเกิดข้ึน คุณไม2รู(สึกเพราะอะไร เพราะมันไม2ได(เกิดกับตัวคุณ ถ(ามันเกิดข้ึนกับคุณต2อให(
มันเป4น 300 ใน 5 ล(าน แต2พอเกิดข้ึนกับตัวคุณแค2 1 จะเป4นลูกคุณ หลานคุณ มันคือสิ่งท่ีคุณต(องเจอ
และเผชิญท้ังชีวิต และมันเป4นหน(าท่ีท่ีต(องโยนให(เจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องในเรื่องการประชาสัมพันธ* เรื่อง
ต2อไปเป4นเรื่องของการจัดสภาพองค*กรในส2วนของการดูแล ว2าใครจะมีอํานาจในการสั่งการการดูแล 
ถ(าเราไม2ได(ให(ความสําคัญกับมัน ต2อให(ต้ังคณะกรรมระดับชาติข้ึนมา ก็เป4นเพียงแค2ผู(แทน ในท่ีสุดก็ไม2
มีใครท่ีลงมา ถ(าเกิดว2ามีการวิจัยท่ีท2านทําอยู2 ในท่ีสุดแต2ละหน2วยงานต(องทําอะไร แต2ละหน2วยงานรับ
ไป และมีกระบวนการสั่งการลงไปให(ดําเนินการ ถ(าทําไม2ได(หน2วยงานปฏิบัติต(องมีหน(าท่ีท่ีจะรายงาน
และก็ระบุมาว2าแผนงานในการแก(ไขให(ดําเนินการ บางครั้งภาระในพิสูจน* ภาระในการรายงาน ภาระ
ในการปฏิบัติ ต(องให(เป4นระดับปฏิบัติไม2ใช2ให(เป4นภาระของผู(กําหนดนโยบายในการต(องลงไปนั่ง
ติดตาม ถ(าคุณไม2ทําคุณละเว(นการปฏิบัติหน(าท่ี เรื่องบางเรื่องต(องถึงขนาดนั้นจึงจะทําได( ในเชิงของ
ยุทธศาสตร*อีกเรื่องหนึ่ง คิดว2าเราอาจจะต(องมองว2า รัฐบาลบางรัฐบาลให(ความสําคัญ บางรัฐบาล
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ไม2ให(ความสําคัญ จะต(องมีการศึกษาเรื่องของความสูญเสียให(กับรัฐบาลให(เห็นได(ชัดเจน เพ่ือห(าจัด
ทรัพยากรมาสําหรับการดําเนินการในเรื่องนี้ ความสูญเสียไม2ได(สูญเสียกับตัวเอง ไม2ใช2กับสังคม ใน
เรื่องการท2องเท่ียวก็เสีย การจราจรเกิดปXญหาติดขัดบ2อยครั้ง ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุตามท(องถนน แต2
เรื่องพวกนี้ไม2เห็นตัวเลขท่ีมีการศึกษาอย2างเป4นระบบว2าเป4นการสูญเสียอ่ืน คงมีเรื่องการสั่งการใน
เรื่องของเอกภาพ แต2ด(วยความเคารพทาง กทม. คิดว2าเรื่องนี้ถ(าจะแบ2งโอนงานบางส2วนไปคงไม2
ขัดข(อง แต2ต(องยอมรับว2า กระบวนการการบังคับใช( ด(วยวัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร*ทําไม2ได(ง2ายนัก  
แต2เรื่องนี้สามารถทําได( แต2ยังไม2ใช2เรื่องยุทธศาสตร*เร2งด2วน แต2ในวันนี้ปXญหาใหญ2ยังอยู2 มองว2าควรแก(
จุดท่ีสําคัญและเร2งด2วนก2อน ส2วนเรื่องของการปรับโครงสร(างอาจจะเป4นอีกครั้ง ในหลักการงานด(าน
ความปลอดภัยเป4น Staff Function ในวันนี้เรามีความจําเป4นในขนาดนั้นหรือยัง การท่ีจะแยก
หน2วยงานออกมานั้นจะต(องมีความชัดเจน จะต(องมีวิธีปฏิบัติ มันเพียงพอหรือเปล2าท่ีจะชั่งน้ําหนัก    
2 ด(านนี้ ถ(าจะถามเรื่องงานฝากเป4นเพราะด(วยกลไกท่ีไปฝาก แต2คิดว2างานฝากไม2ใช2งานสั่ง หน(าท่ี
เพียงแต2ว2ามีการกํากับและประเมินถ(าทําไม2ได( แต2ว2าระบบราชการเรา เราไม2ทําแบบนั้น ภารกิจ
หน2วยงานคือศูนย*ให(ทําให(ได(ร(อย แต2จะลดความสูญเสียจากเท2านี้ลงมาโดยปกติไม2ง2ายท่ีจะต้ัง
หน2วยงานใดๆ ท่ีจะต้ัง” 
  ถวิลวดี บุรีกุล  ผู(อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล(า ได(แสดงความ
คิดเห็นไว(ว2า “ศูนย*อํานวยการต(องทํางานแบบจริงจัง หน2วยงานท่ีรับผิดชอบต(องปฏิบัติหน(าท่ีอย2าง
เต็มความสามารถ การให(ความรู(กับประชาชนควรเป4นสิ่งท่ีสําคัญ มีการพยายามนํานโยบายไปปรับกับ
ความเป4นจริง ในกรุงเทพฯ รถมันเยอะ อุบัติเหตุเกิดข้ึนเยอะ ควรมีการจัดระเบียบเรื่องของการวิ่งเร็ว 
ท่ีสําคัญเรื่องของการศึกษาประชาชน พ2อแม2ไม2ควรสนับสนุนให(ขับรถเม่ือยังไม2ถึงเวลา บางทีควรแก(ท่ี
คุณภาพของยานพาหนะ  อีกอย2างมีกฎระเบียบเรื่องของยานพาหนะ ปXญหาบ(านเรามันมีหลายอย2าง  
อุบัติเหตุในกรุงเทพฯ ท่ีเป4นอันดับหนึ่งคือรถจักรยานยนต* ถ(ารถจักรยานยนต*ควรจะใช(ในท่ีชุมชน 
ควรใช(รถจักรยานยนต*ไฟฟ6า รถจักรยานยนต*รับจ(างเกิดอุบัติเหตุเยอะ ศูนย*ควรมีมาตรการหรือ
โครงสร(างความเห็นท่ีว2ารถจักรยานยนต*รับจ(างมันควรจะมีหรือไม2 ในความเห็นไม2น2าจะมี 
รถจักรยานยนต*รับจ(างไม2ปลอดภัยท้ังตนเองและคนซ(อนท(าย และทางรัฐไปเสริมและอุบัติเหตุเกิดข้ึน
มากๆ ท่ีมีเพราะกรุงเทพฯ มีการขยายตัว แล(วประชาชนเข(าตรอกซอยไม2ได( และไม2ได(มีรถกันทุกคน 
และไม2มียานพาหนะท่ีออกมาสู2ข(างนอก จึงจําเป4นต(องใช(รถจักรยานยนต* และทางออกก็คือต(องมี
รถจักรยาน แต2ต(องมีถนนสําหรับรถจักรยาน ต(องมีมาตรการซ่ึงจะต(องค2อยๆ ทํา และการนั่ง
รถจักรยานยนต*จะไม2สวมหมวกกันน�อค รถจักรยานยนต*ควรเปลี่ยนการขับข่ี ขนส2งมวลชนในซอยควร
ใช(รถยนต* ต(องมีมาตรการและต(องแก(ปXญหา และรถตู(ท่ีไม2ถูกกฎหมาย เพราะว2ารถตู(เป4นรถของขน
ของและเอามาออกแบบให(คนนั่งเพราะมันไม2ปลอดภัย  แทนท่ีจะใช(รถตู(วิ่งในกรุงเทพฯ การขนส2งทาง
ราง การขนส2งทางอ่ืน ไม2ควรให(รถตู(มาวิ่งเยอะแยะ ขับรถแบบไม2มีมารยาท นั่นคือปXญหาหลัก 
รถจักรยานยนต* รถตู( เป4นยานพานหะท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุ เม่ือเกิดอุบัติเหตุจะมีคนมามุงดู และมีการ
ชะลอรถก็จะทําให(เกิดอุบัติเหตุข้ึนอีก มันพิสูจน*ไม2ได(เพียงแต2ว2า ตํารวจมีหน(าท่ีไปดูแลความปลอดภัย
ของประชาชนในเรื่องผู(พิทักษ*สันติราษฎร* ให(ราษฎร มีความสุขสันติ ถ(างานจราจรโอนมาให(องค*กร
ปกครองส2วนท(องถ่ิน ถ(าในกรุงเทพฯ ก็จะทําให(กรุงเทพฯ สามารถท่ีจะดูแลการบริหารงานทางจราจร
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ได(ข้ึน ไม2ใช2แค2เอาเรื่องของตํารวจจราจรโอนมา แต2หมายถึงเรื่องของงานอ่ืนๆ เช2น การขนส2งอ่ืนๆ 
เรื่องของการขนส2งข้ึนอยู2กับ สคร. การออกแบบถนน จุดนี้ควรมีการบูรณาการจัดสรรโครงสร(างกันให(
ดี ประชาชนจะเข(ามามีส2วนร2วมในการจัดการตรงนี้มากข้ึน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
มากข้ึน ปXญหามันเกิดเพราะว2าโครงสร(างเหล2านี้อาจจะไม2เหมาะสม เพราะมีหน2วยงานอ่ืนๆ เก่ียวข(อง
มากเกินไป น2าจะมีบทบาทแต2ไม2มีบาท ทุกคนไม2ยอมปล2อย พอเวลาเกิดปXญหาก็ไม2มีใครรับผิดชอบ 
ตัวเลขอุบัติเหตุต(องรายงานให(ประชาชนควรท่ีจะแก(ไขไปด(วยกัน ปXญหาตรงนี้คือต2างคนต2างทํา 
งบประมาณก็ไม2มีความชัดเจน เราไม2เคยแก(ท่ีต(นเหตุ ถ(าคนมีความตระหนัก คนมีความเข(าใจ มีวินัย 
มีความรู(เรื่องกับการขับข่ี เกรงกลัวเรื้องกฎระเบียบ หรือไม2ซ้ือรถท่ีวิ่งเร็ว ทําให(ไปชนชาวบ(าน 
ดัดแปลงเครื่องยนต* เวลาขับต(องทําตามระเบียบ ท้ังหมดอยู2ท่ีคนท้ังสิ้น ผู(นําไม2ให(ความสําคัญกับเรื่อง
นี้ ไม2เคยสนใจ และก็ไม2ได(สั่งการลงมา และนโยบายของพรรคการเมืองจะไปเอ้ือของอุบัติเหตุมากข้ึน 
สนับสนุนการให(มียานพาหนะมากข้ึน จากรถตู(เถ่ือนเป4นรถตู(ท่ีไม2เถ่ือน จากรถจักรยานยนต*ท่ีผิด
กฎหมายก็ทําให(เป4นไม2ผิด ถ(าจะทําให(เป4นจริงควรจะทําให(ท้ังระบบ ถ(ามีหน2วยงานใหม2 และ
หน2วยงานจะทําอะไร และหน2วยเดิมจะย(ายไปยังหน2วยงานนี้ และสุดท(ายก็เดินไม2ได( ถ(ามาทําใหม2ควร
จะมีอํานาจในการทํา แต2ตอนนี้ใครอยากจะเสียอํานาจของตัวเอง กทม. อยากจะทํารถไฟฟ6า ต(องขอ
อนุญาตรัฐบาล แทนท่ีท(องถ่ินจะมีบทบาททําก็ไม2สามารถทําได( ส2วนนี้คือข(อบกพร2อง บางเรื่องการ
จัดการของกรุงเทพฯ แต2เรื่องอุบัติเหตุพอเกิดข้ึนแล(ว ควรเป4นหน(าท่ีของสาธารณสุข ตํารวจแทนท่ีจะ
ยืนโบกแต2ก็จะใช(บังคับใช(กฎหมายแทน” 
  ศาศวัติ เพ2งแพ  และสุภานี นวกุล อาจารย*ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร* คณะ
มนุษศาสตร*และสังคมศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได(แสดงความคิดเห็นในลักษณะ
เดียวกันว2า “ต(องมีการปลูกฝXงต้ังแต2เด็ก เรื่องรถมีการใช(งานเกิน 10 ป] ถ(าขับตอนกลางคืนก็จะไม2มีไฟ 
สภาพจะเก2ามาก ไม2ทราบว2าขับมาได(อย2างไร การตรวจสอบสภาพรถยนต* คือทุกคนต(องเคยตรวจ 
เป4นปXจจัยเสริมแล(วมากกว2านั้น ถ(าภาครัฐเช2นถนน บางทีตอม2อ อยู2ตรงกลางถนน สํานึกเรื่องความ
ปลอดภัยก็มีสํานึก แต2จะลดเรื่องปXจจัยก็น2าจะควบคุมได( เช2นขับรถประมาท กินเหล(า เมา ภาครัฐ
น2าจะช2วยได( วิศวกรรมทางด(านถนน ในการออกแบบ ตอนนี้ภาครัฐมีแค2เป6าเพ่ือไม2ให(คนตาย ส2วน
ความละอายแก2ใจ ความคีกคะนอง คิดจะทําอะไรควรทําให(เกิดความปลอดภัยก2อน ควบคุมวิศวะกรรม
ยานยนต* ระยะยาวอีก 5 ป] คงจะเป4นเรื่องการสร(างเครือข2าย ระยะ 10 ป] การใช(ในด(านการศึกษา 
กว2าจะได(มาจะเห็นผลช(า ภายใน 5 ถึง 6 เดือนทําเรื่องของสัญลักษณ* ในส2วนของรัฐ เม่ือเปลี่ยน
รัฐบาลจะทําให(เกิดความละอายจิตสํานึกนั้นในประเทศเกาหลี พัฒนามาพร(อมกับจิตสํานึก สังคมไทย
ยังขาดอีกเยอะ ต(องมองท่ีประชาชนเป4นหลัก ผลประโยชน*ท่ีจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนกับประชาชน ใครทํา
น2าจะเหมือนกัน ควรมีการแก(ไขกันเอง เหมือนการผสมงานจะดี คิดว2าจะทําอย2างไรให(มีประสิทธิภาพ 
แต2ศูนย*ฯ นี้ควรจะอยู2ท่ีไหน มันเพ่ิงต้ังข้ึนมา แต2สิ่งสําคัญการรักชีวิตควรจะมีมานานแล(ว ถ(าเราไม2ทํา
เอง ระบบราชการไทยก็จะสร(างหน2วยงานใหม2 โดยปกติคิดว2า มันไม2สําเร็จ ถ(าไม2มีการสร(างจิตสํานึก 
ถ(าเราไม2ใช(การควบคุมการกํากับ อย2างท่ีบอกต้ังแต2ต(น ของเดิมระบบราชการเกิดมาจากนิสัยของคน 
งานของฉันคืองานของฉัน งานของเธอคืองานของเธอ นิสัยของคนจะมีการสะท(อน ระบบราชการเป4น
ตัวทําให(การเกิดนิสัยแบบนี้ จะเริ่มตรงไหนก็เหมือนกับงูกินหาง ควรออกกฎระเบียบ คิดว2ามันเป4น
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นิสัย ความขับเคลื่อนไม2มีความชัดเจน การใช(โฆษณาหรือการบังคับใช(ไม2เหมือนกัน ราชการสามารถ
ใช(โดยไม2ต(องใช(เงิน ใช(เงินในการปรับปรุงป6ายจราจรเพ่ือให(เกิดความปลอดภัย ระบบราชการไทยและ
การบริหารข้ึนอยู2กับการบังคับใช( การเบี่ยงเบน ท่ีสําคัญคือการตีความ ปXจจัยด(านนิสัย ปXจจัยด(าน
ความเชื่อ ปXจจัยสํานึกท่ีถูกหรือผิด ส2วนจะสร(างเรื่องของเทคนิค เรื่องของการซ้ือเทคโนโลยี เรื่องของ
การการสร(างกระทรวง มันทําได(หมด เอกภาพมันเกิด แม(กระท่ังกระทรวงเดียวกัน หน2วยงานเดียวกัน 
กลุ2มงานเดียวกันก็ยังจะทะเลาะกันเลย เพราะตอนนี้ สสส. มีโฆษณาท่ีใส2หมวก พยายามทําดีกว2าเรื่อง
ของศูนย* แผนมีน(อย แต2ยุทธศาสตร*ของ สสส. คือการให(ความรู(เรื่องของการสร(างความเข(มแข็งของ
สังคม เรื่องของยาเสพติดท่ีจะรณรงค* ควรมีการปรับวิธีการบริหาร เอกภาพจะต(องไปตอบลักษณะ
นิสัยทางสังคม บางทีมีกฎหมาย แต2ไม2เกิดเอกภาพ แต2คิดว2าถ(าจะใช(ทักษะหรือศาสตร*ในการบริหาร
คือการท(าทาย ทําอย2างไรท่ีไม2ต(องสร(างใหม2 นี่คือประเด็นท(าทาย และต(นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา จะ
เป4นตัวตอบว2า ยุทธศาสตร*นี้จะประเมิน สังคมไทยจะมียุทธศาสตร*แต2ก็บ2อยไปตามยุทธศาสตร* เห็นได(
ว2ามันควรจะเดินหน(าแต2กลับหยุดนิ่ง สิ่งสําคัญคือน2าจะกํากับและประเมินศูนย*ความม่ันคงหรือศูนย*
อํานวยความปลอดภัย ถ(าจะบูรณาการเมาไม2ขับ น2าจะไปคุมกับเรือก็ได( ถ(าทําดีๆ ก็ควรจะใส2จิตสํานึก
ไปท้ังหมด เรื่องของคุณภาพของรถ เรืองของกลอนประตู เรื่องของระบบนิรภัยต2างๆ ท่ีเราคุยกัน 
น2าจะมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่ง”  
  การวิจัยเอกสาร 
  ผลการศึกษาวิจัยข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) แนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สรุปได(ว2าแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจําเป4นอย2างยิ่งท่ีต(องกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการ
มอบหมายอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรให(กับองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ินรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานครในการนํานโยบาย แผนยุทธศาสตร*ไปสู2การปฏิบัติได(อย2างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากปXจจุบันกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการส2งเสริมมากกว2าบริหารจัดการ
แก(ไขปXญหา เนื่องจากปXญหาเชิงโครงสร(างระหว2างหน2วยงานภาครัฐหรือการบูรณาการบริหารจัดการ
ร2วมกันยังขาดเอกภาพในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร เช2น สํานักงานตํารวจทําหน(าท่ีในการดําเนินคดีแต2กรุงเทพมหานครทําหน(าท่ี
สนับสนุนแต2อํานาจในเชิงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีศักยภาพท่ีพร(อมดังนั้นความ
ชัดเจนในการกําหนดนโยบายในการแก(ไขปXญหาปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครควรมีหน2วยงานท่ีมีอํานาจหน(าท่ี งบประมาณท่ีชัดเจน มี
จํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ 
  จากการประสิทธิ ผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เห ตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว2า อํานาจหน(าท่ีในการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครเป4นไปตามอํานาจตามมาตรา 49 แห2งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และข(อ 19 แห2งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด(วยการป6องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 จึงให(จัดต้ังศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 
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(ศปถ.กทม.) โดยให(มีคณะกรรมการศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 
(คณะกรรมการ ศปถ. กทม.) มีอํานาจหน(าท่ี ดังต2อไปนี้ 
  1. จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการป6องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให(สอดคล(องกับแผนการป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห2งชาติ แผนแม2บทความ
ปลอดภัยทางถนน แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559  
  2. ดําเนินการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร   
  3. อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เร2งรัด ติดตาม และประเมินผล ตาม
แผนปฏิบัติการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ   
  4. ส2งเสริมและสนับสนุนการมีส2วนร2วมของประชาชนในการป6องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5. จัดให(มีศูนย*ข(อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร 
  6. จัดให(มีโครงการพัฒนาบุคลากรด(านความปลอดภัยทางถนน 
  7. เผยแพร2ข(อมูลข2าวสารและประชาสัมพันธ*การดําเนินงานต2อสาธารณะ 
  8. รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความคิดเห็นต2อคณะกรรมการศูนย*
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางหรือ
มาตรการเก่ียวกับการป6องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  9. แต2งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหน(าท่ี 
  10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการป6องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห2งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) หรือคณะกรรมการ ศปถ.มอบหมาย 
   กลไกลของระบบของศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน คือการบูรณา
การหน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือการะทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชนคือ บริษัทท่ีมีความ
เก่ียวข(อง ด(านธุรกิจ เก่ียวกับการสัญจรปลอดภัยทางถนน แม(กระท่ังประกันภัยยังมีเพราะมัน
เก่ียวข(อง ด(านภาคประชาชนไม2ว2าจะเป4น องค*กร NGO ต2างๆ ประชาชนท่ัวไป โดยศูนย*อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน นําเอานโยบายมาแปลงเป4นรูปธรรม ขับเคลื่อนระดับชาติลงไปสั่งการ เอา
หน2วยท่ีเก่ียวข(องมานั่งทํางานร2วมกัน วางเป6าหมายร2วมกัน ปรึกษาหารือกัน ทําไปในทิศทางเดียวกัน 
แล(วมีระดับจังหวัด มีระดับอําเภอ มีระดับองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน แนวคิดหลักคือเอาหน2วยงานท่ี
เก่ียวข(อง เอาคนท่ีเก่ียงข(องมานั่งคุยกัน มันต(องมีเป6าหมายร2วมกัน แต2เนื่องจาก แต2ละหน2วยงานก็มี
ภารกิจหน(าท่ีของตัวเอง มีกฎระเบียบมีวัฒนธรรมของตัวเอง มีงบประมาณ มีอะไรแตกต2างกัน ฉะนั้น
มีความเป4นไปได(อยู2แล(วท่ีต2างคนต2างทําแต2เรามีกรอบเรามีแผนท่ีจะยึดโยงร2วมกันเอาแผนทศวรรษ มา
ยึดโยงร2วมกัน มีเป6าหมายท่ีพยายามให(เห็นร2วมกันในแผนแม2บทฉบับใหม2นั้น พยายามจะลงไปถึง
ตัวชี้วัดให(เห็นว2าอะไรคือตัวชี้วัดของแต2ละหน2วย อะไรคือความสําเร็จท่ีเราจะบรรลุถึง คือถ(าเรามอง
ถึงเรื่องคนตายอย2างเดียว มันไม2สามารถวัดอะไรได(เลย แต2ถ(าเรามาดูถึงกระบวนการแต2ละองค*กร 
ทํางานอะไร บรรลุผลในงานนั้นไหม มาตรฐานท่ีทําเป4นมาตรฐานสากลไหม เรามีการดําเนินการเรามี
ระบบตรวจสอบคุณภาพรถ ตรวจสอบคุณภาพถนน ตรวจสอบเรื่องต2างๆ ท่ีเก่ียวข(อง ครบถ(วนไหม
ถนนบ(านเราได(มาตรฐานไหม เรื่องต2างๆ ท่ีทําในต2างประเทศ ท่ีสามารถลดอุบัติเหตุเราได(ทํา
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เหมือนกันกับเขาไหม และสิ่งสําคัญท่ีสุด เรามีวัฒนธรรมความปลอดภัยเหมือนกับบ(านอ่ืนเขาไหมอัน
นี้สําคัญ ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จะเป4นตัวบูรณาการมานั่งคุยให(เป4นเรื่องเดียวกัน  
   ยุทธศาสตร*และกลยุทธ*มีความสําคัญมากในลักษณะการทํางานเชิงบรูณาการ
ทุกหน2วยงานถ(ามาร2วมกันทํางาน แต2ตัวศูนย*อํานวยการจะต(องมียุทธศาสตร*ท่ีชัดเจนจะให(ทําอย2างไร
ทุกหน2วยการจะต(องดําเนินการตามไม2ใช2ทุกหน2วยการจะต(องทําแผนการกับโครงการของตัวเองมาใส2 
แล(วบอกว2าเป4นยุทธศาสตร*หรือกลยุทธ*ของศูนย*อํานวยการเรื่องนี้ไม2ใช2กลยุทธ*หรือยุทธศาสตร*ท่ีจะให(
ความปลอดภัยมันลดลงได( แต2ทุกวันนี้ทํางานแบบเชิงบูรณาการแต2บูรณาการยังทํางานเหมือนเดิมยัง
ทําภารกิจเหมือนเดิมไม2ได(เอามาทําร2วมกัน ไม2เอาปXญหาทุกหน2วยงานปXญหาความปลอดภัยตัวเอง
จะต(องกําหนดไปเลยว2าตัวเองจะต(องทําอย2างไร แล(วมอบหมายให(กับหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องไป
ดําเนินการ ถ(าหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องเคยดําเนินการไว(อย2างไรต(องกลับมาทํารูปแบบใหม2 ทําตามแบบท่ี
ศูนย*อํานวยการสั่ง 
 
4.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ในการศึกษาเชิงปริมาณผู(วิจัยได(เก็บรวบรวมข(อมูลจาก เจ(าหน(าท่ีภาครัฐท่ีมีส2วนเก่ียวข(อง
กับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู(วิจัยได(ดําเนินการสุ2ม
ตัวอย2างแบบชั้นภูมิและการสุ2มอย2างง2าย ได(แก2 คณะกรรมการศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
กรมป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ผู(มีส2วนเก่ียวข(องระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมแล(วเป4น
ประชากร 2,500 คน กลุ2มตัวอย2างท่ีใช(ในเชิงปริมาณมีจํานวนท้ังสิ้น 345 ตัวอย2าง สามารถวิเคราะห*
ผลการศึกษาได(ดังต2อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข(อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.1 ค2าความถ่ี ค2าร(อยละของประชาชนเจ(าหน(าท่ีท่ีมีต2อประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
 ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 

เพศ   

ชาย 181 52.46 
หญิง 164 47.54 

อายุ   

ไม2เกิน 30 ป]   27 7.86 
31 ป] - ไม2เกิน 40 ป] 85 24.64 
41 ป] - ไม2เกิน 50 ป]   72 20.87 
51 ป] ข้ึนไป 161 46.63 
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ตารางท่ี 4.1 (ต/อ) 
 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 

ตําแหน/ง/ประเภท   

ระดับปฏิบัติการ 17 4.93 
ระดับอํานวยการ/บังคับบัญชา 4 1.16 
ผู(ขับข่ีรถยนต*ส2วนบุคคล 72 20.87 
ผู(ขับข่ีรถสาธารณะ 61 17.68 
ตํารวจจราจร 191 55.36 

สถานภาพสมรส   

โสด 115 33.33 
สมรส 198 57.39 
แยกกันอยู2/หย2าร(าง 32 9.28 

ระดับการศึกษา   

ตํ่ากว2าปริญญาตรี  103 29.86 
ปริญญาตรีข้ึนไป 242 70.14 

รายได�ต/อเดือน   

น(อยกว2า 20,000 บาท 210 60.87 
20,001 – 35,000 บาท 72 20.87 
35,001 บาท ข้ึนไป 63 18.26 

ประสบการณ�ในการทํางาน   

1 ป] – 3 ป]  27 7.83 
3 ป] – 8 ป] 48 13.91 
9 ป] – 12 ป]  62 17.97 
12 ป] ข้ึนไป 208 60.29 

  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป4นเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป4นร(อยละ 
52.46 เพศหญิง จํานวน 164 คน คิดเป4นร(อยละ 47.54  มีอายุระหว2าง 51 ป] ข้ึนไปจํานวน 161 คน 
คิดเป4นร(อยละ 46.63  รองลงมาได(แก2 31 ป] - ไม2เกิน 40 ป] จํานวน 85 คน คิดเป4นร(อยละ 24.64 
อายุ 41 ป] - ไม2เกิน 50 ป]  จํานวน 72 คน คิดเป4นร(อยละ 20.87 และไม2เกิน 30 ป] จํานวน 27 คน 
คิดเป4นร(อยละ 7.86  
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 ตําแหน2งหรือประเภท พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป4นตํารวจจราจรหรือเก่ียวข(องกับ
อุบัติเหตุ จํานวน 191 คน คิดเป4นร(อยละ 55.36  เป4นผู(ขับข่ีรถยนต*ส2วนบุคคล จํานวน 72 คน คิดเป4นร(อยละ 
20.87  ผู(ขับข่ีรถสาธารณะ จํานวน 61 คน คิดเป4นร(อยละ 17.68 ผู(อยู2ในระดับปฏิบัติการ 17 คน       
คิดเป4นร(อยละ 4.93  และเป4นระดับอํานวยการ/บังคับบัญชา จํานวน 4 คน คิดเป4นร(อยละ 1.16 
 สถานภาพสมรส พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2สมรสจํานวน 198 คน คิดเป4นร(อยละ 57.39 
รองลงมา โสดจํานวน 115 คน คิดเป4นร(อยละ 33.33 และแยกกันอยู2/หย2าร(างจํานวน 32 คน         
คิดเป4นร(อยละ 9.28 
 ระดับการศึกษา พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปจํานวน 
342 คน คิดเป4นร(อยละ 70.41 และตํ่ากว2าปริญญาตรีจํานวน 103 คน คิดเป4นร(อยละ 29.86 
 รายได(ต2อเดือนพบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีรายได( น(อยกว2า 20,000 บาทจํานวน 210 คน 
คิดเป4นร(อยละ 60.87 รองลงมา 20,001 – 35,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเป4นร(อยละ 20.87 และ 
35,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 63 คน คิดเป4นร(อยละ 18.26 
 ประสบการณ*ในการทํางาน พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีประสบการทํางาน 12 ป] ข้ึนไป
จํานวน 208 คน คิดเป4นร(อยละ 60.29 รองลงมา 9 ป] – 12 ป] จํานวน 62 คน คิดเป4นร(อยละ 17.97       
3 ป] – 8 ป]จํานวน 48 คน คิดเป4นร(อยละ 13.91 และ 1 ป] – 3 ป] จํานวน 27 คน คิดเป4นร(อยละ 7.83 
 
 ตอนท่ี 2 ปXจจัยท่ีมีผลต2อการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.2 ค2าเฉลี่ย ค2าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนเจ(าหน(า ท่ี ท่ี มีต2อปXจจัยท่ีมีผลต2อ
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครโดย
 ภาพรวมและรายด(าน 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต/อการบริหารจัดการ 
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเป7นจริง 

X  S.D. แปลผล 

ป6จจัยด�านนโยบาย    
1. วัตถุประสงค*ของนโยบายมีความชัดเจน สอดคล(องกับสภาพ
ปXญหาและบริบท 

2.89 0.77 มาก 

2. นโยบายมีความเป4นเอกภาพท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีหน2วยปฏิบัติ
เข(าใจร2วมกัน 

2.40 0.69 น(อย 

3. นโยบายมีกลไกขับเคลื่อนในการนําไปปฏิบัติ 2.57 0.76 มาก 
4. แนวทางปฏิบัติ ข้ันตอนในการทํางานและนโยบายมีความ
ชัดเจนเหมาะสมเอ้ืออํานวยต2อการปฏิบัติงาน 

2.81 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต/อ) 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต/อการบริหารจัดการ 
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเป7นจริง 

X  S.D. แปลผล 

ป6จจัยด�านนโยบาย    
5. สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานหรือนโยบายอย2างเป4นรูปธรรม 2.38 1.01 น(อย 
6. หน2วยงานมีการติดตามวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสมถูกต(อง 2.82 0.81 มาก 
7. นโยบายมีความต2อเนื่อง 2.48 0.90 น(อย 

รวม 2.62 0.82 มาก 
ป6จจัยด�านบริหารจัดการ    

1. ผู(บังคับบัญชาสามารถจูงใจให(ปฏิบัติงานได(อย2างมีประสิทธิภาพ 3.02 0.58 มาก 
2. คณะกรรมการระดับนโยบายมีภาวะผู(นําในการสั่งการต2างๆ 2.74 0.48 มาก 
3. บุคลากรมีความรู( ความสามารถ ศักยภาพในการทํางานท่ี
เหมาะสมกับงาน 

2.94 0.54 มาก 

4. บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร(อมในการป6องกันและ
แก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนน 

2.78 0.78 มาก 

5. กรุงเทพมหานครนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข(ามา
ประยุกต*ใช(ในการปฏิบัติงานได(อย2างเหมาะสม 

2.86 0.57 มาก 

6. จํานวนเส(นทางการจราจรมีความเหมาะสม เช2น ความพร(อม
ของถนน สัญญาณไฟ ช2องทางเดินรถ อุปกรณ*งานจราจร  

2.55 0.70 มาก 

7. ระบบการจราจรและขนส2งเอ้ือต2อการป6องกันอุบัติเหตุทางถนน 2.91 0.86 มาก 
8. มีการประสานงานระหว2างหน2วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 2.65 0.57 มาก 
9. มีการเชื่อมโยงระบบจราจรและขนส2งอย2างเหมาะสม 2.72 0.87 มาก 
10. มีการเชื่อมโยงหรือติดต้ังระบบข(อมูลข2าวสารเพ่ือแก(ไขปXญหา
อุบัติเหตุทางถนนอย2างรวดเร็ว ทันเหตุการณ* 

2.69 0.57 มาก 

รวม 2.79 0.69 มาก 
ป6จจัยด�านผู�ใช�ถนน    

1. ผู(ใช(รถใช(ถนนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย2างเคร2งครัด 2.40 0.44 น(อย 
2. การออกใบอนุญาตขับข่ีและมาตรการลงโทษของกรมการขนส2ง
ทางบกเป4นไปตามมาตรฐาน 

2.37 0.75 น(อย 
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ตารางท่ี 4.2 (ต/อ) 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต/อการบริหารจัดการ 
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเป7นจริง 

X  S.D. แปลผล 

3. ยานพาหนะส2วนใหญ2ท่ีใช(บนท(องถนน สามารถขับข่ีได(
มาตรฐานมีสัญญาณไฟ อุปกรณ*ห(ามล(อ และส2วนควบของรถ
สมบูรณ*  

2.59 0.56 มาก 

4. ผู(ใช(รถใช(ถนนมีน้ําใจต2อเพ่ือนร2วมถนนโดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจราจร 

2.95 0.52 มาก 

5. ผู(ใช(รถใช(ถนนให(ความร2วมมือกับตํารวจจราจรเป4นอย2างดี 2.60 0.69 มาก 
6. มาตรการทางกฎหมายท่ีใช(บังคับกับผู(ขับข่ีมีความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช(รถใช(ถนน 

2.43 0.65 น(อย 

รวม 2.57 0.66 มาก 
ภาพรวม 2.66 0.75 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เห็นว2าปXจจัยท่ีมีผลต2อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู2ในระดับมาก ( X  = 
2.66, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาเป4นรายด(านพบว2า ทุกด(านมีระดับความเป4นจริงในระดับมาก เรียง
จากมากไปน(อย ดังนี้ ปXจจัยด(านบริหารจัดการ ( X  = 2.79, S.D. = 0.69) ปXจจัยด(านนโยบาย ( X  = 
2.62, S.D. = 0.82) และปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน ( X  = 2.57, S.D. = 0.66) มีผลต2อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป4นรายด(านพบว2า  
 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.3 ค2าเฉลี่ย ค2าเบียงเบนมาตรฐานของประชาชนเจ(าหน(าท่ีท่ีมีต2อประสิทธิผลการบริหาร
 จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด(าน 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

การบรรลุวัตถุประสงค�    
1. ในช2วงระยะท่ีผ2านมามีอัตราอุบัติเหตุลดลง 2.57 0.68 มาก 
2. ในช2วงระยะท่ีผ2านมามีอัตราจํานวนผู(บาดเจบ็และเสียชีวติลดลง 2.51 0.71 มาก 
3. เส(นทางจราจรมีความสมบูรณ*เหมาะสมในการจราจรสิ่งอํานวย
ความสะดวกเหมาะสมกับการใช(สัญจร 

2.44 0.81 น(อย 

4. จํานวนข(อร(องเรียนด(านจราจรลดน(อยลง 2.51 0.58 มาก 
5. การกระจายอํานาจให(กับองค*กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 2.47 0.69 น(อย 
6. จํานวนงบประมาณท่ีได(รับในการป6องกันอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ 2.47 0.54 น(อย 
7. ความสําเร็จในการป6องกันอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ 2.50 0.66 มาก 
8.  การแก(ไขปXญหาเหมาะสมกับสภาพปXญหาการจราจร 2.49 0.89 น(อย 
 2.50 0.74 มาก 

การมีส/วนร/วม    
9. ระดับความร2วมมือในการป6องกันแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทางถนน
ระดับนโยบาย 

2.58 0.69 มาก 

10. ระดับความร2วมมือในการป6องกันแก(ไขปXญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนระดับปฏิบัติการ 

2.47 0.74 น(อย 

11. ระดับความร2วมมือในการวางแผน กํากับติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 

2.74 0.88 มาก 

 2.60 0.73 มาก 

ความพึงพอใจ    
12. ระดับการยอมรับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 2.69 0.69 มาก 
13. ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและ
ผู(เก่ียวข(องกับการลดอุบัติเหตุทางถนน 

2.73 0.75 มาก 

14. ระดับความพึงพอใจในมาตรการบังคับใช(กฎหมายอย2างเคร2งครัด  2.41 0.57 น(อย 
 2.61 0.64 มาก 

ภาพรวม 2.54 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เห็นว2าประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู2ในระดับมาก ( X  = 2.54, S.D. = 0.58) 
เม่ือพิจารณาเป4นรายด(านพบว2า การบรรลุวัตถุประสงค* การมีส2วนร2วม และความพึงพอใจ มี
ประสิทธิผลจากมากไปหาน(อย ดังนี้ ความพึงพอใจ (X  = 2.61, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ การมีส2วน
ร2วม (X  = 2.60, S.D. = 0.73) และน(อยท่ีสุดคือ การบรรลุวัตถุประสงค* (X  = 2.50, S.D. = 0.74)   

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค2าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*ระหว2างปXจจัยการบริหารจัดการ (X) ได(แก2ปXจจัยด(าน
 นโยบาย (X1) ปXจจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) กับประสิทธิผล
 การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) 
 

ป6จจัยท่ีมีผลต/อ
ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

(X1) (X2) (X3) (X) (Y) 

(X1) 1     
(X2) 0.42(**) 1    
(X3) 0.23(**) 0.48(**) 1   
(X) 0.58(**) 0.75(**) 0.89(**) 1  
(Y) 0.20(**) 0.07 0.36(**) 0.32(**) 1 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว2า ปXจจัยการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (X) ท่ีมีความสัมพันธ*กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ (Y) ในเชิงบวก
(r = 0.32, Sig. = 0.01) โดยท่ีปXจจัยการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
ได(แก2 ปXจจัยด(านนโยบาย (X1) ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) ท่ีมีความสัมพันธ*กับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ (Y) ของบุคลากรในเชิงบวก (r = 0.20, Sig. = 0.01, r = 0.36, Sig. = 0.01) 
 การวิเคราะห*ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) เพ่ือ
ค(นหาความสัมพันธ*ระหว2างปXจจัยการบริหารจัดการท่ีมีต2อประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ได(ผลลัพธ*ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห*สหสัมพันคูณกําลังสองของค2าสหสัมพันธ*พหุคูณกําลังสองของค2า 
 สหสัมพันธ*พหุคูณท่ีปรับแก( และค2าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
Enter 0.41(a) 0.17 0.17 0.53 

 

Predictors: (Constant), A3, A1, A2 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว2า ค2าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณมีค2า 0.41 และกําลังสองของค2าสหสัมพันธ*
พหุคูณมีค2า 0.17 แสดงว2า ตัวแปรพยากรณ*ท้ังหมด 3 ตัว ร2วมกันพยากรณ*ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ได(ร(อยละ 17.0 ค2าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ*มีค2า 0.53 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงความแปรปรวนท่ีได(จากการวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
 

 Source of Variation df SS MS F Sig. 
Regression 3 34.403 11.468 23.261 .000(a) 
Residual 340 167.799 .493   
Total 344 202.202    

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห*ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบนัยสําคัญของค2าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ*พหุคูณ พบว2า ค2าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว2า
ความสัมพันธ*ระหว2างตัวแปรเกณฑ*และตัวแปรพยากรณ*ท้ัง 3 ตัว มีความสัมพันธ*กันในเชิงเส(นตรง      
ซ่ึงสามารถนําไปสร(างเป4นสมการต2อไปได( 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
 

ตัวแปร B Beta t Sig. 
ปXจจัยด(านนโยบาย (X1)    0.29 0.19 4.65 0.00 
ปXจจัยด(านบริหารจัดการ (X2)   0.31 0.21 4.51 0.00 
ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3)   0.28 0.41 9.61 0.00 
(Constant) 1.37  6.94 0.00 
R2=0.170 0.41    
Adj.R2 0.17    
F 40.46 .   
Sig F 0.00    
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว2า กลุ2มตัวอย2างท่ีมีปXจจัยในการบริหารจัดการปXจจัยด(านนโยบาย 
(X1) ปXจจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) ต2างกันมีผลต2อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต2างกัน  
 แสดงว2า ปXจจัยด(านนโยบาย (X1) ปXจจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) 
สามารถพยากรณ*ความสัมพันธ*กับประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต2างกัน (Y) ได(อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 โดยตัวแปรท้ังหมดร2วมกันพยากรณ*ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครได(ร(อยละ 17.0 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ* (S.E.est) 
0.53 และสามารถเขียนสมการพยากรณ*ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได( ดังนี้ 
 สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนดิบ      
  Y   = 1.37 + 0.29 (X1) + 0.31 (X2) + 0.28 (X3)  
 สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนมาตรฐานได(  ดังนี้   
  Zr  =  0.19 (Z 1) + 0.21 (Z 2)+ 0.41 (Z3) 
 กล2าวโดยสรุปคือ เม่ือพิจารณาตามสมการพยากรณ* พบว2า ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 345 คน ท่ีมีปXจจัยในการบริหาร
จัดการปXจจัยด(านนโยบาย (X1) ปXจจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) จะมีแนวโน(ม
ส2งผลให(มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสม
และเด2นชัดได(ดีข้ึน  
 ผลการวิเคราะห*นโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 
ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห*นโยบายการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
1.  การวิจัยเอกสาร ประเด็นท่ี 1 ความ

เหมาะสมและความเป4นไป
ได(ของนโนบาย 

นโยบายดังกล2าว มีความเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการอย2างต2อเนื่องและ
จริงจัง โดยมุ2งเน(นให(หน2วยงานต2างๆ  ท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคสังคม  และองค*กรปกครองส2วน
ท(องถ่ิน ทุกระดับ  มีส2วนร2วมรบัผิดชอบและ
สนับสนุนส2งเสริมซ่ึงกันและกันให(มากข้ึน โดยมี
ศูนย*อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เป4น
หน2วยงานกลางในการเชื่อมโยงประสานเครือข2าย
และบูรณาการแผนงานป6องกันและแก(ไขปXญหา
อุบัติเหตุทางถนนต2างๆ  ไปสู2การยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู2มาตรการสากล 
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ตารางท่ี 4.8 (ต/อ) 
 

การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
 ประเด็นท่ี 2 ความ

เหมาะสมในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย 

การมอบอํานาจและงานให(หน2วยงานต2างๆ  ไป
ปฏิบัติได(ตามเป6าหมาย  แต2ยังขาดการมีส2วนร2วม
ในการให(ข(อมูล  และตัดสินใจเชงินโยบาย  ซ่ึงอาจ
ทําให(เนื้อหาของนโยบายอาจไม2สมบูรณ*  ซ่ึงใน
กรณีดังกล2าวรัฐควรสร(างช2องทางของการให(ข(อมูล
ข(อเสนอแนะจากประชาชนมากข้ึน 

2. การสัมภาษณ*เชิงลึก ประเด็นท่ี 1 ความ
เหมาะสมและความเป4นไป
ได(ของนโนบาย 

เป4นไปตามมาตรฐานสากลอาจจะมีปรับบางส2วนให(
เหมาะสมกับสภาพของประเทศ  ซ่ึงประเด็น
ส2วนมากจะครอบคลุมแล(ว แต2ความสามารถท่ีจะ
ทําให(ครอบคลุมในประเด็นท่ีตั้งเป6าหมาย 
วัตถุประสงค*อาจจะต(องใช(ระยะค2อนข(างมาก 

 ประเด็นท่ี 2 ความ
เหมาะสมในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย 

การมีส2วนร2วม และการกระจายอํานาจไปสู2
หน2วยงาน  องค*กรท(องถ่ิน  ชุมชน  และภาค
ประชาชนมากข้ึน ซ่ึงเม่ือมียุทธศาสตร*ใหม2นี้มี
ความชัดเจน ในการทํางานป6องกันอุบัติเหตุ 

 
ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห*ปXจจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 
การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
1.  การวิจัยเอกสาร ประเด็นท่ี 1 ด(านวินัยจราจร 

 
ประชาชนมีพฤติกรรมการขับข่ี  
การเพิกเฉยต2อกฎจราจร หากไม2
เคารพกฎจราจาร อาจทําให(
ประสบอุบัติเหตุได( 

 ประเด็นท่ี 2 ด(านคุณภาพถนนและ
สภาพแวดล(อม 
 

จุดเสี่ยง จุดอันตราย ของถนน 
สามารถเกิดอันตรายจากจราจรได(
ง2าย และสภาพแวดล(อมท่ีไม2
คุ(นเคย ลักษณะของเส(นทาง การ
คมนาคมไม2สะดวก อาจก2อให(เกิด
อุบัติเหตุ 
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ตารางท่ี 4.9 (ต/อ) 
 
การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
 ประเด็นท่ี 3 ด(านยานพาหนะท่ี

ปลอดภัย 
พาหนะท่ีก2อให(เกิดการเสียชีวิต
สูงสุด คือ รถจักรยานยนต* และมี
ปXจจัยเสริมให(เกิดความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน คือ การด่ืมสุรา การไม2
คาดเข็มขัดนิรภัย และการหลับใน  

2. การสัมภาษณ*เชิงลึก ประเด็นท่ี 1 ด(านวินัยจราจร 
 

พฤติกรรมของคนท่ีทําให(เกิด
อุบัติเหตุมากท่ีสุด คนประมาทคน
ไม2มีจิตสํานึก คนประมาท ขาด
ความรู(ความเข(าใจ 

 ประเด็นท่ี 2 ด(านคุณภาพถนนและ
สภาพแวดล(อม 
 

คุณภาพเส(นทางจราจรต(องมีการ
พัฒนาต2อเนื่อง อย2างน(อยถนน
เม่ือใช(ไประยะหนึ่งเวลานาน ๆ ก็
ต(องมีการเสื่อมสภาพ ชํารุดไปบ(าง 
ต(องมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
สะดวกแก2ผู(ใช(รถใช(ถนนด(วย 

 ประเด็นท่ี 3 ด(านยานพาหนะท่ี
ปลอดภัย 

ปXจจัยของรถ เช2น วัตถุดิบ หรือ
วัสดุ เป4นเรื่องท่ีไม2ควรมองข(าม   

 
ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห*ประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
1.  การวิจัยเอกสาร ความสําเร็จของการ

บริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร*และกลยุทธ*มีความสําคัญมากใน
ลักษณะการทํางานเชิงบรูณาการทุกหน2วยงานถ(า
มาร2วมกันทํางาน แต2ตัวศูนย*อํานวยการจะต(องมี
ยุทธศาสตร*ท่ีชัดเจน  ปXจจุบันไม2มีหน2วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  ทําให(มีปXญหาเก่ียวกับการ
กําหนดยุทธศาสตร*ในการขับเคลื่อน กําหนด
เป6าหมายท่ีชัดเจนแม(จะมีแนวทางจากปฏิญา
มอสโกแต2ปXญหาเชิงโครงสร(างการบริหารราชการ
อํานาจหน(าท่ียังขาดความชัดเจนในการนําไป
ปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 4.10 (ต/อ) 
 

การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
2. การสัมภาษณ*เชิงลึก ความสําเร็จของการ

บริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุ 

1. นโยบายเป6าหมายมีทิศทางท่ีชัดเจนตามหลัก
สากลท่ีกําหนดไว(แต2ด(วยบริบทางสังคม ลักษณะ
พฤติกรรมของประชาชนยากต2อการลดจํานวน
อุบัติเหตุ ท้ังนี้จํานวนงบประมาณ   บุคลากรมี
อย2างจํากัด และปXญหาเชิงโครงสร(างอํานาจ
หน(าท่ีท่ีทับซ(อนกันระหว2างหน2วยงานทําให(ไม2มี
ประสิทธิผลเพียงพอ ความต2อเนื่องของการ
ป6องกันจะมีเพียงระยะสั้นๆ เท2านั้นท้ังนี้ข(อ
สังเกตุคือเนื่องจากคนท่ีเสียชีวิตคือกลุ2มท่ีมีความ
เสี่ยงในเรื่องการใช(รถจักรยานยนต*เป4นกลุ2มคน
คนชั้นล2าง คนใช(แรงงาน คนชนบท หรือว2าอาชีพ
รับจ( าง กลุ2มพวกนี้ เป4นกลุ2 มท่ี ใหญ2 ท่ีสุดใน
ประเทศไทย แต2เรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย
กับไม2มีจิตสํานึก 

  2.  ในส2วนของบุคลากรของกรุงเทพฯ ยังไม2
เพียงพอ คนท่ีทํางานด(านนี้จะต(องมีความรู(ความ
เชียวชาญในด(านของความปลอดภัยทางถนนยัง
น(อยมาก ของกรุงเทพฯ มีสํานักงานป6องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจริง แต2ว2า ในเนื้องานตาม
ภาระหน(าท่ีจะมอบสํานักงานจราจรและขนส2ง
เป4นคนดูแลในเรื่องอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพฯ 
สํานักงานป6องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของ
กรุงเทพฯ จะดูในเฉพาะไฟไหม(ในส2วนนี้ ไม2ได(มา
รับผิดชอบในเรื่องของจราจร 

  3. การดําเนินการให( มีประสิทธิภาพหรือมี
ประสิทธิผลมันอยู2ท่ีการบังคับใช(กฎหมาย ถ(ามี
การบังคับใช(กฎหมายอย2างเข(มงวดและจริงจัง
อุบัติเหตุสามารถลดลงได( 
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ตารางท่ี 4.10 (ต/อ) 
 

การเปรียบเทียบ ประเด็น ข�อสรุป 
3. การสนทนากลุ2ม 1. ข(อเสนอแนะ

ปรับปรุงประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
การลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1. ด(านนโยบายความปลอดภัยทางถนน ต(องสร(าง
ภาคีเครือข2ายระดับชาติและระดับท(องถ่ินคือ
กรุงเทพมหานคร ลดอํานาจข(าราชการ สร(างการ
มีส2วนร2วมของชุมชน 
2. ด(านการบริหารจัดการ ลดขนาดกรรมการ
ระดับชาติ ถ2ายโอนพันธกิจไปข้ึนกับท(องถ่ิน 
3. ด(านการบังคับใช(กฎหมายกับผู(ใช(รถใช(ถนน 
ต(องปลูกฝXงจิตสํานึกความปลอดภัย 

4. จากการศึกษาเชิงปริมาณ ปXจจัยท่ีมีผลต2อ
ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1. กลุ2มตัวอย2างท่ีมีปXจจัยในการบริหารจัดการ
ปXจจัยด(านนโยบาย (X1)   ปXจจัยด(านบริหาร
จัดการ (X2)  ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) ต2างกันมี
ผลต2อประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต2าง
กัน  

เม่ือพิจารณาตามสมการพยากรณ* พบว2า 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 
345 คน ท่ีมีปXจจัยในการบริหารจัดการปXจจัย
ด(านนโยบาย (X1)   ปXจจัยด(านบริหารจัดการ (X2)  
ปXจจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) จะมีแนวโน(มส2งผลให(มี
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสมและ
เด2นชัดได(ดีข้ึน  

 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือศึกษาป%จจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร เป*นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการศึกษาวิจัยข(อมูลจาก
เอกสาร  (Documentary Research) และเ ก็บรวบรวมข(อ มูลด( วยการสัมภาษณA เชิ งลึ ก                  
(In-depth interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุLม (Focus Group 
Discussion) ซ่ึงเป*นผู(ท่ีเก่ียวข(องกับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และประชาชนผู(ใช(รถใช(ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษาเชิงปริมาณมาสนับสนุน
การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให(ผลการวิเคราะหAข(อมูลเป*นไปตามวัตถุประสงคAของการวิจัยท่ีกําหนดไว( 
ซ่ึงผู(วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได(ดังตLอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิเคราะหAข(อมูลในเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเก็บรวบรวมข(อมูลด(วยการสัมภาษณA
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเป*นผู(ท่ีเก่ียวข(อง กับการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร และประชาชนผู(ใช(รถใช(ถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 24 คน และวิจัยข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) การ
สนทนากลุLม (Focus Group Discussion) จากผู(มีสLวนรLวม 8 ราย และการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ 
(Survey Research) เพ่ือให(ผลการวิเคราะหAข(อมูลเป*นไปตามวัตถุประสงคAของการวิจัยท่ีตั้งไว( ดังนี้ 
 วัตถุประสงคAข(อท่ี 1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1. ความชัดเจนนโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร 
พบวLา ป%จจุบันนโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครในกําหนด
วิสัยทัศนA ยุทธศาสตรAแนวทางในการปXองกันสาธารณภัยอุบัติภัยทางถนนและความปลอดภัยทางถนน
ของกรุงเทพมหานครได(กําหนดแนวทางปXองกันอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยทางถนนตาม
ปฏิญญามอสโกของสหประชาชาติหรือองคAการอนามัยโลกท่ีได(กําหนดมาตรการท่ีจะลดอุบัติเหตุทาง
ถนนให(ลดลง ณ กรุงมอสโก สมาพันธรัฐรัสเซีย โดยมีการบูรณาการกับแนวทางการแก(ไขป%ญหาการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล ท้ังนี้ศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได(เสนอเรื่องให(ทาง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรA โดยปรับแนวทางปฏิญญามอสโกให(
สอดคล(องกับบริบทสภาพสังคมของประเทศไทย ท้ังนี้หนLวยงานท่ีรับผิดชอบควรตระหนักในการแผน
ยุทธศาสตรAไปปฏิบัติให(เกิดเป*นรูปธรรม พร(อมท้ังกําหนดให(มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอตLอภารกิจ 
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งบประมาณ เครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการกํากับดูแลอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัย
ทางถนนอยLางเหมาะสมและสLงเสริมให(ประชาชนตระหนักตLอจิตสํานึกสาธารณะในการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากบุคคล ยานพาหนะ สภาพถนน สัญญาไฟ เครื่องหมายจราจรและ
เจ(าหน(าท่ีมีผลกระทบตLอประสิทธิผลในการบริหารจัดการในกรุงเทพมหานครและภาพรวม
ระดับประเทศ 
 2. นโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนสามารถดําเนินการได(อยLาง
บรรลุผลและสามารถนําไปสูL การปฎิบั ติ ได(อยL าง เป*นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พบวL า 
กรุงเทพมหานครได(ยึดแนวทางการปXองกันอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยทางถนนเป*นกรอบใน
การขับเคลื่อนของแนวทางปฏิบัติตามปฏิญามอสโกหรือหลักสากล แตLการนําไปบริหารจัดการหรือ
ปฏิบัติให(เกิดเป*นรูปธรรมหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นจําเป*นต(องอาศัยวางแผนบูรณาการต้ังแตL
รัฐบาล หนLวยงานกระทรวง ทบวง กรม องคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน สถาบันการศึกษาและจิตสํานึก
ของประชาชน ในการรLวมมือซ่ึงกันและกันเป*นป%ญหาระบบคมนาคมของภาครัฐ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช(กฎหมายของเจ(าหน(าท่ี จิตสํานึกของประชาชนในการใช(ยานพาหนะหรือ
จิตสํานึกแหLงความปลอดภัย แม(วLาอัตราอุบัติเหตุจะมีแนวโน(มลดลงแตLการเก็บข(อมูลสารสนเทศของ
อุบัติเหตุของหนLวยงานภาครัฐให(มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให(เกิดข(อมูลท่ีมีความชัดเจน ซ่ึง
ภาครัฐควรบํารุงดูแลรักษาสภาพของถนน สัญญาณไฟฟXา สัญญาณจราจร วิศวกรรมโยธาให(สมบูรณA
เพ่ือลดและปXองกันอุบัติเหตุและสLงเสริมสนับสนุนรณรงคAให(ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ีหรือ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยLางเครLงครัดหรือระบบให(การชLวยเหลือผู(ประสบอุบัติเหตุอยLางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีข(อจํากัดด(านอํานาจหน(าท่ีในการแก(ไขป%ญหาอยLางเป*น
ระบบเชLน การปรับซ่ึงเป*นอํานาจของสํานักงานตํารวจแหLงชาติ เป*นต(น  
 3. เปXาหมายและวัตถุประสงคAของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนมีความเป*นไปได(
ท่ีจะสLงเสริมระบบท่ีเอ้ือตLอความปลอดภัย พบวLา ประเทศไทยได(กําหนดเปXาหมายไว(วLาทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีจะขับเคลื่อน ให(ถึงป_ 2563 ตามปฏิญามอสโก เชLน ให(มีผู(เสียชีวิตตLอประชากร
แสนคนไมLเกิน 10 คน ท้ังนี้หนLวยงานท่ีเก่ียวข(องท้ังในระดับสLวนกลาง ภูมิภาค ท(องถ่ินจะต(องรLวมใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการต้ังแตL แสดงความคิดเห็น วางแผน บริหาร ประเมินผล โดยท่ีรัฐบาล
หรือหนLวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงจะต(องมีแผนท่ีชัดเจนท่ีทําให(ถึงเปXาหมาย หรือระบบการขับ
เคลื่อนท่ีจะทําให(เปXาหมายเกิดเป*นรูปธรรม ซ่ึงต(องสอดคล(องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
ด(านบุคลากร งบประมาณ กฎหมาย การกระจายอํานาจหน(าท่ี คุณภาพของถนน วินัยการจราจร 
ท้ังนี้ต(องยอมรับวLาประเทศไทยยังขาดเอกภาพในการบริหารจัดการการปXองกันอุบัติเหตุอยLางเป*น
ระบบ ดังนั้นการแก(ไขป%ญหาจึงไมLครบทุกมิติอยLางครบวงจร   
 4. นโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครมีความ
สอดคล(องกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติความเข(าใจและพฤติกรรมตLอการจัดการเพ่ือความปลอดภัยทาง
ถนนของประชาชน พบวL า  นโยบายการปXอง กันและแก( ไขป%ญหาอุบั ติ เห ตุทางถนนของ
กรุงเทพมหานคร ได(ยึดถือปฏิญามอสโกในจัดทําแผนแมLบทตLางๆ หรือแผนประเภทตLางๆ แม(วLาจะ
เป*นปฏิญาสากลบันทึกข(อตกลงรLวมกันของประเทศตLางๆ แม(วLาจะมีความแตกตLางในมิติของการนํามา
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ประยุกตAใช(ให(เหมาะสมกับบริบททางสังคมไทยก็ตามตLางนับวLาเป*นแนวทางท่ีดีตามมาตรฐานสากลซ่ึง
จะเป*นตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเป*นแนวทางในการดําเนินงานของหนLวยงานท่ีเก่ียวข(องเชLน กระทรวง
คมนาคม กรมการขนสLงทางบก กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหLงชาติ กรุงเทพมหานคร 
นโยบายหรือยุทธศาสตรA กลยุทธAมีความสําคัญมากในลักษณะการทํางานเชิงบรูณาการทุกหนLวยงาน 
โดยให(การทํางานรLวมกันอยLางเป*นระบบ เชื่อมโยงฐานข(อมูลสารสนเทศรLวมกันหรือสร(างเครือขLาย
ปXองกันการแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนอยLางเป*นระบบระหวLางหนLวงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
องคAกรปกครองสLวนท(องถ่ินอันจะนําไปสูLแนวทางการลดอุบัติเหตุหรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติความ
เข(าใจและพฤติกรรมท่ีดีและความปลอดภัยทางถนนของประชาชน  
 จากท่ีกลLาวมาข(างต(น จะเห็นได(วLา นโยบายการปXองกันอุบัติเหตุจราจรในชLวงต(น คือ  
ต้ังแตLป_ พ.ศ. 2531-2545 ประสบกับป%ญหาด(านการประสานนโยบาย อันเป*นผลตLอการบริหาร
จัดการปXองกันอุบัติเหตุจราจรโดยตรง ยิ่งกวLานี้ ยังมีป%ญหาด(านโครงสร(างนโยบายจากผู(รับผิดชอบ
โดยตรง หรือท่ีเรียกวLาขาดเจ(าภาพ อันเป*นผลมาจากการขาดการสนับสนุนจากฝfายการเมือง  
นโยบายดังกลLาว มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการอยLางตLอเนื่องและจริงจัง  
ต้ังแตLป_  พ.ศ. 2551 เป*นต(นไป โดยมุLงเน(นให(หนLวยงานตLางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ
องคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน ทุกระดับ มีสLวนรLวมรับผิดชอบและสนับสนุนสLงเสริมซ่ึงกันและกันให(มาก
ข้ึน โดยมีศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เป*นหนLวยงานกลางในการเชื่อมโยงประสาน
เครือขLายและบูรณาการแผนงานปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนตLางๆ ไปสูLการยกระดับ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสูLมาตรฐานสากล 
 วัตถุประสงคAข(อท่ี 2 ป%จจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 1. ป%จจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร พบวLา ในการปXองกันและแก(ไข
ป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนหรือการบริหารจัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจําเป*นต(องอาศัยป%จจัยการ
บริหารด(านตLางๆ เก้ือหนุนกันอยLางเป*นระบบโดยเฉพาะอยLางยิ่งด(านงบประมาณ บุคลากร การ
กระจายอํานาจหน(าท่ี เนื่องจากงบประมาณมีความสําคัญตLอการบํารุงรักษาอุปกรณA เชLน ถนน 
สัญญาณไฟ หรือการกําหนดนโยบายในการแก(ไขป%ญหาจราจร เชLน พ้ืนท่ีจอด เส(นทางการเดินรถ 
หรือมาตรการคLาธรรมเนียมท่ีจอดรถในพ้ืนท่ีเขตเมือง เป*นต(น นอกจากนี้แล(วนโยบาย แผนการ
ดําเนินงานต(องมีความชัดเจน กําหนดบทบาท อํานาจหน(าท่ีของหนLวยงานอยLางชัดเจน ผู(ปฏิบัติงานมี
ศักยภาพและจํานวนเพียงพอตLอการบริหารจัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรัฐต(องให(ความสําคัญ
ในการแก(ไขป%ญหาต้ังแตL งบประมาณ อํานาจหน(าท่ี บุคลากร เป*นต(น แตLรัฐต(องตระหนักสร(าง
จิตสํานึกในการใช(ถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุจากประชาชนเป*นสําคัญเพราะคนคือป%จจัยสําคัญของป%ญหา
อุบัติเหตุมากกวLามิติป%จจัยการบริหารจัดการ  
 2. การจัดทําแผนแมLบทความปลอดภัยทางถนนสอดคล(องกันกับการปฏิบัติงานหรือ
ความสามารถของหนLวยงานอํานวยการความปลอดภัยทางถนน พบวLา ภาครัฐมีนโยบาย แผน
ยุทธศาสตรA แผนแมLบทการปXองกันหรือลดป%ญหาอุบัติ เหตุแตL อุปสรรคท่ีสําคัญคือการขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหวLางหนLวยงานให(เกิดเป*นรูปธรรมอันมีผลมาจากป%จจัยการบริหาร
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ด(านงบประมาณ บุคลากร นโยบายสLวนกลางในการกําหนดอํานาจหน(าท่ีให(กับหนLวยงานหรือกระจาย
อํานาจ งบประมาณ บุคลากรอยLางเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณ บุคลากรในหนLวยงานท่ีมีภาระ
งานประจําและงบประมาณจํากัดอย ู Lแล(ว พร(อมท้ังรัฐบาลควรใช(การบูรณาการหรือแก(ไขป%ญหาอยLาง
เป*นระบบโดยเฉพาะอยLางยิ่งการมอบอํานาจให(กับหนLวยงานและผู(บริหารองคAกรระดับปฏิบัติต(องมี
บทบาทสําคัญในการรLวมนํานโยบายไปปฏิบัติอยLางจริงจัง  
 3. ยุทธศาสตรAและกลยุทธAของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนมีหนLวยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรAให(เกิดผลเป*นรูปธรรมอยLางมีประสิทธิภาพ พบวLา หนLวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ินควรยึดถือยุทธศาสตรAหรือแนวทางการดําเนินงาน 
แผนงานโครงการให(เป*นไปในทิศทางเดียวกันหรือบูรณาการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนข(อมูลระหวLาง
องคAกรเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรAท้ังในระดับประเทศ ระดับท(องถ่ินให(สอดคล(องเหมาะสม โดยมีการ
กําหนดบทบาท อํานาจหน(าท่ี งบประมาณ ทรัพยากรมนุษยAของแตLละหนLวยงานให(เหมาะสมในการ
สLงเสริมสนับสนุนงบประมาณสําหรับรณรงคAปXองกันสร(างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนให(กับ
ประชาชน   
 4. โครงสร(างการทํางาน โครงสร(างการบริหารงาน ของหนLวยงานท่ีเก่ียวข(อง บุคลากร 
หลักเกณฑA ระบบสารสนเทศ งบประมาณ กระบวนการทํางานภายในศูนยAอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน พบวLา กลไกระบบของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนมุLงเน(นการบูรณาการ
หนLวยงาน ตLางๆ ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือการะทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน โดยเฉพาะประชาชน
ท่ัวไป บูรณาการเข(ามาทํางานรLวมกัน มีตั้งแตLระดับชาติ ระดับฝfายการเมืองดําเนินการตามโครงสร(าง
ตามสายบังคับบัญชา โดยมุLงเน(นการมีสLวนรLวมในการวางแผน บริหารหรือติดตามประเมินผล ต้ังแตL
ระดับสLวนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน โดยท่ีรัฐบาลกําหนด
หนLวยงานกลางให(มีนโยบายอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอตLอภารกิจ 
เชLนเดียวกับสํานักงานจราจรและขนสLงของกรุงเทพมหานครจําเป*นต(องมีนโยบายจากสLวนกลางท่ี
ชัดเจน รวมถึงอํานาจหน(าท่ีในการบริหารจัดการ หรือจัดสรรงบประมาณ บุคลากรในการสนับสนุน
งานจราจรและขนสLงของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากป%จจุบันนี้งบประมาณในการดําเนินการปXองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนเป*นงบประมาณประจําจากรายได(ของกรุงเทพมหานครซ่ึงภารกิจของ
กรุงเทพมหานครมีจํากัดและบุคลากรมีภาระงานด(านอ่ืนๆ จํานวนมากพร(อมท้ังอํานาจหน(าท่ีในการ
บริหารจัดการทับซ(อนหรือไมLมีอํานาจในการจัดการงานจราจรได(อยLางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
จําเป*นต(องอาศัยอํานาจจากเจ(าหน(าท่ีตํารวจ กรุงเทพมหานครเป*นเพียงผู(สนับสนุนมากกวLาหรือพ้ืนท่ี
ในการดูแลเป*นของกรุงเทพมหานครแตLไมLมีอํานาจหน(าในการแก(ไขป%ญหาอยLางเป*นระบบ 
 5. งบประมาณท่ีรัฐให(สนับสนุนศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเพียงพอท่ีจะทําให(
นโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยบรรลุเปXาหมาย พบวLา 
งบประมาณเป*นเรื่องสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนมีหลายแผนงานหลายโครงการท่ีต(องใช(งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูLการปฏิบัติในด(านการบริหารจัดการ พัฒนารักษาบํารุงงานจราจร รณรงคA
ประชาสัมพันธAสร(างจิตสํานึกในการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังนี้งบประมาณท่ีจัดแบLงให(แตLละ
หนLวยงานอาจไมLเพียงพอตLอหนLวยงานต(องการในการนํานโยบายไปสูLการปฏิบัติให(มีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผลสูงสุด ควรมุLงเน(นจัดสรรงบประมาณในการแก(ไขป%ญหาอยLางเป*นระบบมากวLามุLงเน(นใน
เชิงสร(างภาพลักษณAรณรงคAในชLวงเทศกาลหรือสLงเสริมให(หนLวยงานสํานักจราจรในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการเก็บคLาธรรมเนียม เปรียบเทียบปรับผู(กระทําความผิดกฎจราจร
เพ่ือเป*นรายได(ของรัฐและมาตรการปXองกันอุบัติเหตุทางถนน เป*นต(น  
 6. บุคลากร จํานวนพนักงาน ลูกจ(างมีความเพียงพอท่ีจะรองรับระบบโครงขLายถนนท่ี
ปลอดภัยในระดับพ้ืนท่ี พบวLา จํานวนบุคลากรในการอํานวยความสะดวกหรือปฏิบัติหน(าท่ีเพ่ือ
ควบคุมแก(ไขป%ญหาจราจรมีไมLเพียงพอตLอปริมาณรถหรือผู(กระทําความผิด เนื่องจากจิตสํานึกของผู(
ขับข่ีท่ีขาดระเบียบวินัย แตLการสLงเสริมให(บุคลากรมีความรู(ความเชี่ยวชาญในด(านงานจราจรเป*นสิ่งท่ี
หนLวยงานมุLงสLงเสริมพัฒนาอยLางตLอเนื่องและมุLงปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความรับผิดชอบตLอหน(าท่ีและบังคับ
ใช(กฎหมายอยLางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได( 
 7. เครื่องมือ เครื่องใช( อุปกรณAสํานักงาน คุณภาพของเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีความเพียงพอท่ีจะรองรับงานของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน พบวLา การจัดการ
ระบบสารสนเทศในการบูรณาการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับหนLวยงานตLางๆ ท่ีเก่ียวข(อง 
แม(วLาในแตLละหนLวยงานจะมีศักยภาพของเครื่องมือ เครื่องใช( อุปกรณAสํานักงาน คุณภาพของ
เทคโนโลยีเนื่องจากเป*นต(นทุนท่ีสามารถจัดหา/จัดสรรเพียงเดียวสามารถใช(ได(ตลอดและสิ่งอํานวย
ความสะดวกมี แตLศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอยLางเป*น
ระบบหรือตLอเนื่อง  
 8. คุณภาพเส(นทางจราจร ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก(ไข พบวLา ป%ญหาเชิงโครงสร(าง
ของระบบผังเมือง การวางผังเมือง การจัดระบบถนน ทําให(เกิดป%ญหาของคุณภาพเส(นทางจราจรใน
ด(านการเพ่ิมชLองทางการเดินรถ ลักษณะของทางแยกทางตรง ซ่ึงสอดคล(องสัมพันธAกับพฤติกรรมของ
ผู(ขับข่ีท่ีขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรหรือคุณภาพยานพาหนะท่ีไมLได(มาตรฐานท่ี
กําหนด  
 9. วินัยการจราจรของผู(ขับข่ี พบวLา อุบัติภัยทางท(องถนนเกิดจากป%จจัยท่ีสําคัญคือผู(ขับข่ี
หรือคนเป*นป%จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท้ังในด(านของอัตราความเร็ว ความประมาท การไมLปฏิบัติตามกฎ
เครื่องหมายจราจร ท้ังนี้วินัยของผู(ขับข่ีขาดน้ําใจให(กับผู(ใช(ถนนรLวมกันและใช(ถนนหลวงในการ
ทดสอบเครื่องยนตAหรือท(าทายกันระหวLางผู(ขับข่ี  
 10. คุณภาพยานพาหนะของผู(ขับข่ี พบวLา คุณภาพยานพาหนะเป*นป%จจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมี
ผลตLออุบัติเหตุแตLด(วยการกรมการขนสLงทางบก กําหนดให(มีกาตรวจสภาพรถยนตAกLอนการตLอภาษีจึง
เป*นมาตรการทางอ(อมท่ีสําคัญให(ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสภาพรถยนตA แตLประชาชนต(อง
ตระหนักในการใช(อุปกรณAเพ่ือบํารุงรักษารถยนตAท่ีได(มาตรฐาน 
 11. ความรLวมมือในการใช(รถใช(ถนนให(ปลอดภัย พบวLา ป%ญหาท่ีสําคัญในการปXองกัน
อุบัติเหตุคือวัฒนธรรมจิตสํานึกแหLงความปลอดภัย การมีวินัยจราจร การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อยLางเครLงครัดของประชาชนเป*นสําคัญ ต้ังแตLการตรวจสอบคุณภาพของยานพาหนะ เส(นทางกLอน
เดินทาง การปฏิบัติตามกฎจราจรและการมีน้ําในการขับข่ี เป*นต(น  
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 ผลการศึกษาวิจัยข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ป%จจัยท่ีทําให(เกิด
อุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด(านวินัยจราจร พบวLา ประชาชนสLวนใหญLมีพฤติกรรมการขับข่ี การเพิกเฉยตLอกฎจราจร  
สLงผลให(เกิดความหายนะในชีวิตและทรัพยAสินไมLอาจจะหลีกเลี่ยงได(ถ(าเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น กฎจราจร
จึงเป*นกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชLวยควบคุม และลดอัตราเสี่ยงตLอการเกิดอุบัติเหตุ หากบุคคลท่ี
จําเป*นต(องใช(เส(นทางสัญจรไมLเคารพกฎจราจรจะทําให(ประสบอุบัติเหตุได( กลไกของกฎจราจรท่ีต(อง
ระลึกถึงอยูLเสมอ คือ พึงใช(กฎจราจรอยLางถูกวิธีและถูกต(องซ่ึงชLวยให(สามารถลดความเสี่ยงของ
อุบัติเหตุ 
 ด(านคุณภาพถนนและสภาพแวดล(อม พบวLา สภาพแวดล(อม มีสLวนชLวยสนับสนุนให(เกิด
อันตรายจากการจราจรได(งLาย โดยลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนผิว เส(นทางการจราจร อุบัติเหตุจราจร
สามารถเกิดข้ึนได( ถ(าหากมีการเดินทางเข(าไปในลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ี ท่ีไมLคุ(นเคย รวมถึง
ลักษณะของเส(นทางคมนาคม มีสภาพท่ีไมLเอ้ืออํานวยความสะดวก สบาย เส(นทางเป_ยก ลื่น หรือมี
สภาพขรุขระ เป*นหลุมเป*นบLอ หรือมีสิ่งกีดขวางบนเส(นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟสําหรับ
การจราจร ประกอบกับสภาพอากาศ อากาศท่ีแปรเปลี่ยนระดับเบา-รุนแรง เชLน ฝนตก หมอกลงจัด
พายุฝนฟXาคนอง คลื่นลมแรง สร(างทัศนวิสัยท่ีเลวร(าย สLงผลตLอสภาพการจราจรให(เกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุได( ถ(าไมLมีมาตรการปXองกันรัดกุมดีพอ   
 วัตถุประสงคAข(อท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครผู(ให(สัมภาษณAสLวนใหญLเห็นวLาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจําเป*นอยLางยิ่งท่ีต(องกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจนในการมอบหมายอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรให(กับองคAกรปกครองสLวน
ท(องถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครในการนํานโยบาย แผนยุทธศาสตรAไปสูLการปฏิบัติได(อยLางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากป%จจุบันกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการสLงเสริม
มากกวLาบริหารจัดการแก(ไขป%ญหา เนื่องจากป%ญหาเชิงโครงสร(างระหวLางหนLวยงานภาครัฐหรือการ   
บูรณาการบริหารจัดการรLวมกันยังขาดเอกภาพในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร เชLน สํานักงานตํารวจแหLงชาติทําหน(าท่ีในการดําเนินคดีแตL
กรุงเทพมหานครทําหน(าท่ีสนับสนุนแตLอํานาจในเชิงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพท่ีพร(อม ดังนั้นความชัดเจนในการกําหนดนโยบายในการแก(ไขป%ญหาปรับปรุงประสิทธิผล
การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครควรมีหนLวยงานท่ีมีอํานาจหน(าท่ี 
งบประมาณท่ีชัดเจน มีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ พร(อมท้ังควบคูLกับการสร(างจิตสํานึกท่ีดีมีวินัยของผู(
ขับข่ีให(มีความปลอดภัยทางถนนด(วยเชLนกัน เนื่องจากบุคคลเป*นป%จจัยสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ  
 ผลการศึกษาวิจัยข(อมูลจากเอกสาร  (Documentary Research) แนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 



177 

 สรุปได(วLาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจําเป*นอยLางยิ่งท่ีต(องกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการมอบหมาย
อํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรให(กับองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร
ในการนํานโยบาย แผนยุทธศาสตรAไปสูLการปฏิบัติได(อยLางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากป%จจุบันกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการสLงเสริมมากกวLาบริหารจัดการแก(ไขป%ญหา 
เนื่องจากป%ญหาเชิงโครงสร(างระหวLางหนLวยงานภาครัฐหรือการบูรณาการบริหารจัดการรLวมกันยังขาด
เอกภาพในการปรับปรุ งประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร เชLน สํานักงานตํารวจแหLงชาติ ทําหน(าท่ีในการดําเนินคดีแตLกรุงเทพมหานครทํา
หน(าท่ีสนับสนุนแตLอํานาจในเชิงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีศักยภาพท่ีพร(อม ดังนั้น
ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายในการแก(ไขป%ญหาปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครควรมีหนLวยงานท่ีมีอํานาจหน(าท่ี งบประมาณท่ีชัดเจน มี
จํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เห ตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวLา อํานาจหน(าท่ีในการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครเป*นไปตามอํานาจตามมาตรา 49 แหLงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และข(อ 19 แหLงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวLาด(วยการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 จึงให(จัดต้ังศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 
(ศปถ.กทม.) โดยให(มีคณะกรรมการศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 
(คณะกรรมการ ศปถ. กทม.) มีอํานาจหน(าท่ี ดังตLอไปนี้ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให(สอดคล(องกับแผนการปXองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหLงชาติ แผนแมLบทความ
ปลอดภัยทางถนน แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559  
 2. ดําเนินการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร   
 3. อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เรLงรัด ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ   
 4. สLงเสริมและสนับสนุนการมีสLวนรLวมของประชาชนในการปXองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. จัดให(มีศูนยAข(อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร 
 6. จัดให(มีโครงการพัฒนาบุคลากรด(านความปลอดภัยทางถนน 
 7. เผยแพรLข(อมูลขLาวสารและประชาสัมพันธAการดําเนินงานตLอสาธารณะ 
 8. รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความคิดเห็นตLอคณะกรรมการศูนยAอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการ
ปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 9. แตLงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหน(าท่ี 



178 

 10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แหLงชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) หรือคณะกรรมการ ศปถ.มอบหมาย 
 กลไกระบบของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน คือการบูรณาการหนLวยงานตLางๆ 
ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือการะทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชนคือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวข(อง ด(านธุรกิจ 
เก่ียวกับการสัญจรปลอดภัยทางถนน แม(กระท่ังประกันภัยยังมีเพราะมันเก่ียวข(อง ด(านภาคประชาชน
ไมLวLาจะเป*น องคAกร NGO ตLางๆ ประชาชนท่ัวไป โดยศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน นําเอา
นโยบายมาแปลงเป*นรูปธรรม ขับเคลื่อนระดับชาติลงไปสั่งการ เอาหนLวยท่ีเก่ียวข(องมานั่งทํางาน
รLวมกัน วางเปXาหมายรLวมกัน ปรึกษาหารือกัน ทําไปในทิศทางเดียวกัน แล(วมีระดับจังหวัด มีระดับ
อําเภอ มีระดับองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน แนวคิดหลักคือให(หนLวยงานท่ีเก่ียวข(อง มาพูดคุยกัน โดย
ต(องมีเปXาหมายรLวมกัน แตLเนื่องจาก แตLละหนLวยงานก็มีภารกิจหน(าท่ีของตัวเอง มีกฎระเบียบมี
วัฒนธรรมของตัวเอง มีงบประมาณ มีอะไรแตกตLางกัน ฉะนั้นมีความเป*นไปได(อยูLแล(วท่ีตLางคนตLางทํา
แตLเรามีกรอบเรามีแผนท่ีจะยึดโยงรLวมกัน ใช(แผนทศวรรษ มายึดโยงรLวมกัน มีเปXาหมายท่ีพยายามให(
เห็นรLวมกันในแผนแมLบทฉบับใหมLนั้น พยายามจะลงไปถึงตัวชี้วัดให(เห็นวLาอะไรคือตัวชี้วัดของแตLละ
หนLวย อะไรคือความสําเร็จท่ีเราจะบรรลุถึง คือถ(าเรามองถึงเรื่องคนตายอยLางเดียว มันไมLสามารถวัด
อะไรได(เลย แตLถ(าเรามาดูถึงกระบวนงานแตLละองคAกร ทํางานอะไร บรรลุผลในงานนั้นไหม มาตรฐาน
ท่ีทําเป*นมาตรฐานสากลไหม เรามีการดําเนินการเรามีระบบตรวจสอบคุณภาพรถ ตรวจสอบคุณภาพ
ถนน ตรวจสอบเรื่องตLางๆ ท่ีเก่ียวข(อง ครบถ(วนไหมถนนบ(านเราได(มาตรฐานไหม เรื่องตLางๆ ท่ีทําใน
ตLางประเทศ ท่ีสามารถลดอุบัติเหตุเราได(ทําเหมือนกันกับเขาไหม และสิ่งสําคัญท่ีสุด เรามีวัฒนธรรม
ความปลอดภัยเหมือนกับบ(านอ่ืนเขาไหมอันนี้สําคัญ ศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จะเป*น
ตัวบูรณาการมานั่งคุยให(เป*นเรื่องเดียวกัน  
 ยุทธศาสตรAและกลยุทธAมีความสําคัญมากในลักษณะการทํางานเชิงบูรณาการทุกหนLวยงาน
ถ(ามารLวมกันทํางาน แตLศูนยAอํานวยการจะต(องมียุทธศาสตรAท่ีชัดเจนจะให(ทําอยLางไรทุกหนLวยงาน
จะต(องดําเนินการตามไมLใชLทุกหนLวยงานจะต(องทําแผนการกับโครงการของตัวเองมาใสL แล(วบอกวLา
เป*นยุทธศาสตรAหรือกลยุทธAของศูนยAอํานวยการเรื่องนี้ไมLใชLกลยุทธAหรือยุทธศาสตรAท่ีจะให(ความ
ปลอดภัยมันลดลงได( แตLทุกวันนี้ทํางานแบบเชิงบูรณาการแตLบูรณาการยังทํางานเหมือนเดิมยังทํา
ภารกิจเหมือนเดิมไมLได(เอามาทํารLวมกัน ไมLเอาป%ญหาของหนLวยงานตนเองมาเป*นป%ญหาขององคAการ
ใหญL จะต(องกําหนดไปเลยวLาตัวเองจะต(องทําอยLางไร แล(วมอบหมายให(กับหนLวยงานท่ีเก่ียวข(องไป
ดําเนินการ ถ(าหนLวยงานท่ีเก่ียวข(องเคยดําเนินการไว(อยLางไรต(องกลับมาทํารูปแบบใหมL ทําตามแบบท่ี
ศูนยAอํานวยการสั่ง 
 ในการศึกษาเชิงปริมาณผู(วิจัยได(เก็บรวบรวมข(อมูล จากประชากรเปXาหมายในสังกัดพ้ืนท่ี
ของกรุงเทพมหานคร ได(กลุLมตัวอยLางท้ังสิ้น 345 ตัวอยLาง สามารถวิเคราะหAผลการศึกษาได(ดังตLอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข(อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม  
 กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLเป*นเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป*นร(อยละ 52.46 เพศหญิง จํานวน    
164 คน คิดเป*นร(อยละ 47.54  มีอายุระหวLาง 51 ป_ ข้ึนไปจํานวน 161 คน คิดเป*นร(อยละ 46.63  รองลงมา
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ได(แกL 31 ป_ - ไมLเกิน 40 ป_ จํานวน 85 คน คิดเป*นร(อยละ 24.64 อายุ 41 ป_ - ไมLเกิน 50 ป_  จํานวน 72 คน 
คิดเป*นร(อยละ 20.87  และไมLเกิน 30 ป_  จํานวน 27 คน คิดเป*นร(อยละ 7.86  
 ตําแหนLงหรือประเภท พบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLเป*นตํารวจจราจรหรือเก่ียวข(องกับ
อุบัติเหตุ จํานวน 191 คน คิดเป*นร(อยละ 55.36  เป*นผู(ขับข่ีรถยนตAสLวนบุคคล จํานวน 72 คน       
คิดเป*นร(อยละ 20.87  ผู(ขับข่ีรถสาธารณะ จํานวน 61 คน คิดเป*นร(อยละ 17.68 ผู(อยูLในระดับ
ปฏิบัติการ 17 คน คิดเป*นร(อยละ 4.93  และเป*นระดับอํานวยการ/บังคับบัญชา จํานวน 4 คน       
คิดเป*นร(อยละ 1.16 
 สถานภาพสมรส  พบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLสมรสจํานวน 198 คน คิดเป*นร(อยละ 
57.39 รองลงมา โสดจํานวน 115 คน คิดเป*นร(อยละ 33.33 และแยกกันอยูL/หยLาร(างจํานวน 32 คน 
คิดเป*นร(อยละ 9.28 
 ระดับการศึกษา พบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปจํานวน 
342 คน คิดเป*นร(อยละ 70.41 และตํ่ากวLาปริญญาตรีจํานวน 103 คน คิดเป*นร(อยละ 29.86 
 รายได(ตLอเดือนพบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLมีรายได( น(อยกวLา 20,000 บาทจํานวน 210 คน       
คิดเป*นร(อยละ 60.87 รองลงมา 20,001 – 35,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเป*นร(อยละ 20.87 และ 
35,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 63 คน คิดเป*นร(อยละ 18.26 
 ประสบการณAในการทํางาน พบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLมีประสบการทํางาน 12 ป_ ข้ึนไปจํานวน
208 คน คิดเป*นร(อยละ 60.29 รองลงมา 9 ป_ – 12 ป_ จํานวน 62 1คน คิดเป*นร(อยละ 17.97 3 ป_ – 8 ป_
จํานวน 48 คน คิดเป*นร(อยละ 13.91 และ 1 ป_ – 3 ป_ จํานวน 27 คน คิดเป*นร(อยละ 7.83 
 ตอนท่ี 2 ป%จจัยท่ีมีผลตLอการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLเห็นวLาป%จจัยท่ีมีผลตLอประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูLในระดับมาก ( X  = 2.66, S.D. = 0.75) 
เม่ือพิจารณาเป*นรายด(าน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน ( X  = 2.57, S.D. = 0.66) ป%จจัย
ด(านนโยบาย ( X  = 2.62, S.D. = .824) มีและป%จจัยด(านบริหารจัดการ ( X  = 2.79, S.D. = 0.69)  
 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พบวLา กลุLมตัวอยLางสLวนใหญLเห็นวLาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูLในระดับมาก ( X  = 2.50, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป*น
รายด(านพบวLาในชLวงระยะท่ีผLานมามีอัตราอุบัติเหตุลดลง ( X  = 2.57, S.D. = 0.68) มีประสิทธิผล
มากท่ีสุด รองลงมาได(แกL ในชLวงระยะท่ีผLานมามีอัตราจํานวนผู(บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง ( X  = 
2.51, S.D. = 0.71) เส(นทางจราจรมีความสมบูรณAเหมาะสมในการจราจรสิ่งอํานวยความสะดวก
เหมาะสมกับการใช(สัญจร ( X  = 2.44, S.D. = 0.81) และจํานวนข(อเร(องเรียนด(านจราจรลดน(อยลง 
( X  = 2.51, S.D. = 0.58) 
 แสดงคLาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAระหวLางป%จจัยการบริหารจัดการ (X) ได(แกLป%จจัยด(าน
นโยบาย (X1) ป%จจัยด(านบริหารจัดการ (X2)  ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3)  กับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) พบวLา ป%จจัยการบริหารจัดการการลด
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อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (X) ท่ีมีความสัมพันธAกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ (Y) ในเชิงบวก (r = 0.32, Sig. = 0.01) โดยท่ีจจัยการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครได(แกL  ป%จจัยด(านนโยบาย (X1) ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) ท่ีมี
ความสัมพันธAกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ (Y) ของบุคลากรในเชิงบวก (r = 0.20, Sig. = 0.01, r = 
0.36, Sig. = 0.01) 
 การวิเคราะหAถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) เพ่ือ
ค(นหาความสัมพันธAระหวLางป%จจัยการบริหารจัดการท่ีมีตLอประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พบวLา คLาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAพหุคูณมีคLา 0.41 และกําลังสองของคLาสหสัมพันธAพหุคูณ
มีคLา 0.17 แสดงวLา ตัวแปรพยากรณAท้ังหมด 3 ตัว รLวมกันพยากรณAประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ได(ร(อยละ 17.00 คLาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณAมีคLา 0.53 
 ผลการวิเคราะหAความแปรปรวนเพ่ือทดสอบนัยสําคัญของคLาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAพหุคูณ 
พบวLา คLาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAพหุคูณมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวLาความสัมพันธA
ระหวLางตัวแปรเกณฑAและตัวแปรพยากรณAท้ัง 3 ตัว มีความสัมพันธAกันในเชิงเส(นตรง ซ่ึงสามารถนําไป
สร(างเป*นสมการตLอไปได( 
 กลุLมตัวอยLางท่ีมีป%จจัยในการบริหารจัดการป%จจัยด(านนโยบาย (X1) ป%จจัยด(านบริหาร
จัดการ (X2) ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) ตLางกันมีผลตLอประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครแตกตLางกัน  
 แสดงวLา ป%จจัยด(านนโยบาย (X1) ป%จจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) 
สามารถพยากรณAความสัมพันธAกับประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตLางกัน (Y) ได(อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 โดยตัวแปรท้ังหมดรLวมกันพยากรณAประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานครได(ร(อยละ 17.00 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณA (S.E.est) 
0.53 และสามารถเขียนสมการพยากรณAในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได( ดังนี้ 
 สมการพยากรณAในรูปคะแนนดิบ      
  Y   = 1.37 + 0.29 (X1) + 0.31 (X2) + 0.28 (X3)  
 สมการพยากรณAในรูปคะแนนมาตรฐานได(  ดังนี้   
  Zr  = 0.19 (Z 1) + 0.21 (Z 2) + 0.41 (Z3) 
 กลLาวโดยสรุปคือ เม่ือพิจารณาตามสมการพยากรณA พบวLา ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
การลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 345 คน ท่ีมีป%จจัยในการบริหาร
จัดการป%จจัยด(านนโยบาย (X1) ป%จจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) จะมีแนวโน(ม
สLงผลให(มีประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสม
และเดLนชัดได(ดีข้ึน 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู(วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได(ดังตLอไปนี้ 
 5.2.1 จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการลดอุบั ติ เหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวLา ป%จจุบันความชัดเจนนโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนน
ของกรุงเทพมหานครมีแนวทางตามปฏิญญามอสโกของสหประชาชาติหรือองคAการอนามัยโลก โดยท่ี
รัฐบาลและกรุงเทพมหานครนํามาเป*นแนวทางในกําหนดวิสัยทัศนA ยุทธศาสตรAแนวทางในการปXองกัน
สาธารณภัยอุบัติภัยทางท(องถนนและความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร แตLด(วยบริบท
สภาพสังคมของประเทศไทยยังไมLสามารถนํามาปฏิบัติได(อยLางสมบูรณA หรือนโยบายรัฐบาลในการ
มอบอํานาจหน(าท่ีให(หนLวยงานใดเป*นผู(รับผิดชอบอยLางชัดเจน เกิดป%ญหาทับซ(อนในมิติเชิงโครงสร(าง
การบริหารจัดการในอํานาจและพ้ืนท่ีอันนําไปสูLการปฏิบัติให(เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล จึง
คLอนข(างน(อย ซ่ึงหนLวยงานตLางๆ มุLงปฏิบัติตามอํานาจหน(าท่ีขององคAกร ขาดการบูรณาการรLวมกัน
ระหวLางภาครัฐ พร(อมท้ังนี้อุปสรรคในด(านวินัยของผู(ขับข่ี การบังคับใช(กฎหมาย การบูรณาการ
บริหารจัดการระหวLางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน ข(อจํากัดในด(านบุคลากร  
งบประมาณ เครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการกํากับดูแลสาธารณภัย อุบัติภัย ท่ีมีผลกระทบตLอ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการในกรุงเทพมหานครและภาพรวมระดับประเทศ สอดคล(องกับ
การศึกษาเชิงปริมาณเห็นวLาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 345 คน ท่ีมีป%จจัยในการบริหารจัดการป%จจัยด(านนโยบาย (X1)   
ป%จจัยด(านบริหารจัดการ (X2) ป%จจัยด(านผู(ใช(ถนน (X3) จะมีแนวโน(มสLงผลให(มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสมและเดLนชัดได(ดีข้ึน ท้ังนี้ยัง
สอดคล(องกับ นโยบายการปXองกันอุบัติเหตุจราจรในชLวงต(น คือ ต้ังแตLป_ พ.ศ. 2531-2545 ประสบกับ
ป%ญหาด(านการประสานนโยบาย อันเป*นผลตLอการบริหารจัดการปXองกันอุบัติเหตุจราจรโดยตรง ยิ่ง
กวLานี้ ยังมีป%ญหาด(านโครงสร(างนโยบายท่ีจากผู(รับผิดชอบโดยตรง หรือท่ีเรียกวLาขาดเจ(าภาพ อันเป*น
ผลมาจากการขาดการสนับสนุนจากฝfายการเมือง นโยบายดังกลLาว มีความเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการอยLางตLอเนื่องและจริงจัง ต้ังแตLป_ พ.ศ. 2551 เป*นต(นไป โดยมุLงเน(นให(
หนLวยงานตLางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน ทุกระดับ มีสLวน
รLวมรับผิดชอบและสนับสนุนสLงเสริมซ่ึงกันและกันให(มากข้ึน โดยมีศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน เป*นหนLวยงานกลางในการเชื่อมโยงประสานเครือขLายและบูรณการแผนงานปXองกันและแก(ไข
ป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนตLางๆ ไปสูLการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสูL
มาตรฐานสากลสอดคล(องกับจังหวัดนครราชสีมา (2546) ได(รายงานแผนปฏิบัติการปXองกันอุบัติเหตุ
จราจรและการจัดการภายหลังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ด(านโครงการเพ่ิมศักยภาพในการชLวยเหลือ
ฉุกเฉินแกLหนLวยปฏิบัติ ซ่ึงการชLวยเหลือผู(ปfวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน องคAประกอบท่ีสําคัญนอกจากด(าน
ความรู(ความสามารถของเจ(าหน(าท่ี ความรวดเร็วของทีมงาน และยังมีความจําเป*นท่ีจะต(องเพ่ิม
ศักยภาพของทีมชLวยเหลือ โดยจัดอุปกรณA เครื่องมือท่ีจําเป*นในการชLวยชีวิต และรถพยาบาลท่ี
เหมาะสมแกLทีมงานเคลื่อนท่ีเร็ว และความพร(อมของห(องฉุกเฉิน โดยได(ดําเนินการดังนี้ 1) จัดประชุม
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ผู(รับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกโรงพยาบาล 2) สํารวจวัสดุ ครุภัณฑAทางการแพทยAท่ีจําเป*นและ
ขาดแคลน 3) ต้ังคณะกรรมการจัดประกวดราคา 4) จัดซ้ืออุปกรณAท่ีจําเป*นสนับสนุนแกLหนLวยปฏิบัติ 
5) ทําแผน ควบคุม ทะเบียนวัสดุครุภัณฑA และจังหวัดขอนแกLน (2546) ได(รายงานแผนปฏิบัติการ
ปXองกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแกLน ในสLวนของการดําเนินการทางการแพทยAฉุกเฉินนั้น จังหวัด
ขอนแกLน ได(มีการพัฒนาในสLวนของการบริการทางการแพทยAฉุกเฉินมาอยLางตLอเนื่อง ต้ังแตLป_ 2537  
จนถึงป%จจุบัน และมีระบบเครือขLายบริการทางการแพทยAฉุกเฉิน 1669 ทุกอําเภอ โดยมีภาคเอกชน  
เชLน มูลนิธิตLางๆ เข(ามาเป*นเครือขLาย มีการให(บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแมLขLายสั่งการท่ี
โรงพยาบาลขอนแกLน และมีหนLวยกู(ชีพท้ังหมด 31 หนLวยท่ัวท้ังจังหวัด และมีการดําเนินการเต็มพ้ืนท่ี  
ต้ังแตLวันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 และแบLงโซนรับผิดชอบชัดเจน และยังสามารถเรียกระดมพลเม่ือมีอุบัติเหตุ
ขนาดใหญL นอกจากนี้ ยังมีการบริการทางการแพทยAฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตลอด 24  ชั่วโมงอีกด(วย 
 อนึ่ง การท่ีตัวแปรต(นประกอบด(วย ป%จจัยผู(ใช(ถนน ป%จจัยการบริหารจัดการ และป%จจัย
นโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลได( ร(อยละ 17.00 (R2 = 
0.17) ซ่ึงพบวLา ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีสามารถอธิบายตัวแปรตามได( ประกอบด(วย งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องระบุวLา ตัว
แปรอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เชLน สภาพดินฟXาอากาศ พฤติกรรมความไร(ระเบียบวินัยของผู(ใช(รถใช(ถนน วัฒนธรรม
ทางสังคมเก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอลA รวมถึงปริมาณรถยนตAและตรอกซอกซอยท่ีไร(ระเบียบของบ(านเมือง 
ระบบผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.2.2 จากการศึกษาป%จจัยท่ีทําให(เกิดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวLา ในการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนหรือการ
บริหารจัดการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจําเป*นต(องอาศัยป%จจัยการบริหารด(านตLางๆ เก้ือหนุนกันอยLาง
เป*นระบบโดยเฉพาะอยLางยิ่งด(านงบประมาณ บุคลากร การกระจายอํานาจหน(าท่ี โดยเฉพาะอยLางยิ่ง
ป%จจัยด(านบุคคลเป*นสาเหตุสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุมากกวLามิติสภาพแวดล(อมทางถนน โครงสร(าง
ของระบบผังเมือง การวางผังเมือง การจัดระบบถนน ป%จจัยการบริหารจัดการอ่ืนๆ เป*นเพียง
มาตรการปXองกันจากรัฐมากกวLาปXองกันจากบุคคล ท้ังนี้รัฐหรือกรุงเทพมหานครจําเป*นต(องมีการ
จัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตรA แผนแมLบทการปXองกันหรือลดป%ญหาอุบัติเหตุโดยสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร ในการรณรงคAสร(างจิตสํานึกให(กับประชาชนในการใช(รถใช(ถนนหรือบํารุงรักษา
สัญญาณไฟ พ้ืนผิวถนน เป*นต(น โดยหนLวยงานภาครัฐควรบูรณาการในการปXองกันและแก(ไขป%ญหา
อุบั ติ เห ตุทางถนนรLวมกันอยL าง เป*นระบบสอดล(องไปในทิศทางเ ดียว กัน โดยกําหนดให(
กรุงเทพมหานครเป*นศูนยAกลางในการแก(ไขป%ญหาหรือจัดต้ังหนLวยงานเฉพาะในการกํากับดูแลอยLาง
จริงจังท้ังระบบการบริหารจัดการ  
 ผลการศึกษาวิจัยข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ป%จจัยท่ีทําให(เกิด
อุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครด(านวินัยจราจร
พบวLา ประชาชนสLวนใหญLมีพฤติกรรมการขับข่ี การเพิกเฉยตLอกฎจราจร สLงผลให(เกิดความหายนะใน
ชีวิตและทรัพยAสินไมLอาจจะหลีกเลี่ยงได(ถ(าเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น กฎจราจรจึงเป*นกลไกสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะชLวยควบคุม และลดอัตราเสี่ยงตLอการเกิดอุบัติเหตุ หากบุคคลท่ีจําเป*นต(องใช(เส(นทางสัญจร
ไมLเคารพกฎจราจรจะทําให(ประสบอุบัติเหตุได( กลไกของกฎจราจรท่ีต(องระลึกถึงอยูLเสมอ คือ พึงใช(
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กฎจราจรอยLางถูกวิธีและถูกต(องซ่ึงชLวยให(สามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ด(านคุณภาพถนนและ
สภาพแวดล(อม พบวLา สภาพแวดล(อม มีสLวนชLวยสนับสนุนให(เกิดอันตรายจากการจราจรได(งLาย โดย
ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนผิว เส(นทางการจราจร อุบัติเหตุจราจรสามารถเกิดข้ึนได( ถ(าหากมีการเดิน
ทางเข(าไปในลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ี ท่ีไมLคุ(นเคย รวมถึงลักษณะของเส(นทางคมนาคม มีสภาพท่ีไมL
เอ้ืออํานวยความสะดวก สบาย เส(นทางเป_ยก ลื่น หรือมีสภาพขรุขระ เป*นหลุมเป*นบLอ หรือมีสิ่งกีด
ขวางบนเส(นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟสําหรับการจราจร ประกอบกับสภาพอากาศ อากาศท่ี
แปรเปลี่ยนระดับเบา-รุนแรง เชLน ฝนตก หมอกลงจัด พายุฝนฟXาคะนอง คลื่นลมแรง สร(างทัศนวิสัยท่ี
เลวร(าย กดดันสภาพการจราจรให(เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได( ถ(าไมLมีมาตรการท่ีปXองกันรัดกุมดีพอ 
สอดคล(องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA (2546) ได(ทําการศึกษาเรื่อง “ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน”  ในสLวนของสัญญาณไฟจราจรพบวLา มีประเด็นป%ญหาความปลอดภัยของทาง
แยกสัญญาณไฟดังนี้ 1. ป%ญหาการมองเห็นจากระยะท่ีเหมาะสมรถท่ีวิ่งเข(าสูLทางแยกไมLตระหนักวLามี
ทางแยกสัญญาณไฟ มองไมLเห็นโคมไฟชัดเจน อาจมาจากโคมไฟมีขนาดเล็กหรือแสงอาทิตยAสะท(อน
โคมไฟทําให(มองสีไมLชัด (Phantom Effect) หรือแม(แตLสิ่งอ่ืนบังโคมไฟ 2. การฝfาฝ�นสัญญาณไฟแดง  
(Red Light-Running) โดยท่ัวไปตามกฎหมายอนุญาตให(คนขับเข(าสูLทางแยกได(ในชLวงไฟเหลืองถ(า
คนขับไมLสามารถหยุดได( แตLห(ามมิให(เข(าสูLทางแยกในชLวงไฟเปลี่ยนเป*นสีแดงแล(ว 3. อุบัติเหตุรถชน
ท(าย และอุบัติเหตุกับในทิศทางตรงกันข(ามท่ีเลี้ยวมักเพ่ิมข้ึน 4. ความสับสนของรถท่ีจะเลี้ยวขวาซ่ึง
อาจเกิดจากการมองโคมไฟชัดเจนหรือการปฏิบัติเพ่ือเลี้ยวนั้นๆ ไมLชัดเจน 5. บLอยครั้งท่ีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการจราจรอ่ืนๆ (นอกเหนือจากการวิ่งของรถยนตAนั่งสLวนบุคคล) ไมLเพียงพอ เชLน 
ชLองทางวิ่งรถขนสLงมวลชน ทางข(ามและไฟสัญญาณทางข(ามท่ีทางแยก 6. ขาดอุปกรณAแบLงชLองจราจร  
(Canalization) ท่ีจําเป*น เชLน เกาะแบLงเลี้ยว ขอบทางเกาะสีและเกาะหลบภัย (Painted/Refuge 
Island) ซ่ึงชLวยความปลอดภัยให(คนเดินเท(า 
 5.2.3 จากการศึกษาข(อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวLา แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจําเป*นอยLางยิ่งท่ีต(องกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจนในการมอบหมายอํานาจหน(าท่ี งบประมาณ บุคลากรให(กับองคAกรปกครองสLวน
ท(องถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครในการนํานโยบาย แผนยุทธศาสตรAไปสูLการปฏิบัติได(อยLางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากป%จจุบันกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน(าท่ีในการสLงเสริม
มากกวLาบริหารจัดการแก(ไขป%ญหา เนื่องจากปป%ญหาเชิงโครงสร(างระหวLางหนLวยงานภาครัฐหรือ
การบูรณาการบริหารจัดการรLวมกันยังขาดเอกภาพในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร เชLน สํานักงานตํารวจทําหน(าท่ีในการดําเนินคดีแตL
กรุงเทพมหานครทําหน(าท่ีสนับสนุนแตLอํานาจในเชิงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพท่ีพร(อมดังนั้นความชัดเจนในการกําหนดนโยบายในการแก(ไขป%ญหาปรับปรุงประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครควรมีหนLวยงานท่ีมีอํานาจหน(าท่ี 
งบประมาณท่ีชัดเจน มีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ พร(อมท้ังควบคูLกับการสร(างจิตสํานึกท่ีดีวิมีนัยของผู(
ขับข่ีให(มีความปลอดภัยทางถนนด(วยเชLนกัน เนื่องจากบุคคลเป*นป%จจัยสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 
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จากป%จจัยท่ีมีผลตLอประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบวLา อํานาจหน(าท่ีในการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครเป*นไปตาม
อํานาจตามมาตรา 49 แหLงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
ข(อ 19 แหLงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวLาด(วยการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 จึง
ให(จัด ต้ังศูนยA อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) โดยให( มี
คณะกรรมการศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการ ศปถ. กทม.) 
มีอํานาจหน(าท่ี ดังตLอไปนี้ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให(สอดคล(องกับแผนการปXองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหLงชาติ แผนแมLบทความ
ปลอดภัยทางถนน แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559  
 2. ดําเนินการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร   
 3. อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เรLงรัด ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ   
 4. สLงเสริมและสนับสนุนการมีสLวนรLวมของประชาชนในการปXองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. จัดให(มีศูนยAข(อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร 
 6. จัดให(มีโครงการพัฒนาบุคลากรด(านความปลอดภัยทางถนน 
 7. เผยแพรLข(อมูลขLาวสารและประชาสัมพันธAการดําเนินงานตLอสาธารณะ 
 8. รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความคิดเห็นตLอคณะกรรมการศูนยAอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการ
ปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 9. แตLงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหน(าท่ี 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แหLงชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) หรือคณะกรรมการ ศปถ. มอบหมาย 
 กลไกลระบบของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนน คือการบูรณาการหนLวยงาน
ตLางๆ ท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐก็คือการะทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชนคือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวข(อง ด(าน
ธุรกิจ เก่ียวกับการสัญจรปลอดภัยทางถนน แม(กระท่ังประกันภัยยังมีเพราะเก่ียวข(องกัน ด(านภาค
ประชาชนไมLวLาจะเป*น องคAกร NGO ตLางๆ ประชาชนท่ัวไป โดยศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน นําเอานโยบายมาแปลงเป*นรูปธรรม ขับเคลื่อนระดับชาติลงไปสั่งการ หนLวยท่ีเก่ียวข(องมานั่ง
ทํางานรLวมกัน วางเปXาหมายรLวมกัน ปรึกษาหารือกัน ทําไปในทิศทางเดียวกัน แล(วมีระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ ระดับองคAกรปกครองสLวนท(องถ่ิน แนวคิดหลักคือให(หนLวยงานท่ีเก่ียวข(อง ใช(คนท่ีเก่ียง
ข(องมานั่งคุยกัน โดยต(องมีเปXาหมายรLวมกัน แตLเนื่องจากแตLละหนLวยงานก็มีภารกิจหน(าท่ีของตัวเอง 
มีกฎระเบียบมีวัฒนธรรมของตัวเอง มีงบประมาณ มีอะไรแตกตLางกัน ฉะนั้นมีความเป*นไปได(อยูLแล(วท่ี
ตLางคนตLางทําแตLเรามีกรอบเรามีแผนท่ีจะยึดโยงรLวมกันเอาแผนทศวรรษ มายึดโยงรLวมกัน มี
เปXาหมายท่ีพยายามให(เห็นรLวมกันในแผนแมLบทฉบับใหมLนั้น พยายามจะลงไปถึงตัวชี้วัดให(เห็นวLา
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อะไรคือตัวชี้วัดของแตLละหนLวย อะไรคือความสําเร็จท่ีเราจะบรรลุถึง คือถ(าเรามองถึงเรื่องคนตาย
อยLางเดียว มันไมLสามารถวัดอะไรได(เลย แตLถ(าเรามาดูถึงกระบวนงานแตLละองคAกร ทํางานอะไร 
บรรลุผลในงานนั้นไหม มาตรฐานท่ีทําเป*นมาตรฐานสากลไหม เรามีการดําเนินการเรามีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพรถ ตรวจสอบคุณภาพถนน ตรวจสอบเรื่องตLางๆ ท่ีเก่ียวข(อง  
 
5.3 บทสังเคราะห#จากการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติ เห ตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครผู(วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือประสิทธิผลการบริหารจัดการการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครตLอไปดังตLอไปนี้ 
 มิติด(านภาครัฐต(องมีการกําหนดนโยบายการปXองกันและแก(ไขป%ญหาอุบัติเหตุทางถนนของ
กรุงเทพมหานครท่ีชัดเจน มอบอํานาจหน(าท่ีความรับผิดชอบให(กับกรุงเทพมหานครเป*นองคAกรในการ
ทําหน(าท่ีบูรณาการประสานงานกําหนดวิสัยทัศนA หรือบริหารจัดการตามยุทธศาสตรAแนวทางในการ
ปXองกันสาธารณะภัยอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง  มีบุคลากร งบประมาณ สถานพยาบาลใน
สังกัด ฝfายปXองกันสาธารณภัยจํานวนมากเพียงพอตLอการปXองกันดูแลด(านอุบัติเหตุทางถนนหรือ
โรงเรียนในสังกัดทําหน(าท่ีสLงเสริมสนับสนุบสร(างจิตสํานึกแหLงความปลอดภัย ให(กับประชาชนและ
เยาวชน ในการใช(ถนน เป*นต(น 
 มิติด(านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครควรจําเป*นต(องอาศัยป%จจัยการบริหารด(านตLางๆ 
เก้ือหนุนกันอยLางเป*นระบบ โดยเฉพาะอยLางยิ่งด(านงบประมาณ บุคลากร การกระจายอํานาจหน(าท่ี 
การสร(างจิตสํานึกรณรงคAความปลอดภัยทางถนน จึงต(องอาศัยวิสัยทัศนAของผู(บริหารในการกําหนด
นโยบายแบบองคAรวมเชิงบูรณาการอยLางเป*นระบบ ท้ังนี้เจ(าหน(าท่ีต(องบังคับใช(กฎหมายจราจรอยLาง
เป*นธรรมและบังคับใช(อยLางเครLงครัด ให(อํานาจเจ(าหน(าท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับได(เพ่ือปXองปราม
การกระทําความผิด สร(างจิตสํานึกให(กับประชาชนในการใช(ถนนอยLางปลอดภัย เป*นต(น 
 มิติด(านผู(ขับข่ีให(มีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีหรือพฤติกรรมการขับข่ีท่ีดี ไมLฝfาฝ�นตLอกฎจราจร  
เคารพกฎจราจร พร(อมท้ังตรวจสอบสภาพรถยนตAให(สมบูรณAกLอนขับข่ีและตรวจสอบเส(นทางกLอนการ
เดินทางท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและไมLเกิดอุบัติเหตุและสําคัญท่ีสุดคือผู(ใช(รถใช(ถนนต(องไมL
ประมาทเพราะหากประมาทเพียงเสี้ยววินาทีก็เกิดอุบัติเหตุ ทําให(ได(รับความเสียหายบาดเจ็บทุพพลภาพ
และเสียชีวิตได( 
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- ปฏิบัติตามกฎจราจรอยLางเครLงครัด 
- ตรวจสอบสภาพรถและเส(นทาง 
- ไมLประมาท เมาไมLขับ 
- ห(ามทุจริตเม่ือกระทําผิดกฎหมายจราจร 

 
ภาพท่ี 5.1 บทสังเคราะหAจากการวิจัย (Synthesis Model) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
 บริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5.4 ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู(วิจัยสามารถสรุปข(อเสนอแนะเพ่ือเป*นแนวทางในการดําเนินงานตLอไปดังตLอไปนี้ 
 5.4.1 ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรการกําหนดนโยบายการปXองกันและรักษาความปลอดภัยทางถนนอยLางเป*นระบบ
โดยมีการมอบอํานาจหน(าท่ี จัดต้ังหนLวยงานรับผิดขอบ กํากับดูแลอยLางเป*นระบบ สอดคล(องกับแผนแมLบท

หน&วยงานภาครัฐบาล 
กระทรวง กรม  

ภาคประชาชน 

กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานการจราจรและขนส&ง 

- มอบนโยบายท่ีชัดเจน 
- กระจายอํานาจการบริหารงานจราจร 
- งบประมาณท่ีเหมาะสม 

 

- บํารุงรักษาถนน สัญญาไฟ ให(สมบูรณA 
- บังคับใช(กฎหมายเทียบปรับตามระเบียบของ กทม. 
- ระบบการชLวยเหลือดูแลเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
- ปลูกฝ%งจิตสํานึกท่ีดีในการใช(ถนนให(กับประชาชนและเยาวชน 

 
 

- พัฒนาระบบขนสLงสาธารณะให(เพียงพอ 
- ระบบโครงสร(างถนนตามหลักวิศวกรรม 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด(านจราจร 

 

ปลูกฝ%งจิตสํานึกท่ีดีในการใช(ถนนให(กับ
ประชาชนและเยาวชน 

 

- จัดสรรงบประมาณ 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- เตรียมอุปกรณAให(เพียงพอ 
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เรื่องความปลอดภัยทางถนน เชLน สํานักงานความปลอดภัยทางถนนแหLงชาติ ข้ึนกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดังท่ีมีสํานักงานหลายสํานักข้ึนกับสํานักนายกรัฐมนตรีอ่ืนๆ อยูLแล(ว 
  2. ควรกําหนดนโยบายในการสLงเสริมสร(างจิตสํานึกท่ีดีของประชาชนในการตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางถนน วินัยในการจราจร ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
  3. จัดต้ังองคAกรท่ีรับผิดชอบชัดเจน เพ่ือทําหน(าท่ีประสานระหวLางหนLวยงานตLาง ๆ โดยมี
นโยบายงบประมาณท่ีตLอเนื่อง ตัวอยLาง เชLน ศูนยAความปลอดภัยคมนาคม ท่ีเป*นหนLวยงานหนึ่งในป%จจุบัน 
เป*นองคAกรหลักในการปXองกันและลดจํานวนอุบัติเหตุลง และให(การสนับสนุนวิจัยศึกษาด(านความปลอดภัย 
  4. งบประมาณ ควรจะนํามาจากแหลLงเงินได(หรือผู(รับประโยชนAหรือผู(ผลิตสินค(าท่ีทําให(
รัฐบาลต(องแก(ไขป%ญหาท่ีเกิดข้ึน อาทิเชLน ภาษีจากยานพาหนะ และภาษีจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลA เงิน
สนับสนุนจากกองทุนผู(ประสบภัย และจากบริษัทประกันภัย เป*นต(น 
  5. จัดต้ังระบบการจัดเก็บข(อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบก เพ่ือใช(ในการวางแผนเก่ียวกับ
ความปลอดภัย และการออกแบบถนนให(มีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
  6. การบังคับใช(กฎหมายอยLางจริงจัง ให(ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยLางเครLงครัด 
แก(ไขระบบออกใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะควบคูLกับการรณรงคAให(ความรู(เรื่องกฎจราจร ความรู(ในการขับข่ี
ปลอดภัยและการออกแบบถนนให(มีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
  7. ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการให(บรรจุเป*นหลักสูตรความรู(เก่ียวกับ
การจราจรกฎหมายท่ีใช(บังคับในการจราจร สําหรับผู(ขับข่ียานพาหนะทุกประเภท ผู(โดยสารรถ
โดยสาร ผู(ซ(อนท(ายรถจักรยานยนตA ตลอดจนคนเดินในถนน ให(นักเรียนต้ังแตLชั้นอนุบาล จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาป_ท่ี 6 ได(ศึกษา โดยให(ถือเป*นหน(าท่ีต(องเรียน ต(องรู( ต(องปฏิบัติโดยเครLงคัด โดยมีการให(
คะแนนข(อสอบด(วย ท้ังนี้เพ่ือให(รู(วิธีปXองกันการเกิดอุบัติเหตุ การลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ ทุพพล
ภาพและการเสียชีวิตของผู(ใช(รถใช(ถนนนั่นเอง 
  8. แก(ไขบทบัญญัติในกฎหมายเก่ียวกับบทลงโทษให(สูงข้ึนนับแตLการขับข่ีรถยนตA 
รถจักรยานยนตAและรถอ่ืนๆ ท่ีไมLมีใบอนุญาต โดยเฉพาะขับรถเร็ว เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดและ
ขับรถขณะเมาสุราและเสพยาเสพติดอ่ืนๆ ขับรถชนรถอ่ืน จนมีผู(ได(รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและ
เสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนตA พระราชบัญญัติการขนสLงทางบก 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลA   
 5.4.2 ข(อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
  1. ควรมีการปรับโครงสร(างภายในกรุงเทพมหานคร ให(สามารถรองรับการทํางานของศูนยA
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน มีแผนงานกิจกรรม มีแผนแมLบทท่ีสอดคล(องกันแผนแมLบทเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน มีการขับเคลื่อนแผนแมLบทด(วยแผนปฏิบัติการท่ีสามารถผลักดันให(เกิดเป*นรูปธรรมได(มี
การประสานงานท่ีเก่ียวข(องอยLางสมํ่าเสมอ ระดับเขตควรมีคณะกรรมการด(วย เพราะกรุงเทพมหานครกว(าง
ใหญLไพศาล ควรจะมีคณะกรรมการระดับเขตระดับชุมชน ถ(าเป*นไปได(อยLางน(อยก็สร(างการมีสLวนรLวมสร(าง
ความตระหนักมารLวมกันรณรงคAวัฒนธรรมความปลอดภัย 
  2. ควรสLงเสริมการใช(รถสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ไมLวLาจะเป*นรถไฟฟXา รถโดยสาร
องคAการขนสLงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให(ลดการใช(รถสLวนตัวลง โดยเฉพาะลดการใช(รถจักรยานยนตA  
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  3. ควรมีการปรับโครงสร(างของ ศปถ. โดยศูนยAปXองกันบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุในชLวง
เทศกาล การสั่งงานของโครงสร(างจะเห็นได(วLาไมLวLาจะเป*นตํารวจ ขสมก. กรมการขนสLงทางบก ท่ีดูแลในเรื่อง
ของรถโดยสาร มีการรับปฏิบัติของหนLวยงาน ศปถ. กรุงเทพมหานครอยLางจริงจัง ป%ญหาก็จะลดลงได( และ
ทางสLวนกลางมอบอํานาจให(  ศปถ. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจ งบประมาณ ในการตัดสินใจเพ่ิมข้ึน จะมีสLวน
ชLวยในเรื่องอุบัติเหตุลดลงได( สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยี สนับสนุนความรู(ของเจ(าหน(าท่ี 
  4. ต(องสร(างจิตสํานึกให(คนขับรถ ทุกวันนี้คนขับรถขาดจิตสํานึกในการขับรถให(ปลอดภัย 
ขาดวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร อันเป*นความประมาท ทําให(เกิดอุบัติเหตุข้ึน 
  5. การจัดการบริหารลดอุบัติเหตุทางถนน เห็นควรให(มีการบังคับใช(กฎหมายอยLาง
เข(มงวด อยLางเชLนในตLางประเทศผู(ขับรถจะกลัวกฎหมายมาก การบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ 
ควรเน(นเรื่องการบริหารด(านกฎหมาย อยLางเข(มงวด และจริงจัง  
  6. อัตราบุคลากรท่ีเก่ียวข(องขาดแคลน เนื่องจากทุกวันนี้เจ(าพนักงานตํารวจจราจรก็ยังมี
อัตรากําลังไมLเพียงพอ จึงเกิดป%ญหารถติดและเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
  7. กรุงเทพมหานครควรจัดต้ังศูนยAประวัติผู(ขับรถสาธารณะ มีหน(าท่ีในติดตามพฤติกรรม
ของผู(ขับรถ จะมีการเชื่อมโยงกับสํานักงานตํารวจแหLงชาติ คดีจราจรท้ังหลาย เชื่อมโยงกับสมาคมวินาศภัย
ข(อมูลของรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ ศูนยAประวัติจะทําหน(าท่ีในการตัดแต(มมีการต้ังเกณฑAวLาข(อหาขับรถฝfาฝ�น
สัญญาณ หากหมดแต(ม ระบบจะพักใช(ใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ ถ(าหากเป*นคดีร(ายแรงระบบจะเพิกถอน
ใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ เป*นเรื่องของการจัดการติดตามพฤติการณAของผู(ขับรถและถูกบันทึกไว(ในระบบด(วย 
  8. กรุงเทพมหานคร การบริหารเรื่องการลดอุบัติเหตุจะต(องเน(นในเรื่องการฝfาฝ�นกฎ
จราจรในเฉพาะรถจักรยานยนตA จะเห็นได(วLาในป%จจุบันรถจักรยานยนตAวิ่งสวนเลนเยอะมาก และจะมอง
จังหวะของสัญญาณไฟท่ีไมLใชLเส(นทางของตนเองแตLจะมองของอีกเส(นทางหนึ่ง ฉะนั้น เรื่องวินัยจราจรถือวLา
เป*นเรื่องท่ีสําคัญมาก 
  9. การปฏิบัติงานของศูนยAอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจะต(องทํางานแบบจริงจัง 
หนLวยงานท่ีรับผิดชอบต(องปฏิบัติหน(าท่ีอยLางเต็มความสามารถ การให(ความรู(กับประชาชนควรเป*นสิ่งท่ี
สําคัญ ควรมีการจัดระเบียบเรื่องของความเร็ว ท่ีสําคัญคือเรื่องของการศึกษาของประชาชน พLอแมLไมLควร
สนับสนุนให(ลูกขับรถเม่ืออายุยังไมLถึงเกณฑA เป*นต(น ถ(าเป*นรถจักรยานยนตAก็ควรใช(ในท่ีชุมชน โดยเฉพาะ
รถจักรยานตAรับจ(างเม่ือวิ่งในถนนรLวมกับรถคนอ่ืนแล(วจะทําให(เกิดอุบัติเหตุมาก 
  10. รัฐต(องสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณA เครื่องมือเครื่องใช(ในการดําเนินการ
ควบคุมคน รถ ถนน ให(เพียงพอ เชLน เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลA เครื่องจับความเร็ว กล(องวงจรป�ดใน      
จุดเสี่ยงของถนน ทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในอดีตและป%จจุบันอุปกรณAดังกลLาวมีไมLเพียงพอ หากมี
เครื่องอุปกรณA เครื่องมือเครื่องใช(ดังกลLาวเพียงพอแล(วจะทําให(คนใช(รถใช(ถนนระมัดระวังเกรงกลัวไมLฝfาฝ�น
กฎระเบียบการจราจร ซ่ึงมีผลทําให(ปXองกันการเกิดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนได(เป*นอยLางดียิ่ง 
 5.4.3 ข(อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตLอไป 
  1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยเพ่ือ
เป*นการศึกษาโดยภาพรวมของท้ังประเทศเพ่ือให(เกิดการบริหารจัดการท้ังระบบ 
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  2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนยAการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีในการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือผู�ให�สัมภาษณ�เชิงลึก 

 

1. นายเชษฐา  โมสิกรัตน�  ผู�อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัยทางถนน                                 
     กรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
    กรรมการและผู�ช4วยเลขานุการศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

2. นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ� หัวหน�างานป/องกันและประเมินผล กรมการขนส4งทางบก  
    กระทรวงคมนาคม 
3. นายอานนท� เหลืองบริบูรณ� ผู�อํานวยการสํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง  

กระทรวงคมนาคม 
4. นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ หัวหน�างานวิเคราะห�อุบัติเหตุ กรมการขนส4งทางบก  

กระทรวงคมนาคม 
5. นายสมหวัง ทองขาว  นักวิชาการขนส4งเชี่ยวชาญ กรมการขนส4งทางบก  

กระทรวงคมนาคม 
6. นายประชารัตน� ทิมา   นักวิชาการสถิติปฏิบัติการกลุ4มงานสถิติและข�อมูล   
    สํานักการจราจรและขนส4ง กรุงเทพมหานคร 
7. นางจํานอง ป=ญญาวิศิษฐ�กุล หัวหน�ากลุ4มงานสถิติและข�อมูล สํานักการจราจรและขนส4ง  
    กรุงเทพมหานคร 
8. นางทัศนีย� สุนทรวาณิชบุตร สํานักการจราจรและขนส4ง กรุงเทพมหานคร 
9. นายอนุชิต เศรษฐเสถียร สํานักการจราจรและขนส4ง กรุงเทพมหานคร 
10. นายประวัช วงศ�ทองดี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักการจราจร     

และขนส4ง กรุงเทพมหานคร 
11. พล ต.ต. จิรสันต� แก�วแสงเอก ผู�บังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
    สํานักงานตํารวจแห4งชาติ 
12. พ.ต.ต. ดร.มงคล พรหมเมศร� สารวัตร งานตรวจพิสูจน�ผู�ขับข่ี กก.5 บก.จร  

สํานักงานตํารวจแห4งชาติ 
13. นพ.ธนะพงศ� จินวงษ�  ผู�จัดการศูนย�วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  

มูลนิธิสาธารณสุขแห4งชาติ 
14. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล�า 
15. ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ�  ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร 
    จํากัด (มหาชน) ศาสตราจารย�พิเศษ คณะพานิชยศาสตร� 

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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16. ดร.ศาศวัติ เพ4งแพ  อาจารย�ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และ
    สังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
17. ดร.สุภานี นวกุล  อาจารย�ประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และ
    สังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
18. นายสุรศักด์ิ ศิลปEงาม  ผู�จัดการมูลนิธิเมาไม4ขับ 
19. นายแพทย�แท�จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม4ขับ 
20. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
21. นางกรรณิการ� แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
22. Dr.Yonas Tegegn  ผู�แทนองค�การอนามัยโลก ประจําประเทศไทย 
23. นายชัยชาญ ช4วยโพธิ์กลาง ผู�อํานวยการสํานักส4งเสริมกิจการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
24. นายอรรถพันธ� เกษมพงษ� วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท 
 

รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการสนทนากลุ"ม 

 

1. นายเชษฐา  โมสิกรัตน�  ผู�อํานวยการสํานักงานบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัยทางถนน                                 

     กรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

    กรรมการและผู�ช4วยเลขานุการศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

2. นายอานนท� เหลืองบริบูรณ� ผู�อํานวยการสํานักความปลอดภัย กรมทางหลวง  

กระทรวงคมนาคม 

3. พล ต.ต.จิรสันต� แก�วแสงเอก ผู�บังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล  

    สํานักงานตํารวจแห4งชาติ 

4. นพ.ธนะพงศ� จินวงษ�  ผู�จัดการศูนย�วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  

มูลนิธิสาธารณสุขแห4งชาติ 

5. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล�า 

6. นายแพทย�แท�จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม4ขับ 

7. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  อธิบดีกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

8. Dr.Yonas Tegegn  ผู�แทนองค�การอนามัยโลก ประจําประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ�เชิงลึก 

เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด�วย 3 ส4วน 

 ส4วนท่ี 1 เปUนการสอบถามข�อมูลส4วนบุคคล 

 ส4วนท่ี 2 เปUนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับป=จจัย หรือตัวแปรต4างๆ 

 ส4วนท่ี 3 เปUนการสอบถามข�อเสนอแนะ 

  

ส"วนท่ี 1 ข�อมูลส4วนบุคคล 

1.  ชื่อ นามสุกลของผู�ให�สัมภาษณ�……………………………………………………..……………………………….…… 

2.  ตําแหน4ง………………………………………………………………………………………………………………………...… 

3.  หน4วยงานท่ีสังกัด............................................................................................................................. 

4.  อายุ.................................................................................................................................................. 

5.  อายุการทํางาน................................................................................................................................. 

 

ส"วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับป=จจัยหรือตัวแปรต4างๆ  

1.  ท4านคิดว4าเป/าหมายและวัตถุประสงค�ของนโยบายการป/องกันและแก�ไขป=ญหาอุบัติเหตุทางถนน

ของประเทศไทยมีมาตรฐานสากลและมีประสิทธิผลเพียงใด หากไม4มีประสิทธิผลเพียงพอ ควร

เพ่ิมเติมในประเด็นใดบ�าง 

2.  ท4านคิดว4าเป/าหมายของนโยบายการป/องกันและแก�ไขป=ญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 

ท4านคิดว4าเปUนเป/าหมายท่ีสามารถดําเนินการให�บรรลุได�หรือไม4 หากพิจารณาจากยุทธศาสตร�และ

มาตรการท่ีสามารถนําไปสู4การปฏิบัติได�อย4างเปUนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  หากไม4สามารถ

ดําเนินการให�บรรลุเป/าหมายได�  ควรเพ่ิมเติมในประเด็นใดบ�าง 
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3.  ท4านคิดว4าศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได�จัดทําแผนแม4บทความปลอดภัยทางถนน 

กับการปฏิบัติจริงสอดคล�องกันหรือไม4 และสามารถทําให�เป/าหมายของศูนย�อํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนนประสบความสําเร็จมากน�อยเพียงใด หากยังไม4ประสบความสําเร็จ ควรเพ่ิมเติม

ประเด็นใดบ�าง 

4.  ท4านคิดว4ายุทธศาสตร�และกลยุทธ�ของศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน มีความสําคัญมาก

น�อยเพียงใด และมีหน4วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ให�เกิดผลเปUนรูปธรรมอย4างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด และควรเพ่ิมเติมประเด็นใดบ�าง 

5.  ท4านคิดว4ากระบวนการทํางานภายในศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน มีโครงสร�างการ

ทํางาน โครงสร�างการบริหารงาน ของหน4วยงานท่ีเก่ียวข�อง บุคลากร หลักเกณฑ� ระบบ

สารสนเทศ งบประมาณ เปUนอย4างไรบ�าง และควรเพ่ิมเติมประเด็นใดบ�าง 

6.  ท4านคิดว4างบประมาณท่ีรัฐให�สนับสนุนศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเพียงพอท่ีจะทําให�

นโยบายการป/องกันและแก�ไขป=ญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยบรรลุเป/าหมายหรือไม4

เพียงใด หากไม4เพียงพอ ควรเพ่ิมประเด็นใดบ�าง 

7. ท4านคิดว4าบุคลากร จํานวนพนักงาน ลูกจ�างมีความเพียงพอท่ีจะรองรับระบบโครงข4ายถนนท่ี

ปลอดภัยในระดับพ้ืนท่ีหรือไม4เพียงใด และความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานแต4ละบุคคลมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได�อย4างมีประสิทธิภาพมากน�อย

เพียงใด หากไม4เพียงพอ ควรเพ่ิมประเด็นใดบ�าง   

8.  ท4านคิดว4าเครื่องมือ เครื่องใช� อุปกรณ�สํานักงาน คุณภาพของเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ

สะดวกมีความเพียงพอท่ีจะรองรับงานของศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนนหรือไม4เพียงใด 

จะต�องจัดหาเพ่ิมข้ึนหรือไม4 หากต�องจัดหาเพ่ิม ควรเพ่ิมอะไรบ�าง 

9.  ท4านคิดว4าป=จจัยท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด�วยป=จจัยอะไรบ�าง อธิบายเหตุผล และ

คุณภาพเส�นทางจราจรเปUนอย4างไรบ�าง ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก�ไขในส4วนใดบ�าง  

10. ป=จจุบันคนไทยให�ความร4วมมือในการใช�รถใช�ถนนให�ปลอดภัยมากน�อยเพียงใด และวินัย

 การจราจรของคนไทยเปUนอย4างไร คุณภาพของยานพาหนะของคนไทยเหมาะสมหรือไม4 หากยัง

 ไม4เหมาะสม ควรเพ่ิมประเด็นเก่ียวกับนโยบายใดบ�าง   

 

ส"วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับข�อเสนอแนะ 

1.  ท4านมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครอย4างไร 
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ภาคผนวก ค  

แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําชี้แจง: 

แบบสอบถามและคําถามนี้เพ่ือเปUนข�อมูลในการทําดุษฎีนิพนธ�สาขารัฐประศาสนศาสตร�
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� เพ่ือใช�ในการวิเคราะห�ทางสถิติหา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบั ติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครโปรดตอบ
แบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเปUนจริง  

 

 อธิราช  มณีภาค  

นักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                        

 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย �ลงในช"อง (   ) ท่ีตรงกับสถานภาพหรือท่ีเห็นว"าเหมาะสมท่ีสุด  

1. เพศ  

(   ) ชาย     (   ) หญิง  

2. อายุ  

(   ) ไม4เกิน 30 ป\    (   ) 31 ป\ - ไม4เกิน 40 ป\  

(   ) 41 ป\ - ไม4เกิน 50 ป\    (   ) 51 ป\ ข้ึนไป  

3. ระดับปฏิบัติการ  

 (   ) ระดับปฏิบัติการ   (   ) ระดับอํานวยการ/บังคับบัญชา   
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4. สถานภาพ  

(   ) โสด     (   ) สมรส     

 (   ) แยกกันอยู4/หย4าร�าง      

5. ระดับการศึกษา  

(   )  ปริญญาตรี    (   ) ปริญญาตรีข้ึนไป 

6.รายได�ต"อเดือน  

(   ) 15,000 – 22,000 บาท  (   ) 22,001 – 35,000 บาท 

(   ) 35,001 บาท ข้ึนไป 

7.ประสบการณ�ในการทํางาน 

     (   ) 1 ป\ – 3 ป\    (   ) 3 ป\ – 8 ป\  

(   ) 9 ป\ – 12 ป\    (   ) 12 ป\ ข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม
"เห็

นด
�วย

 

เห็
นด

�วย
น�อ

ย 
เห็

นด
�วย

มา
ก 

เห็
นด

�วย
มา

กที่
สุด

 

1 2 3 4 

ป@จจัยด�านนโยบาย     

1. วัตถุประสงค�ของนโยบายมีความชัดเจน สอดคล�องกับ

สภาพป=ญหาและบริบท 

    

2. นโยบายมีความเปUนเอกภาพท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีหน4วยปฏิบัติ

เข�าใจร4วมกัน 

    

3. นโยบายมีกลไกขับเคลื่อนในการนําไปปฏิบัติ     

4. แนวทางปฏิบัติ ข้ันตอนในการทํางานและนโยบายมีความ

ชัดเจนเหมาะสมเอ้ืออํานวยต4อการปฏิบัติงาน 

    

5. สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานหรือนโยบายอย4างเปUน

รูปธรรม 

    

6. หน4วยงานมีการติดตามวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสมถูกต�อง     

7. นโยบายมีความต4อเนื่อง     
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไม

"เห็
นด

�วย
 

เห็
นด

�วย

น�อ
ย 

เห็
นด

�วย

มา
ก 

เห็
นด

�วย

มา
กที่

สุด
 

1 2 3 4 

ป@จจัยด�านบริหารจัดการ     

1. ผู�บังคับบัญชาสามารถจูงใจให�ปฏิบัติงานได�อย4างมี

ประสิทธิภาพ 

    

2. คณะกรรมการระดับนโยบายมีภาวะผู�นําในการสั่งการ

ต4างๆ 

    

3. บุคลากรมีความรู� ความสามารถ ศักยภาพในการทํางานท่ี

เหมาะสมกับงาน 

    

4. บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร�อมในการป/องกัน

และแก�ไขป=ญหาอุบัติเหตุทางถนน 

    

5. กรุงเทพมหานครนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามา

ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย4างเหมาะสม 

    

6. จํานวนเส�นทางการจราจรมีความเหมาะสม เช4น ความพร�อมของ

ถนน สัญญาณไฟ ช4องทางเดินรถ อุปกรณ�งานจราจร  

    

7. ระบบการจราจรและขนส4งเอ้ือต4อการป/องกันอุบัติเหตุทางถนน     

8. มีการประสานงานระหว4างหน4วยงานระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ 

    

9. มีการเชื่อมโยงระบบจราจรและขนส4งอย4างเหมาะสม     

10. มีการเชื่อมโยงหรือติดต้ังระบบข�อมูลข4าวสารเพ่ือแก�ไข

ป=ญหาอุบัติเหตุทางถนนอย4างรวดเร็ว ทันเหตุการณ� 

    

ป@จจัยด�านผู�ใช�ถนน     

1. ผู�ใช�รถใช�ถนนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย4างเคร4งครัด     

2. การออกใบอนุญาตขับข่ีและมาตรการลงโทษของกรมการ

ขนส4งทางบกเปUนไปตามมาตรฐาน 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม
"เห็

นด
�วย

 

เห็
นด

�วย
น�อ

ย 
เห็

นด
�วย

มา
ก 

เห็
นด

�วย
มา

กที่
สุด

 

1 2 3 4 

3. ยานพาหนะส4วนใหญ4ท่ีใช�บนท�องถนน สามารถขับข่ีได�

มาตรฐานมีสัญญาณไฟ อุปกรณ�ห�ามล�อ และส4วนควบของรถ

สมบูรณ� 

    

4. ผู�ใช�รถใช�ถนนมีน้ําใจต4อเพ่ือนร4วมถนนโดยปฏิบัติตาม

กฎระเบียบจราจร 

    

5. ผู�ใช�รถใช�ถนนให�ความร4วมมือกับตํารวจจราจรเปUนอย4างดี     

6. มาตรการทางกฎหมายท่ีใช�บังคับกับผู�ขับข่ีมีความ

เหมาะสมกับการใช�รถใช�ถนน 

    

การบรรลุวัตถุประสงค�     

1. ในช4วงระยะท่ีผ4านมามีอัตราอุบัติเหตุลดลง     

2. ในช4วงระยะท่ีผ4านมามีอัตราจํานวนผู�บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง     

3. เส�นทางจราจรมีความสมบูรณ�เหมาะสมในการจราจรสิ่ง

อํานวยความสะดวกเหมาะสมกับการใช�สัญจร 

    

4. จํานวนข�อร�องเรียนด�านจราจรลดน�อยลง     

5. การกระจายอํานาจให�กับองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน     

6. จํานวนงบประมาณท่ีได�รับในการป/องกันอุบัติเหตุในกรุงเทพ     

7. ความสําเร็จในการป/องกันอุบัติเหตุในกรุงเทพ     

8. การแก�ไขป=ญหาเหมาะสมกับสภาพป=ญหาการจราจร     

การมีส"วนร"วม     

9. ระดับความร4วมมือในการป/องกันแก�ไขป=ญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับนโยบาย 

    

10. ระดับความร4วมมือในการป/องกันแก�ไขป=ญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนระดับปฏิบัติการ 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม
"เห็

นด
�วย

 

เห็
นด

�วย
น�อ

ย 
เห็

นด
�วย

มา
ก 

เห็
นด

�วย
มา

กที่
สุด

 

1 2 3 4 

11. ระดับความร4วมมือในการวางแผน กํากับติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน 

    

ความพึงพอใจ     

12. ระดับการยอมรับการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนน     

13. ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

และผู�เก่ียวข�องกับการลดอุบัติเหตุทางถนน 

    

14. ระดับความพึงพอใจในมาตรการบังคับใช�กฎหมายอย4าง

เคร4งครัด  

    

 

ข�อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  
หนังสือขออนุญาตเก็บข�อมูล 
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 213
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 216

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ  

คําส่ังแต4งตั้ง ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก จ (1) 
 คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 33/2546 

 เร่ืองจัดตั้งศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ลงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2546 
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 219

 

 



 220

 

 

 



 221

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ (2) 
 คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 235/2549  เร่ืองแต4งตั้งคณะกรรมการศูนย�อํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222

 

 



 223

 



 224

 

 



 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ (3) 
คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 46/2551 เร่ืองแต4งตั้งคณะกรรมการศูนย�อํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน และจัดตั้งศูนย�อํานวยความปลอดภัยทางถนน  
 ลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226
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 228

 



 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ (4) 
คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 306/2551 เร่ืองจัดตั้งศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทาง

ถนน และแต4งตั้งคณะกรรมการศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
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 232

 



 233

 



 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ (5) 
คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 327/2551 เร่ืองจัดตั้งศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทาง

ถนน และแต4งตั้งคณะกรรมการศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
ลงวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 235

 



 236

 



 237

 



 238

 

 



 239

 

 



 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ (6) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว4าด�วยการป/องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554      

ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2554 
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โครงสร�างศูนย�อํานวยความปลอดภัยทางถนน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู�อํานวยการศูนย� 
รัฐมนตรีว"าการกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการศูนย� 
ประธานกรรมการ      รัฐมนตรีว4าการกระทรวงมหาดไทย 

รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, คมนาคม, สาธารณสุข, ศึกษาธิการ และผู�บัญชาการ
ตํารวจแห4งชาติ เปUนรองลําดับท่ีหนึ่งถึงห�า ตามลําดับ, กรรมการอ่ืนจาก
กระทรวง ทบวง กรม องค�การปกครองส4วนท�องถ่ิน เช4น ผู�ว4าราชการ
กรุงเทพมหานคร เปUนต�น รวม 30 หน4วยงาน (คน), จากผู�ทรงคุณวุฒิ
จํานวนไม4เกิน 5 คน, อธิบดีกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปUน
กรรมการและเลขานุการ  และข�าราชการในกรมป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ท่ีอธิบดีมอบหมายไม4เกินสองคน  เปUนกรรมการและผู�ช4วยเลขานุการ 

อํานาจหน�าท่ี 
       จัดทําข�อเสนอ นโยบาย แผนแม4บทความปลอดภัย
ทางถนน ยุทธศาสตร� และแผนเก่ียวกับการป/องกันและ
ลดอุบั ติ เห ตุ ทางถนน โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการ นปถ., บูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ในการป/องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน4วยงานของ
รัฐ และหน4วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง, อํานวยการ  กํากับ  
ติดตาม เร4งรัด ประเมินผล และประสานการดําเนินงาน 
ของหน4วยงานของรัฐและหน4วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ให�
เปUนไปตามนโยบายและแผนแม4บทความปลอดภัยทาง
ถนน, จัดทําฐานข�อมูล  สถิติอุบัติเหตุทางถนน และการ
วิเคราะห�ประเมินสถานการณ�, ศึกษา ค�นคว�า วิจัยและ
พัฒนางานด�านความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนา
บุคลากรด�านความปลอดภัยทางถนน, ประชาสัมพันธ�ผล
การดําเนินงานและให�ความรู�ด�านความปลอดภัยทางถนน
ต4อสาธารณะฯลฯ 

งบประมาณ 
     ค4 า เบี้ ยประชุ มและค4 า ใช� จ4 าย ท่ี
เ ก่ี ย วข� อ ง กั บกา ร ดํ า เนิ น ง านขอ ง
คณะกรรมการ นปถ. คณะกรรมการ  
ศปถ. และคณะอนุกรรมการท่ีแต4งต้ังโดย
คณะกรรมการ นปถ. หรือคณะกรรมการ  
ศปถ. และค4 าใช� จ4 ายของ ศปถ. ให�
เบิกจ4ายจากงบประมาณของกรมป/องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล อธิราช  มณีภาค 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 15 มิถุนายน 2483 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดอุบลราชธานี 
ท่ีอยู)ป*จจุบัน 120 ซอย 30 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว      

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2505 
 
พ.ศ. 2507 
พ.ศ. 2548 

 
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8  
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห)งเนติบัณฑิตยสภา 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน 
 

ผู=พิพากษาหัวหน=าคณะในศาลฎีกา   
อธิบดีผู=พิพากษาศาลอุทธรณ8ภาค 4 
ประธานศาลอุทธรณ8ภาค 4 
ผู=พิพากษาอาวุโสในศาลแพ)ง  

ตําแหน)งหน=าท่ีการงานป*จจุบัน ข=าราชการตุลาการบํานาญศาลยุติธรรม 
อาจารย8พิเศษบรรยายวิชากฎหมายสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห)งเนติบัณฑิตยสภา 

สถานท่ีทํางานป*จจุบัน ข=าราชาการบํานาญ 
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