
 
 
 
 
 

รายงาน 

ของ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญขบัเคลื่อนการปฏิรูป 
ระบบความปลอดภัยทางถนน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 

เรื่อง “การปฏริูประบบความปลอดภัยทางถนน” 
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สารบัญ 
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เร่ือง “แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน” 

 
    หน้า 

 
๑. แผนการปฏิรูป        ๑ 
 
๒. วิธีการปฏิรูป     ๑๓ 

 แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น :     ๑๔ 
  แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๑. บทน า    ๑๕ 
  ๒. สภาพปัญหา    ๑๕ 
  ๓. วัตถุประสงค์    ๒๐ 
  ๔. เป้าหมาย    ๒๐ 
  ๕. แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น :     ๒๐ 
   แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๕.๑ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย    ๒๑ 
   ๕.๒ มาตรการด้านการบริหารจัดการ    ๒๒ 
   ๕.๓ มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย    ๒๓ 
   ๕.๔ มาตรด้านยานพาหนะปลอดภัย    ๒๔ 
   ๕.๕ มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน    ๒๔ 
   ๕.๖ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์    ๒๔ 
  ๖. ตัวชี้วัด    ๒๕ 
  ๗. การประเมินผล    ๒๕ 

 แผนที่ ๒ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง :     ๒๙ 
  ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
  บทที่ ๑ บทน า    ๓๐ 
  บทที่ ๒ สภาพปัญหาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย    ๓๓ 
   ๒.๑ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑     ๓๓ 
    และสถานการณ์ปัจจุบัน 
   ๒.๒ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศ    ๓๔ 
   ๒.๓ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปัจจุบัน    ๓๖ 
   ๒.๔ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน    ๓๙ 
   ๒.๕ แนวทางการด าเนินงานระยะ ๕ ปี    ๔๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

    หน้า 
  บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนระยะ ๕ ปี)    ๔๔ 
   ๓.๑ วิสัยทัศน ์    ๔๔ 
   ๓.๒ วัตถุประสงค์    ๔๔ 
   ๓.๓ เป้าหมายเชิงนโยบาย    ๔๔ 
   ๓.๔ ประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย    ๔๖ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กฎหมายความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้     ๔๖ 
     (Road Safety Laws and Enforcement) 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน    ๔๙ 
     (Road Safety Management) 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads)    ๕๒ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยานพาหนะปลอดภัย (Road Safety for Safer Vehicles)    ๕๓ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม    ๕๖ 
     เพ่ือความปลอดภัยทางถนน  
     (Road Safety Education, Culture and Behaviors) 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน    ๕๖ 
     (Road Safety Emergency Medical Services) 
   ๓.๕ สรุปและข้อเสนอแนะประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย    ๕๘ 

 แผนที่ ๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว    ๖๐ 
  ๑. ระบบศาลจราจร     ๖๑ 
  ๒. การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.)    ๖๒ 
  ๓. ระบบประกันภัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน    ๖๒ 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวิต    ๖๔ 
   และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน 
  ๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน    ๖๕ 
   มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม 
   และเป็นรากฐานในการพัฒนาคนและสังคม 
  ๖. การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    ๖๖ 
 
๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป     ๖๗ 
 
๔. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ     ๖๗ 
 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ๖๗ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

     หน้า 
 
๖. ข้อเสนอแนะ     ๖๘ 
 ๖.๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น :     ๖๘ 
  แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๒ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง :     ๖๙ 
  ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๖.๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว    ๗๐ 
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ๗๑ 
 ๗.๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....   
 ๗.๒ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....   
 
๘. ตารางสรุปการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน    ๗๒ 
 
๙. เอกสารประกอบแนบท้ายรายงาน    ๙๒ 
 ๙.๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....      ๙๓ 
 ๙.๒ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....    ๑๐๖ 
 
๑๐. ภาคผนวก  ๑๑๒ 
 ๑๐.๑ ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   ๑๑๓ 
   เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 ๑๐.๒ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ๑๑๕ 
   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๗/๒๕๕๙  
   เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ 
 ๑๐.๓ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ๑๑๗ 
   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๖/๒๕๕๙  
   เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ 
 ๑๐.๔ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ๑๑๙ 
   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  
   เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
 ๑๐.๕ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ๑๒๑ 
   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๕๙  
   เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนา 
   หลักสูตรการให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

     หน้า 
 
 ๑๐.๖ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ๑๒๓ 
   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ 
   เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
 ๑๐.๗ โครงการสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”  ๑๒๔ 
   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 ๑๐.๘ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)   ๑๓๓ 
   โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 ๑๐.๙ รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558  ๑๔๐  
 ๑๐.๑๐ ปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration)  ๑๕๖ 
 ๑๐.๑๑ หนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน   ๑๖๕ 
    สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ (สปท) ๑๘๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร 



รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เร่ือง “การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน” 
 

๑.แผนการปฏิรูป 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

  ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราการเพ่ิม
ของประชากรอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดอัตราการบริโภคและการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะ 
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพ่ิมสูงขึ้นหลายเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้น
การสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุค ๔G การใช้ชีวิตทุกอย่างต้องการความรวดเร็วซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับและปลูกฝัง 
ให้เกิดนิสัยเร่งรีบ ใจร้อน จนบางครั้งก็ขาดระเบียบวินัยให้แก่ผู้คนในสังคมยุคใหม่อย่างไม่รู้ตัว เช่น การไร้
วินัยการจราจร การฝ่าฝืนกฎจราจร การขับขี่ยานพาหนะอย่างประมาท จึงท าให้ประเทศไทยมีอัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินสูงมาก 
  จากการรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน คิดเป็น ๓๖.๒ คน ท าให้
ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับ ๑ ในเอเชียและสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยมีจ านวน
ผู้เสียชีวิต ๒๔,๒๓๗ คนคิดเป็น ๒,๐๒๐ คน/เดือน หรือ ๖๖ คน/วัน ซึ่งถือเป็นสถิติการสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินสูงมากอย่างน่าตกใจและเป็นภัยคุกคามที่แอบแฝงคร่าชีวิตผู้คนจ านวนมากอย่างคาดไม่ถึง 
ซึ่งมีความร้ายแรงและสูญเสียมากกว่าการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ท าให้
ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
เกิดผลกระทบในระดับครอบครัวซึ่งเป็นระดับจุลภาค หากพ่อแม่หรือหัวหน้าครอบครัวต้องเสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุท าให้เด็กกลายเป็นเด็กก าพร้าขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ไร้การศึกษา เกิดการมั่วสุมน ามา
สู่ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและอาชญากรรมเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับมหภาค
กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิตของประเทศได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเป็นวัฏจักร 
  ในปัจจุบัน แม้ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือลดอัตราการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมาย
ให้อัตราผู้เสียชีวิตลดลงต่อจ านวนประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยมีเป้าหมาย คือ  
  - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป้าหมายผู้เสียชีวิต ๑๔.๔๓ คน ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร 
  - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป้าหมายผู้เสียชีวิต ๑๓.๖๘ คน ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร 
  - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป้าหมายผู้เสียชีวิต ๑๒.๙๓ คน ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร 
  - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป้าหมายผู้เสียชีวิต ๑๒.๑๘ คน ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร 
  โดยแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะ
มุ่งสู่แผนความปลอดภัยสู่ระดับสากล  เสริมสร้างความปลอดภัย ลดความสูญเสียแบบยั่งยืน  
และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วม แต่กลับท าให้มีอัตราผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น  
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีจ านวนผู้เสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุ ๔๔๒ คน ซึ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ ๒๑จึงจ าต้องเร่งหาแนวทางในการปฏิรูประบบ 
ความปลอดภัยทางถนนเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วน 
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  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
ถือเป็นภารกิจที่ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่ างยิ่ งที่ ต้องด าเนินการแก้ ไขปัญหาอย่างเร่งด่ วน  
ดังนั้น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงได้มีมติในการประชุมครั้ งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒ 
ประกอบกับข้อ ๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาเสนอการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา  
เพ่ือน าเสนอรัฐบาลต่อไป 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน ซึ่งตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 72 
ประกอบกับข้อ 79 กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย 
  ๑. นายนิกร  จ านง ประธานกรรมาธิการ 
     2. พลต ารวจเอก ไตรรัตน์  อมาตยกุล รองประธานกรรมาธิการ คนทีห่นึ่ง 
   3. ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง 
   4. พลต ารวจโท อ านวย  นิม่มะโน รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม    
   5. นายเสรี  สุวรรณภานนท ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการ   
   6. นายวิรชั  ชินวินิจกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
     7. พันต ารวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
   8. นางถวิลวดี  บุรีกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
   9. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ เลขานุการกรรมาธิการ 
 10. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา กรรมาธิการ 
 11. พันต ารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร กรรมาธิการ 
 12. พลเอก คณิต  อุทิตสาร กรรมาธิการ 
 13. นายชัยวัฒน ์ ทองค าคูณ กรรมาธิการ 
 14. นายชูชาติ  อินสว่าง กรรมาธิการ 
 15. พลเอก ฐิติวัจน์  ก าลังเอก กรรมาธิการ    
 16. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมาธิการ 
 ๑7. นายแท้จริง  ศิริพานิช กรรมาธิการ 
 18. พลอากาศเอก ธีระภาพ  เสนะวงษ์ กรรมาธิการ 
 ๑9. นายวิเชียร  ชวลิต กรรมาธิการ 
 20. นายวิทยา  แก้วภราดัย กรรมาธิการ 
 21. นายสนิท  พรหมวงษ์ กรรมาธิการ 

 โดยให้คณะกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่  เพ่ือพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง 
แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนนให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้แต่งตั้ง นางสาววารุณี   
แก้วสอาด ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ และได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
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ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ  และที่ปรึกษา
ประธานกรรมาธิการ เพ่ือท าหน้าที่แนะน า ให้ค าปรึกษา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของ
คณะกรรมาธิการ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้   

 
 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
   1. พลต ารวจโท ธีรจิตร์  อุตมะ  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   2. ศาสตราจารย์อิศรา  ศานติศาสน์  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   3. นายประยูร  เชี่ยววัฒนา   สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   4. นางเบญจวรรณ  สรา่งนิทร  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   5. นายนิพนธ์  บุญญามณี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
   6. พลเอก ภุชพงศ์  พงษ์ศิริ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการประสานงาน  
       ศูนย์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ 
       กระทรวงกลาโหม 
   7. นายมนูญ  ลีเชวงวงศ์   ประธานทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์ 
       สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 
   8. นายอารักษ์  พรประภา   กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด 
   9. นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ   รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ 
 10. นายสุปรีดา  อดุลยานนท์   ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุน  
       การสร้างเสริมสุขภาพ 
 11. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 12. นายอ านวย  กาจีนะ   อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 13. นายอนุชา  เศรษฐเสถียร  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 14. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ   เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
       การประกอบธุรกิจประกันภัย  
 15. นายเลิศศักดิ์  นววิมาน   นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย 
 16. นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก 
       ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 18. นายธนะพงศ์  จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
 
 ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ 
 นายสิทธิพงษ์  ส่งศรี 
 
  ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัย 
ทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจึงมีมติ
ตั้งคณะอนุกรรมาธิการจ านวน ๒ คณะ และคณะท างานจ านวน ๓ คณะ ดังนี้ 
 
 



- ๔ - 
 
  1. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทาง
ถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้มี
มติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ ตามข้อบังคับการประชุมสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 91 วรรคสอง อนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย 
     ๑) นายเสรี  สุวรรณภานนท์         ประธานอนุกรรมาธิการ 
     2) พลต ารวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รองประธานอนุกรรมาธิการ  
     3) พลเอก ฐิติวัจน์  ก าลังเอก   รองประธานอนุกรรมาธิการ 
     4) นายแท้จริง  ศิริพานิช   เลขานุการอนุกรรมาธิการ 
       5) นายเชิดชัย  สนั่นศรีสาคร   อนุกรรมาธิการ 
         6) นายณรงค์  เขียดเดช    อนุกรรมาธิการ 
     7) นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์   อนุกรรมาธิการ 
       8) นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร   อนุกรรมาธิการ  
       9) พันต ารวจเอก วีระ  จิรวีระ   อนุกรรมาธิการ 
   10) นายสุจิณ  มั่งนิมิตร    อนุกรรมาธิการ 
   11) นายสุจินต์  ทยานุกูล    อนุกรรมาธิการ 
   12) นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล    อนุกรรมาธิการ 
   13) นายโสภณ  โพธิสป    อนุกรรมาธิการ 
   14) นายอุทัย  ตวงทอง    อนุกรรมาธิการ 
   15) นายโอฬาร  ศักยโรจน์กุล   อนุกรรมาธิการ 
   1๖) นายสมพร  ซึ้งไพศาลกุล   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑๗) นายเกษม  สังข์ภิรมย์   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑๘) นายทวิชา  หวังโภคา    ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑๙) พลต ารวจตรี วิชัย  สังข์ประไพ  ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๐) นายสุพร  เตไชยา    ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๑) พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง  ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๒) คุณหญิงสุวิมล  ผึ่งประเสริฐ   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๓) รองศาสตราจารย์เอกชัย  สุมาลี  ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๔) นายนันทพร สูยะศุนานนท์   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๕) นางสาวไจตนย์  ศรีวังพล   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๖) นายประพล  มิลินทจินดา   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒๗) นายไชยวัฒน์  กล่ าพล   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   โดยให้คณะอนุกรรมาธิการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑) พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ โดยใช้การศึกษา
ของกรุงเทพมหานครเป็นแม่แบบ 
   ๒) พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ 
   ๓) จัดท าแผนและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ โดยน าเสนอเป็น
รายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
   ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ 
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  2. คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง 
คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ วรรคสอง อนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย 
     ๑) พลต ารวจเอก ไตรรัตน์  อมาตยกุล ประธานอนุกรรมาธิการ 
     ๒) ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
     ๓) นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
     ๔) นายแท้จริง  ศิริพานิช อนุกรรมาธิการ 
     ๕) นายอารักษ์  พรประภา อนุกรรมาธิการ 
     ๖) พลต ารวจโท อนันต์  ศรีหิรัญ อนุกรรมาธิการ 
       7) พลต ารวจตรี สุรเชษฐ์  หักพาล อนุกรรมาธิการ 
     ๘) นายอนุชา  เศรษฐเสถียร  อนุกรรมาธิการ 
     ๙) นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย อนุกรรมาธิการ 
   ๑๐) นายชวน  คงเพชร อนุกรรมาธิการ 
   1๑) พันต ารวจเอก ชัยรัตน์  วรุณโณ อนุกรรมาธิการ 
   1๒) นายสมคิด  กฤษณะวณิช อนุกรรมาธิการ 
   ๑๓) นางสุภา  จอมพันธ์ อนุกรรมาธิการ 
   1๔) นายสัญชัย  ชาสมบัติ  อนุกรรมาธิการ 
   ๑๕) นางสาววิลลี่  อมราภรณ์ เลขานุการอนุกรรมาธิการ 
   1๖) นายวิทยา  แก้วภราดัย   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑๗) นายวิรัช  ชินวินิจกุล    ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑๘) นายเสรี  สุวรรณภานนท์   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑๙) นายพรศักดิ์  พิทักษ์พูลสิน   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
   โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1) พิจารณาศึกษากฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนน 
   2) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านระบบความปลอดภัย
ทางถนน 
   3) จัดท ารายงานพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ  
   4) จัดท าร่างกฎหมายในกรณีที่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนน 
   5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
 
  ๓. คณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติ 
ตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 
   ๑) พันต ารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ประธานคณะท างาน 
   ๒) นางถวิลวดี  บุรีกุล    คณะท างาน 
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   ๓) นายสิทธิพงษ์  ส่งศรี    คณะท างาน 
   ๔) นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร   คณะท างาน 
   ๕) นางสาวสุชาดา  เผือกประเสริฐ   คณะท างาน 
   ๖) นางวาทินี  สุวรรณพงศ์   คณะท างาน 
   7) นายธีรพล  ประดิษฐบรรจง   คณะท างาน 
   โดยให้คณะท างานด าเนินการพิจารณาศึกษาในการจัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นชอบ 
 
  ๔. คณะท างานจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนาหลักสูตร 
การให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานคณะกรรมาธิการ 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่  ๙ เมื่อวันจันทร์ที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติ 
ตั้งคณะท างานจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนาหลักสูตรการให้ความรู้การจราจร
แก่เด็ก และการเสนอผลงานคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย 
     ๑) นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  ประธานคณะท างาน 
     ๒) นางถวิลวดี  บุรีกุล    คณะท างาน 
     ๓) นายกมล  รอดคล้าย    คณะท างาน 
     ๔) นายธานี  สืบฤกษ์    คณะท างาน 
     ๕) พันต ารวจเอก ชัยรัตน์  วรุณโณ  คณะท างาน 
     ๖) นางกฤษณา  ภาณุเวช   คณะท างาน 
     ๗) นายเลิศศักดิ์  นววิมาน   คณะท างาน 
     ๘) นายพันธุ์สิทธิ์  ขลิบทอง   คณะท างาน 
     ๙) นายอดิศร  ดีปานธรรม   คณะท างาน 
   ๑๐) นางกัณณิกา  หนูมา วิเชียรผลา  คณะท างาน 
   ๑๑) นางผ่องพรรณี  แสงน้อย   คณะท างาน 
   ๑๒) นายอนุสรณ์  อินทเชตุ   คณะท างาน 
   ๑๓) ร้อยโท วโรดม  สุจริตกุล   คณะท างาน 
   ๑๔) นายพงศ์พันธุ์  จิตรานุกิจ   คณะท างาน 
   โดยให้คณะท างานด าเนินการพิจารณาศึกษาในการจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน  
และการจัดสัมมนาหลักสูตรการให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานคณะกรรมาธิการ  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นชอบ 
 
  ๕. คณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง
คณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... คณะท างานประกอบด้วย 
   ๑) นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ   ประธานคณะท างาน 
   2) พลต ารวจตรี อดุลย์  ณรงค์ศักดิ์  คณะท างาน 
   3) นางสาววิลลี่  อมราภรณ์   คณะท างาน 
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   4) นางสุภา  จอมพันธ์    คณะท างาน 
   5) นายสัญชัย  ชาสมบัติ    คณะท างาน 
   6) ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม   คณะท างาน  
   7) พันจ่าอากาศโท ฤทธิชัย  จันทา   เลขานุการคณะท างาน  
   โดยคณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑. พิจารณาศึกษา รวบรวมกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยทาง
ถนนอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....  
   ๒) จัดท าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร  
พ.ศ. .... เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ 
เพ่ือพิจารณา 
   ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนน
และการบังคับใช้มอบหมาย 
 
  ในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลระบบความปลอดภัย
ทางถนนจากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น  โดยมีการ
ประชุมทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง โดยมีรายนามหน่วยงานผู้มาชี้แจ้งและผู้มาให้ข้อมูลความคิดเห็น ดังนี้ 
 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 ๑. นายกอบชัย  บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒. นายจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ ผู้อ านวยการกองบูรณาการ ความปลอดภัยทางถนน 
 ๓. นายกษริน  ตริณตระกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
  กรมควบคุมโรค  
  แพทย์หญิงพิมพ์ภา  เตชะกมลสุข นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 
 กรมการขนส่งทางบก  
   ๑. นายกมล  บูรณพงศ ์ รองอธิบดี  
 ๒. นายธานี  สืบฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก 
   ๓. นางสุนิสา  อนันตกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งผู้โดยสาร 
   ๔. นายอรรณพ  หาญกิจ ขนส่งจังหวัดกระบี่  
     รักษาการผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมยานยนต์ 
   ๕. นายวัลลภ  งามสอน ผู้อ านวยการส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
   ๖. นายฐิติพัฒน์  ไทยจงรักษ์ หัวหน้างานรับรองรถและอุปกรณ์ 
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 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 ๑. นายสฤษฎ์พงศ์  บริบูรณ์สุข  ผู้อ านวยการส านักแผนความปลอดภัย 
  ๒. นางดวงเดือน  นพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ช านาญการพิเศษ 
  ๓. นางสาวดวงพร  สะภูมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ช านาญการ 
  กรมทางหลวง 
  ๑. นายทวี  เกศิส าอาง ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย  
  ๒. นายสุจิณ  มั่งนิมิตร รองผู้อ านวยการ 
     ส านักอ านวยความปลอดภัย 
  ๓. นายทรงฤทธิ์  ชยานันท์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
  ๔. นายสมโภช  โอทาตะ วิศวกรโยธาช านาญการ 
 
  กรมทางหลวงชนบท 
  ๑. นายสมัย  โชติสกุล ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย 
  ๒. นายสิทธิชัย  ศิริพันธุ์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
  ๓. นายชูโต  อุทัยวัฒน์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ๑. นายอนุชา  เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ๒. นายเปรมวิทย์  จรีเวฬุโรจน์ ผู้อ านวยการโครงการพิเศษจัดตั้ง 
    ศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง  
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
 
  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  ๑. นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  ๒. นางสาวปัทมา  ศรีดารณพ รองวิศวกรใหญ่ด้านบ ารุงรักษา 
     ฝ่ายการอาณัติสัญญาณ 
  ๓. นายพิศิษฏ์  เทศถา หัวหน้ากองควบคุมการปฏิบัติการ 
 
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  นายอรวิทย์  เหมะจุฑา  ประธานคณะอนุกรรมการ 
     สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
  ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
  ๑. นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสาร  
     ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
     (รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม) 
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  ๒. นายอดิศร  เกษมพรรณราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
  ๓. นางอาภรณ์  ขวัญสุด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
  ๔. นางสาวสุชาวัตน์  ศรีธีระวิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (สนข.) 
  ๕. นายยอดชัย  บุญรอด เจ้าหน้าทีศู่นย์ปลอดภัยคมนาคม 
 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  แตะกระโทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๒. นางสาวเพ็ญนภา  พรสุพิกุล 
 
  ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
  ๑. นายธนะพงศ์  จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
  ๒. นางดวงรัตน์  ช้างค้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
 
 กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 ๑. นางสาววรรณี  เกิดสินธ์ชัย  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานงานทะเบียน 
   และภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก 
 ๒. นางสาวทวีพร  เพ่ิมทวี หัวหน้าส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัย 
   ในการใช้รถใช้ถนน 
 ๓. นายวัลลภ  งามสอน ผู้อ านวยการส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
   กรมการขนส่งทางบก 
 4. นางสาวนิสากร  ชาติศิริ หัวหน้างานแผนงานโครงการกองทุน 
   เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  ๑. นายตนุภัทร  รัตนพูลชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการก ากับ 
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
   (ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง) 
  ๒. นางคนึงนิจ  สุจิตจร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการก ากับ 
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
   สายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
  ๓. นายจรัญ  สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ 
   ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
   (สายส่งเสริม) ผู้แทนนายสุทธิพล  ทวีชัยการ 
   ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๔. นายอาภากร  ปานเลิศ ผู้อ านวยการฝ่ายส านักนายทะเบียนคุ้มครอง 
   ผู้ประสบภัยจากรถ 
  ๕. นายพงศกร  ภาณุศานต์ ผู้อ านวยการส่วนก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ 
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  ๖. นายพีระยศ  เหมะสิขัณฑกะ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
   การประกอบธุรกิจประกันภัย 
  ๗. นางสาวปรีดาวรรณ  สังกระหวัด ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย 
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
   การประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ รักษาการ ผอ. สน. ๑๐ 
 
 สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย 
  นายวินัย  กิจโชค ที่ปรึกษาสมาคม 
 
   หน่วยงานอิสระ   
 นายวันชัย  มีศิริ นักวิชาการอิสระ 
  
 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด 
 นายสุทัศน์  ชูรักษ์ 
  
  นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการยังได้มี การจัดสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัย 
ของคนไทยรุ่นใหม่” วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงแนวทางป้องกันและ 
วิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากล 
 
  จากการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาและ
จัดท ารายงานเรื่อง “การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน” โดยมีวิธีการปฏิรูป ดังนี้ 
 
  แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมาธิการมุ่งหวังว่า จะสามารถใช้เป็นต้นแบบลดการสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว จากปัญหาอุบัติเหตุและความ
รุนแรงที่เพ่ิมขึ้นมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือให้การเดินทางกลับภูมิล าเนาและการ
ท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการ
จึงเห็นว่า จ าเป็นจะต้องมีการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด
เป้าหมายการลดจ านวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เทียบจากสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (คิดเป็นจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน ๓๖๑ คนในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยทุกจังหวัด
น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับส่วนกลางดังกล่าว และบูรณาการการท างาน
ตามความเสี่ยงหลักของพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนและให้
เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับมาตรการบริหารจัดการ การท าถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย 



- ๑๑ - 
 
การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
  แผนที่ ๒ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔โดยร่างแผนแม่บทฉบับนี้ จะมีระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี  
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกลไกที่ท าให้
เกิดระบบการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
ซึ่งในร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  
๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า SIX SAFETY STRATEGIES โดยน าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ประสบความส าเร็จในการใช้มาก่อนแล้ว มาปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน าหลักการตามที่องค์การสหประชาชาติและปฏิญญาบราซิเลีย 
เรื่องความปลอดภัยทางถนนมาประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายให้สอดรับกับ
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่จะให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ ๕๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  แผนที่ ๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว ส าหรับแผนการ
ปฏิรูปนี้ เป็นแผนยั่งยืนระยะยาวมีก าหนดเวลา ๒๐ ปี ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิต 
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยพัฒนาบทบาทสถาบันทางสังคม 
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การจัดตั้งศาลจราจร การให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การมีระบบ
ประกันภัยเพ่ือความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการให้สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน สังคม และภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  และ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นรากฐานในการพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
 
 ๑.๒ สภาพปัญหา 
  คณะกรรมาธิการได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยทางถนนแล้ว
พบว่ามีสภาพปัญหาและสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทั้งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและสภาพปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในภาพรวมตลอดท้ังปี สามารถสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
  สภาพปัญหาช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาและเดินทางท่องเที่ยวจ านวนมาก ประกอบกับคนไทยนิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์บุคคลมากกว่า
รถสาธารณะเพ่ือเร่งรีบเดินทางให้ถึงที่หมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงฉลอง  
โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมึนเมา เกิดความคึกคะนองขับขี่รถด้วยความประมาท เมาแล้วขับ  
รวมไปถึงขับขี่รถโดยไม่เคารพกฎจราจรจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นตลอดทุกปี จากการส ารวจ
พบว่าโดยเฉลี่ยความสูญเสียช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙ เฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุวันละ ๕๑๖ ครั้ง 
บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๕๕๘ ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๔ ราย (ช่วงปกติ จะมีผู้เสียชีวิตวันละ ๔๐ ราย)  
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แต่ช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พบว่า มีความสูญเสียเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งจ านวนอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๒.๗ จ านวนผู้บาดเจ็บเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๒.๔ และจ านวนผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๔  
(ข้อมูลส ำนักงำนเครือข่ำยลดอุบัติเหตุกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข) และมีจ านวนผู้พิการที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ร้อยละ ๔.๖ หรือจ านวน ๑๖๑ คน ที่ครอบครัวต้องรับภาระดูแลไปชั่วชีวิต 
คณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาและความร้ายแรงของความสูญเสีย จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว คือ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงาน
รองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป 
  สภาพปัญหาในภาพรวมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการเสียชีวิตและความสูญเสีย 
จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ จ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นในอัตรา
กว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปีเนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น การไม่เคารพกฎจราจรปัญหาหน่วยงานในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนไม่เป็นเอกภาพขาดการบูรณาการ ความไม่ปลอดภัย 
จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน รวมกับปัจจัยด้านพาหนะที่ใช้ในการขับขี่และพฤติกรรมนิสัยของ
คนไทยที่คุ้นเคยกับการด าเนินชีวิตอย่างอิสระเสรี การศึกษาอบรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
วิชาการแม้จะมีกฎ ระเบียบต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน แต่ไม่ได้มีการควบคุม ก าชับ และสร้างจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวมกันอย่างจริงจัง ผู้ที่เป็นตัวอย่างของครอบครัวก็มักมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบเล็กๆน้อยๆของ
สังคมให้เด็กหรือเยาวชนเห็นอยู่เป็นนิจ ท าให้สังคมขาดจิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ วินัย โดยการ
เคารพกฎจราจร มีส่วนส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดความบกพร่องในวินัยของสังคม และน ามาซึ่งอุบัติเหตุ
และความสูญเสียอย่างมากซึ่งเมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วจึงได้เสนอแผนในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในองค์รวมโดยพิจารณาสภาพปัญหาต่าง ๆ เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุ ด
โดยมุ่งเน้นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดเอกภาพในการบริหาร และแก้ไขพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายและปลูกฝังทัศนคติแก่เยาวชนโดยการจัดท าหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ใน
การเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนให้การอบรมแผนการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ให้
เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนแก่
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นควรก าหนดให้แผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนด าเนินการช่วง ๕ ปี)  การด าเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทาง
สากล และรวมถึงแนวทางของรัฐบาลมาใช้ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า SIX 
SAFETY STRATEGIES ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมาธิการจัดท าเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 
  อีกทั้ง เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนคณะกรรมาธิการได้พิจารณา
จากสภาพปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่เกรงกลัวกฎหมายจราจรและการ
หลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ  ขาดผู้ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย รวมทั้งการขับขี่ที่ไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยที่ผู้ขับขี่มักผลักภาระให้แก่ประกันภัยรับผิดชอบแทนตน คณะกรรมาธิการจึงเสนอมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว เพ่ือเป็นแผนในการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืนระยะยาวมีก าหนดเวลา ๒๐ ปี ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เสนอให้จัดตั้งศาลจราจร พร้อมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.)  
การก าหนดมาตรการของระบบประกันภัยเพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
ความปลอดภัยทางถนนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น เร่งรัดเสริมสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีแนวคิดพัฒนาบทบาทสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจน
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การให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
ให้ยั่งยืนต่อไป 
 
๒. วิธีการปฏิรูป 
 คณะกรรมาธิการ ได้ประชุมพิจารณา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และด าเนินการอ่ืนๆ 
โดยรายละเอียดปรากฏในส่วนวิธีด าเนินการของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีผลการด าเนินการจัดท าเป็น 
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งเป็น ๓ แผน ดังนี้ 

 แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนที่ ๒ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง  : ร่างแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 

 แผนที่ ๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว 
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แผนที่ ๑ แผนการปฏริูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

แผนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสัน้  
: แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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แผนที่ ๑ แผนการปฏริูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
๑. บทน า 

ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒ 
ประกอบกับข้อ ๗๙ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พิจารณาเรื่องประเด็นปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เพราะมีความเกี่ยวกับมิติ
ทางสังคม สาธารณสุข เศรษฐกิจ เห็นควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาเสนอการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา เพ่ือน าเสนอ
รัฐบาลต่อไป  

เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นให้เป็น
รูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน จึงเสนอแผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมาย 
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เทียบจากสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นจ านวน
ผู้ เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ไม่เกิน ๓๖๑ คนตามแนวทาง ๖ ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน  
(SIX SAFETY STRATEGIES) ป ระกอบ ด้ วยมาตรการบั งคั บ ใช้ กฎห มายและการบ ริ ห ารจั ดการ  
เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่  ขับเร็ว/เมา/ง่วงขับไม่ใช้ อุปกรณ์นิรภัยมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับ 
การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถและมาตรการเพ่ือลดจุดเสี่ยงและวัตถุอันตรายข้างทาง 

 
๒. สภาพปัญหา 
 ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ของทุกปี รวมทั้งวันหยุดยาว (long week end) ช่วงต่าง ๆ  
จะมีประชาชนจ านวนมากเดินทางกลับภูมิล าเนาและการท่องเที่ยว มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น 
ยิ่งราคาน้ ามันราคาถูกลงยิ่งเพ่ิมการเดินทางโดยรถส่วนตัวมากขึ้นและถ้าเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
ประชาชนทยอยออกเดินทางสู่ภูมิล าเนาและมีการฉลองได้นานขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงกับผู้ใช้รถใช้ถนนจ านวน
มาก โดยเฉลี่ยความสูญเสียช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙เฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุวันละ ๕๑๖ ครั้ง 
บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๕๕๘ ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๔ ราย (ช่วงปกติ จะมีผู้เสียชีวิตวันละ ๔๐ ราย)  
แม้ยอดความสูญเสียจะคงที่มาตลอด ๔-๕ ปีแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
กลับมีความสูญเสียเพ่ิมขึ้นจากพ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งจ านวนอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๒.๗จ านวนผู้บาดเจ็บเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๒.๔ และที่ส าคัญมีคนตายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔ ไม่นับรวมผู้บาดเจ็บที่รุนแรงอีกกว่า ๑๖๐ คนที่ต้อง
พิการและเป็นภาระให้ครอบครัวดูแลไปตลอดชีวิต 

 โดยสถิตยิ้อนหลัง ๑๐ ปี เทศกาลปีใหม่ (ช่วง ๗ วันอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ เป็นดังนี้ 
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ตาราง เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใีหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ 

ปี พ.ศ. 
 

สถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม ่ การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง) 
ผู้บาดเจบ็ 

(ราย) 
ผู้เสียชีวิต 

(ราย) เกิดอุบัติเหต ุ ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต 

๒๕๔๙ ๕,๓๒๗ ๔,๗๗๒ ๔๔๑ - - - 

๒๕๕๐ ๔,๔๕๖ ๔,๙๔๓ ๔๔๙ ๗.๔% ๓.๖% ๑.๘% 

๒๕๕๑ ๔,๔๗๕ ๔,๙๐๓ ๔๐๑ ๐.๔% -๐.๘% -๑๐.๗% 

๒๕๕๒ ๓,๘๒๔ ๔,๑๐๗ ๓๖๗ -๑๔.๕% -๑๖.๒% -๘.๕% 

๒๕๕๓ ๓,๕๓๔ ๓,๘๒๗ ๓๔๗ -๗.๖% -๖.๘% -๕.๔% 

๒๕๕๔ ๓,๔๙๗ ๓,๗๕๐ ๓๕๘ -๑.๐% -๒.๐% ๓.๒% 

๒๕๕๕ ๓,๐๙๓ ๓,๓๗๕ ๓๒๑ -๑๑.๖% -๑๐.๐% -๑๐.๓% 

๒๕๕๖ ๓,๑๗๖ ๓,๓๒๙ ๓๖๕ ๒.๗% -๑.๔% ๑๓.๗% 

๒๕๕๗ ๓,๑๗๔ ๓,๓๔๕ ๓๖๖ -๐.๑% ๐.๕% ๐.๓% 

๒๕๕๘ ๒,๙๙๗ ๓,๑๑๗ ๓๔๑ -๕.๖% -๖.๘% -๖.๘% 

๒๕๕๙ ๓,๓๗๙ ๓,๕๐๕ ๓๘๐ ๑๒.๗% ๑๒.๔% ๑๑.๔% 
เฉลี่ย/วัน ๕๑๖.๓ ๕๕๘.๑ ๕๓.๗ 

 เฉลี่ย/ชม. ๒๒.๕ ๒๓.๓ ๒.๒ 
ข้อมูล : ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เฉพาะบาดเจ็บรุนแรง (admit) 
หมายเหตุ : เทศกาลปีใหม่พ.ศ.๒๕๕๙ มผีู้เสยีชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๔.๒๙คน หรือช่ัวโมงละ ๒.๓ คน  
 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๙) 
 

 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทียบกับแนวโน้ม ๒ ปีที่ผ่านมา 
จะพบว่ายังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลักโดยสาเหตุหลักเกิดจากเมาสุราขับรถเร็วเกินก าหนด  
ตัดหน้ากระชั้นชิด ส าหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์มากสุดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ (หมู่บ้าน ต าบล/แขวง) มีคนเดินถนนเสียชีวิตร้อยละ ๘.๙ และถนนที่เกิดเหตุ จะเกิด 
ทั้งบนทางหลวงแผ่นดิน ถนนใน อบต./ถนนในหมู่บ้าน  
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ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (๕ อันดับแรก) 

 

รายการ ปี อันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๕ 

สาเหตุการ
เกิด

อุบัติเหต ุ

๒๕๕๗ เมาสุรา 
ขับรถเร็ว

เกินก าหนด 
ตัดหน้า

กระชั้นชิด 
รถจักรยานยนต์

ไม่ปลอดภัย 
ทัศนวิสัยไม่ด ี

๒๕๕๘ เมาสุรา 
ขับรถเร็ว

เกินก าหนด 
ตัดหน้า

กระชั้นชิด 
รถจักรยานยนต์

ไม่ปลอดภัย 
ทัศนวิสัยไม่ด ี

๒๕๕๙ เมาสุรา 
ขับรถเร็ว

เกินก าหนด 
ตัดหน้า

กระชั้นชิด 
รถจักรยานยนต์

ไม่ปลอดภัย 
ทัศนวิสัยไม่ด ี

ยาน 
พาหนะ 

๒๕๕๗ รถจักรยานยนต ์ รถปิคอัพ รถเก๋ง/แท็กซี่ 
รถบรรทุก ๖ล้อ

ขึ้นไป 
รถตู้ 

๒๕๕๘ รถจักรยานยนต ์ รถปิคอัพ รถเก๋ง/แท็กซี่ 
รถบรรทุก ๖ล้อ

ขึ้นไป 
รถโดยสาร ๔ล้อ

ขึ้นไป 

๒๕๕๙ รถจักรยานยนต ์ รถปิคอัพ รถเก๋ง/แท็กซี่ จักรยาน 
รถบรรทุก ๖ล้อ

ขึ้นไป 

ถนน 

๒๕๕๗ 
ทางหลวง
แผ่นดิน 

ถนน อบต./
หมู่บ้าน 

ทางหลวง
ชนบท 

ถนนในเมือง 
(เทศบาล) 

อ่ืน ๆ 

๒๕๕๘ 
ทางหลวง
แผ่นดิน 

ถนน อบต./
หมู่บ้าน 

ถนนในเมือง 
(เทศบาล) 

ทางหลวงชนบท อ่ืน ๆ 

๒๕๕๙ 
ทางหลวง
แผ่นดิน 

ถนน อบต./
หมู่บ้าน 

ถนนในเมือง 
(เทศบาล) 

ทางหลวงชนบท ถนนใน อบจ. 

ลักษณะ
ทาง 

๒๕๕๗ ทางตรง ทางโค้ง ทางแยก 
ไม่มีข้อมูล 
ปรากฏอยู่ 

ไม่มีข้อมูล 
ปรากฏอยู่ 

๒๕๕๘ ทางตรง ทางโค้ง ทางแยก 
ไม่มีข้อมูล 
ปรากฏอยู่ 

ไม่มีข้อมูล 
ปรากฏอยู่ 

๒๕๕๙ ทางตรง ทางโค้ง ทางแยก อ่ืน ๆ 
ทางที่ม ี

สิ่งกีดขวาง 

ช่วงเวลาที่
เกิดเหต ุ

๒๕๕๗ 
๑๖.๐๑ -
๒๐.๐๐น. 

๑๒.๐๑ -
๑๖.๐๐ น. 

๒๐.๐๑ -
๒๔.๐๐ น. 

๐๘.๐๑ - 
๑๒.๐๐ น. 

๐๐.๐๑ - 
๐๔.๐๐ น. 

๒๕๕๘ 
๑๖.๐๑ -
๒๐.๐๐น. 

๑๒.๐๑ -
๑๖.๐๐ น. 

๐๘.๐๑ -
๑๒.๐๐ น. 

๒๐.๐๑ - 
๒๔.๐๐ น. 

๐๐.๐๑ - 
๐๔.๐๐ น. 

๒๕๕๙ 
๑๖.๐๑ -
๒๐.๐๐น. 

๑๒.๐๑ -
๑๖.๐๐ น. 

๐๘.๐๑ -
๑๒.๐๐ น. 

๐๐.๐๑ - 
๐๔.๐๐ น. 

๒๐.๐๑ - 
๒๔.๐๐ น. 

 
ที่มา : ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
หมายเหตุ : สาเหตุที่เกิดจากการหลับในอยู่อันดับ ๗ – ๘  
 (หมายเหตุ : พ.ศ. ๒๕๕๙ สาเหตุเกิดจากการหลับใน ร้อยละ ๕.๗๔ (มีผู้เสียชีวิต ๒๘ ราย) กลุ่มอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี  
 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น๑๙ ราย (จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ๑๘ราย) 
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นอกจากจ านวนอุบั ติ เหตุที่ เพ่ิ มขึ้ น 
ความรุนแรงยังเพิ่มขึ้นด้วย โดยข้อมูลดัชนี
ความรุนแรง (Severity Index, SI) ช่ วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สูงถึง ๑๑.๒๕
(จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ๑๐๐ ครั้ง มีคนตาย 
๑๑.๒๕คน) เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง
ความรุนแรงบนถนนทางหลวงและทางหลวง
ชนบทก็สูงขึ้นอย่างมาก (ถนนทางหลวงมีค่า
ดัชนีความรุนแรง ๑๗.๒๒ และถนนทางหลวง
ชนบทมีค่า ๒๑.๙) กลางคืนมีความรุนแรงมากกว่ากลางวัน ๒ เท่า 

สาเหตุหลักของความรุนแรง มาจาก การใช้ความเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ใช้
รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยถึง ๘๒% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ ๗๒%) มีจุดเสี่ยงและวัตถุอันตราย
ข้างทาง (รถเสียหลักตกข้างทาง แต่เสียชีวิตเพราะชนต้นไม้ใหญ่ ป้าย หรือเสาไฟ) และปัจจัยเสริมอ่ืน ๆ ที่ท าให้
รุนแรง เช่น หลับใน ดื่มขับท าให้ขาดสติด้านความปลอดภัย ฯลฯ โดยสรุป “แบบแผนความเสี่ยงส าคัญ”  
และข้อพิจารณาประกอบการจัดการปัญหา  ได้แก ่

ความเสี่ยง แบบแผนของความเสี่ยงท่ีพบ ข้อพิจารณาประกอบการแก้ไข 

ความเร็ว 

๑) ถนนสายหลักจะใช้ความเร็วสูง โดยเฉพาะ
ช่วงถนนท่ีรถเริ่มคล่องตัว 

๒) การเสยีชีวิตมักจะพบในจดุที่เป็น 
ทางเชื่อม-ทางแยก จุดลักผ่าน จุด U-turn 
และจุดตัดรถไฟลักผ่าน 

๓) คนเดินถนนเสียชีวิตในช่วงเทศกาล  
ร้อยละ ๑๐ โดยเฉพาะถนนที่มีหลาย
ช่องทาง และรถยนต์ใช้ความเร็วสงูวิ่งผ่าน
ชุมชน  

๑)  เพิ่มการตรวจจับ โดยเฉพาะในจุดหรือช่วง    
     ถนนท่ีผู้ขับสามารถขับรถด้วยความเร็วได้  
๒)  ส ารวจและวางมาตรการป้องกันในจุดที่อันตราย       
     โดยเฉพาะทางเชื่อม/ทางแยกจุด U turn บริเวณ  
     ถนนท่ีมีจ านวนช่องจราจรมากและรถยนต์ใช้ความ 
     วิ่งเร็วในการสัญจร 
๓)  เพิ่มมาตรการช่วยลดความเร็วในลักษณะต่างๆ เช่น  
     ตั้งจุดตรวจ ตั้งกรวยสะท้อนแสง ในเส้นทาง 
     ที่ว่ิงผ่านชุมขนเพื่อชะลอความเร็ว 

หลับใน 

๑)    ช่วงการเดินทางไป-กลับ ผู้ขบัรถมีแนวโน้ม  
       หลับในเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความ  
       เสี่ยงคือ อดนอนสะสม ดืม่เครื่องดื่ม  
       แอลกอฮอล ์
๒)    ผู้ขับข่ี ต้องขับติดต่อกันเป็นเวลานาน  
       (รถติด) โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ  
       ที่หยุดพักไม่เพียงพอ 
๓)    เมื่อเกิดหลับใน จะก่อให้เกิดความรุนแรง  
       ถึงเสียชีวิต และเกี่ยวข้องกับ 

- การข้ามเลนไปชนประสานงา 
- การชนรถบรรทุกจอดริมทาง หรือชน

วัตถุอันตรายข้างทาง  

๑)   เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ  
- การเร่งท างานต่างๆ ท าให้อดนอนติดต่อกันแล้ว

พักก่อนเดินทางกลับ อาจจะมภีาวะอ่อนล้า
สะสม 

- การดืม่ฉลองคืนกอ่นเดินทาง ทั้งขาไปและขากลับ 
- การขับรถตดิต่อหลายชั่วโมงโดยไม่พัก 

๒)  ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ มีมาตรการตรวจสอบ  
     การพักผ่อนท่ีเพียงพอโดยเฉพาะรถรับจา้งไม่ประจ า   
     ทางที่น ามาวิ่งเสริมและที่รบัจา้งทั่วไป 
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ความเสี่ยง แบบแผนของความเสี่ยงท่ีพบ ข้อพิจารณาประกอบการแก้ไข 

ด่ืม/ 
เมาขับ 

๑)   การตรวจจบัท าไดจ้ ากัด เนื่องจากจ านวน  
      บุคลากร และเครื่องมือ) โดยตรวจจับได้  
      เฉลี่ย ๒๕ - ๓๐ คดี/จังหวัด/วัน ในขณะที่มี  
      คนดื่ม-เมาขับอยู่บนถนนจ านวนมาก ทั้ง  
      สายหลักและสายรอง 
๒)   การตรวจจบัหลายพื้นท่ี ไมส่ามารถ  
      กระจายจุดตรวจไปในช่วงกลางคืนหรือช่วง  
      ดึก ซึ่งเป็นช่วงหลังจากดื่มแลว้ออกมาขับ    
      จึงเพ่ิมความรุนแรงของอุบัติเหต ุ
      ทางถนน 
๓)   ผู้กระท าความผดิ ต้องรีบส่งฟ้องศาล  
      ภายใน ๔๘ ชม. ท าให้ขาดข้อมูลความผิด   
      ซ้ าประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี/  
      ศาล 
 

๑)   การบังคับใช้กฎหมายให้เกดิประสิทธิภาพ ได้แก ่
      การเพิ่มจ านวนตรวจจับ โดยเฉพาะ 

- ช่วงกลางคืน ดึก ในช่วงที่มีการฉลอง (วันท่ี  
๓๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ วนัท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๖๐) 

- กลุ่มเป้าหมายส าคญั คือ จักรยานยนต์  
- ช่วงวัยส าคัญ คือ วัยท างานและกลุ่มเด็ก/เยาวชน 
- มีบทลงโทษที่รุนแรงสูงสุดตามกฎหมาย เช่น  

การมีหนังสือประสานความร่วมมอืฝ่ายตลุาการ
เพื่อให้มีบทลงโทษที่รุนแรงสูงสุดตามกฎหมาย
ก าหนด ไมเ่พียงจ าปรับและรอลงอาญา 

๒)   ในกรณีผู้กระท าความผิด “เมาแล้วขับ” พิจารณาตรวจสอบ 
      ความผิดอื่นๆ ร่วมไปด้วย เช่น การมีใบขับข่ี การต่อ 
      ทะเบียนรถ เพื่อให้รับรู้ว่าการมีพฤติกรรมดืม่ขับ  
      นอกจากถูกด าเนินคดี แต่จะส่งผลกระทบให้ถูก 
      ตรวจสอบมากขึ้น  
๓)   ส่งเสรมิมาตรการชุมชน เช่น ด่านชุมชน ให้เข้าร่วม  
      ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

ไม่ใช้
อุปกรณ์
นิรภัย 

 
หมวกนิรภัย 

เข็มขัด
นิรภัย 

๑)   ผู้เสียชีวิตจากขับขี่/ซ้อนท้าย  
      รถจักรยานยนต์ เกือบท้ังหมด (๙๐%) 
      ไม่สวมหมวกนิรภัย 
๒)   ผู้เสียชีวิตจากรถส่วนบุคคล สว่นใหญ่ 
      ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (๖๐-๗๐%) 
๓)   ผู้โดยสารรถสาธารณะ ท่ีเสยีชีวิตหรือไดร้ับ  
      บาดเจ็บ เกือบท้ังหมดไมไ่ด้ใช้เข็มขัดนิรภยั  
๔)   ในกลุ่มที่ดื่มขับจะพบว่า “ยิ่งดื่ม ยิ่งไม่ใช้   
      อุปกรณ์นิรภัย” 

๑)   ในรถสาธารณะ ก าหนดให้มีมาตรการจาก  
      ผู้ประกอบการที่จะตรวจสอบการใช้เข็มขัดนิรภัยของ  
      ผู้โดยสาร ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง 
๒)   เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน 
      ตระหนักและมีการใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือ  
      โดยสาร 

ถนน/ 
จุดเสี่ยง 
สายหลัก 
สถานท่ี

ท่องเที่ยว 
เส้นทาง

ซ่อมสร้าง 
จุดตัดทาง

รถไฟ 

๑)   จุดท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม จะมผีู้  
       เดินทางมาก พบความเสีย่งจากร้านรมิทาง คน  
      ในพื้นที่ถูกรถต่างถ่ินขับชน ฯลฯ 
๒)  เส้นทางที่มีการซ่อมสร้าง ในช่วงกลางคืนจะ  
       เกิดความเสี่ยงกับผู้สัญจร ในกรณีที่ขาดป้ายเตือน   
       และไฟส่องสว่างที่เหมาะสม เพียงพอ 
๓)  ยังพบอุบัติเหตุบริเวณจุดตดัรถไฟ   
     โดยเฉพาะช่วงกลางคืน จุดที่เป็นทางลัก  
     ผ่าน และมีปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง คือ การเตือน  
     เมื่อถึงจุดตัดรถไฟ (ป้าย สัญญาณ เสียง   
     สัญญาณ) การที่คนขับขาดความระมัดระวัง   
     รวมทั้งพื้นถนนท่ีช ารุดยังไมม่กีารซ่อมแซม 

๑)   มีการส ารวจความเสีย่งของเสน้ทางในแต่ละพื้นท่ี  
      (Road Safety Audit: RSA) พร้อมก าหนดมาตรการ  
      แก้ไข โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีการก่อสร้างทางพื้นที่แหล่ง 
      ท่องเที่ยว 
๒)   มีการจัดการข้างทางให้เกิดความปลอดภัย เช่น  
      ห้ามจอดไหล่ทาง จัดการร้านริมทาง ป้ายโฆษณา 
      ที่บดบังการมองเห็น ต้นไม้ทีบ่ังการมองเห็นบริเวณ  
      ทางโค้ง 
๓)   ท้องถิ่น/ชุมชนที่มีจุดตัดรถไฟ มีการจัดการความ  
      ปลอดภัย เช่น จัดการป้าย ตดัต้นไม้ หรือสิ่งอื่น  
      ที่บดบังสายตาผู้ขับรถ เพื่อเพิ่มระยะมองเห็น  
      การเตือนก่อนถึงจุดตัดทางแยก ทางรถไฟ  
      ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงเขตทาง เป็นต้น 
 



- ๒๐ - 
 

แผนที่ ๑ แผนการปฏริูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ เพ่ือให้การเดินทางกลับภูมิล าเนาและการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความปลอดภัย ลดความสูญเสียทั้งจ านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บพิการและความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ช่วงเทศกาล ยังเป็นโอกาสกระตุ้นและริเริ่มมาตรการใหม่ๆ ให้กับสังคมเพราะมีเป็นช่วงที่
ทุกฝ่ายตื่นตัว เช่น มาตรการยึดรถ ฯลฯ  
 
๔. เป้าหมาย 
 จากปัญหาอุบัติเหตุและความรุนแรงที่ เพ่ิมขึ้นมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือให้ 
การเดินทางกลับภูมิล าเนาและการท่องเที ่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ
ปลอดภัยมากยิ ่งขึ้น คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่า จ าเป็นจะต้องมีการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดเป้าหมายการลดจ านวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เทียบจาก
สถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คิดเป็นจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่สูงกว่า ๓๖๑ คน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยทุกจังหวัดน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับส่วนกลาง
ดังกล่าวและบูรณาการการท างานตามความเสี่ยงหลักของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ร่วมกับมาตรการบริหารจัดการ การ
ท าถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัยและการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ตารางแสดงเป้าหมายตามแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น  
: แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พ.ศ. 

จ านวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 

ครั้ง 
เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ 

(เทียบจากปีก่อนหน้า) คน 
เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ 

(เทียบจากปีก่อนหน้า) คน 
เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ 

(เทียบจากปีก่อนหนา้) 
๒๕๕๙ ๓,๓๗๙ +๑๒.๗% ๓,๕๐๕ +๑๒.๔% ๓๘๐ +๑๑.๔% 

๒๕๖๐ เป้าหมาย ลดผู้เสียชีวิตลง ร้อยละ ๕ (เทียบจากปีก่อนหน้า) 
ไม่เกิน
๓๖๑ -๕.๐% 

 

๕. แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศขอเสนอแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน (ระยะสั้น) : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

แผนที่ ๑ แผนการปฏริูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ๕.๑ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย : เน้นพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเสียชีวิต 
ได้แก่ ลดการใช้ความเร็ว ดื่ม/เมาขับการหลับในการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย)โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืน ช่วงที่มีการฉลอง (วันที่  ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๐) เน้น
กลุ่มเป้าหมายส าคัญคือ จักรยานยนต์ช่วงวัยท างานและเยาวชน ซึ่งมีข้อเสนอส าคัญ ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง : เพ่ือลดพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้
ถนน ลดพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมายด้านการจราจร โดยมีช่วงบังคับใช้กฎหมายเข้ม ๗วันก่อนเทศกาล
พร้อมรายงานผลการด าเนินงานแต่ละวัน เพ่ือสร้างกระแสการรับรู้กับผู้ใช้รถใช้ถนนว่ามีการจริงจังและเป็น
ระยะเวลาที่ไม่เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้ช่วง ๗วันของเทศกาลปีใหม่สามารถควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม  
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
  ๕.๑.๒ การสนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็ว (Speed camera) และเครื่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์ (Alcohol breathalyzer)  ให้ เพียงพอส าหรับบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  :  
โดยเร่งพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะความเร็วและเมาขับ
เป็นสาเหตุอันดับ ๑ และ ๒ ของการตายบนถนน ทั้งในช่วงเทศกาลพร้อมพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่ยึดรถ ส าหรับผู้กระท าความผิดเมาแล้วขับเพ่ือให้ใช้เป็นกฎหมายปกติ และน ามาด าเนินการให้ทัน
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม  
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
  ๕.๑.๓ การก าหนดความเร็วสูงสุดแต่ละพื้นที่ชุมชน:ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่
ดูแลเส้นทาง (กระทรวงคมนาคม หน่วยงานท้องถิ่น) ร่วมกันพิจารณาก าหนดความเร็วสูงสุดที่เหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว เช่น ก าหนดความเร็วในพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 
๕๐ กม./ชม.และลดเหลือ ๓๐ กม./ชม.เมื่อถึงหน้าโรงเรียนหรือตลาด ที่มีผู้คนสัญจรข้ามไปมา โดยพิจารณาลด
ความเร็วของพาหนะในลักษณะต่างๆ เช่น ตั้งจุดตรวจ ตั้งกรวยสะท้อนแสง ตั้งจุดตรวจก่อนเข้าชุมชน  
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม) 
  ๕.๑.๔ การควบคุมการจ าหน่าย การดื่มและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑เพ่ือเข้มงวดในการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะถนนสายหลักและสายรอง โดยจับกุมและ
ด าเนินคดีเด็ดขาด ในวันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเข้มงวดไม่ให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเร่ขายโดยให้เน้นหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปีเป็นพิเศษ พร้อมทั้งเข้มงวดสถานบริการต่างๆ ให้เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข  
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย) 
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  ๕.๑.๕ การเพิ่มการตรวจตราและสุ่มตรวจยานพาหนะ : โดยเฉพาะในจุดหรือช่วงถนนที่ผู้ขับ
สามารถขับรถด้วยความเร็วได้ โดยให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย  
ในกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ รถโดยสารที่น ามาให้บริการสาธารณะโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
รถบัสสองชั้น รถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย โดยด าเนินการเข้มงวดบนถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท ถนนในเมือง และถนน อบต.  
ถนนหมู่บ้าน 
   (หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม 
    กระทรวงมหาดไทย) 
 
 ๕.๒ มาตรการด้านบริหารจัดการ : โดยก าหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตลงร้อยละ ๕ เทียบกับ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมก าหนดแนวทางด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อม ได้แก่  
  ๕.๒.๑ คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) : โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง (ช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือมอบนโยบายพร้อมการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ อุปกรณ์และงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
  ๕.๒.๒ คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  : โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและ
เลขานุการรับเป้าหมายและนโยบายจาก นปถ. ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้ง
ก าหนดให้ทุกจังหวัดและท้องถิ่น มีแผนส าหรับด าเนินการ การรายงานผลอย่างเข้มข้นในช่วง ๗ วัน 
ก่อนเทศกาลและช่วง ๗ วันส าหรับเทศกาลปีใหม่ โดยมีตารางการเตรียมการดังนี้ 
 

กิจกรรมหลัก ตค พย ธค มค หมายเหตุ 
๑) ประชุม นปถ. ก าหนดเป้าและการ

สนับสนุน x---x     

๒) ประชุม ศปถ.จัดท าแผนปฏิบัติ
การและติดตามผล x---x     

๓) หน่วยงานหลักและจังหวัดจัดท า
แผนปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม  x----------x    

๔) บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด     x-----x-----x 
๗วันก่อน, ๗วันเทศกาล  

 
  ๕.๒.๓ สนับสนุนโครงการ“ดวงตาแห่งความปลอดภัย” (Safety eyes) : ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถและจัดท าระบบเก็บข้อมูลจากกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ 
จากประชาชน ซึ่งสามารถส่งเข้าหน่วยงานส่วนกลางได้ผ่านสื่อออนไลน์ทางสังคมเพ่ือเป็นข้อมูล ใช้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุ และสามารถเป็นพยานหลักฐานทางคดีของกรณีต่างๆ ที่มีการบันทึกภาพจากผู้ขับขี่ได้ 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม) 
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  ๕.๒.๔ การส่งเสริมมาตรการชุมชนต่าง ๆ : โดยส่งเสริมแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยก าหนดมาตรการป้องกันรณรงค์ และแก้ไข เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการดื่ม/เมาขับรถ ใช้ความเร็ว ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวก
นิรภัย 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย  
    กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน) 
  ๕.๒.๕ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก : หากไม่จ าเป็นให้หลีกเลี่ยง 
การใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม) 
 
 ๕.๓ มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย : เน้นในจุดที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ถนนสายหลัก 
ที่รถใช้ความเร็ว จุดเสี่ยงจุดอันตรายพ้ืนที่ท่องเที่ยว เส้นทางที่อยู่ระหว่างการซ่อมและจุดตัดรถไฟ 
  ๕.๓.๑ การแก้ไขจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซ้ าซาก : โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เส้นทาง น าจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุรุนแรงซ้ าซากในช่วงเทศกาลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี  
มาวิเคราะห์หรือตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) บริเวณจุดเสี่ยงและวัตถุอันตราย
ข้างทาง ทางเชื่อม ทางแยก U turn เส้นทางที่อยู่ระหว่างการซ่อมและจุดตัดรถไฟ รวมถึงสภาพถนนที่เป็น
อันตรายต่อผู้ขับขี่เร่งด าเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้สัญจร พร้อมก าหนดให้มีการเฝ้าระวังและ
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ณ จุดนั้น 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
  ๕.๓.๒  การคืนผิวจราจร : โดยผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือซ่อมบ ารุงให้หยุดด าเนินการ
ในระหว่างเทศกาลปีใหม่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมาเร่งปรับปรุงผิวจราจรเพ่ือให้ใช้งานได้ 
หรือหากด าเนินการไม่ทันให้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บอกทางให้ชัดเจนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงคมนาคม) 
  ๕.๓.๓ การจัดเตรียมถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย : การจัดการสิ่งแวดล้อมข้างทางให้เกิด
ความปลอดภัย เช่น ห้ามจอดไหล่ทาง จัดเตรียมจุดพักรถ (Rest Area) จัดการร้านริมทาง ป้ายโฆษณา 
ที่บดบังการมองเห็น ต้นไม้ที่บังการมองเห็นบริเวณทางโค้งการท าความสะอาดเครื่องหมายจราจร ปรับปรุง
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย รวมถึงบริเวณถนนทางเลี่ยงเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูงเนื่องจากผู้ขับรถต่างพ้ืนที่จะไม่คุ้นเคยกับสภาพเส้นทาง ผู้เดินเท้าก็ไม่คุ้นเคยกับรถต่างถิ่นที่มาวิ่ง 
ส่วนมากจะเป็นถนนสายรองขนาดเล็กและไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม) 
  ๕.๓.๔  การเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟ : ให้หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีพ้ืนที่ทางรถไฟผ่านให้มีการจัดการความปลอดภัย เช่น จัดการป้าย ตัดต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืน 
ที่บดบังสายตาผู้ขับรถ เพ่ือเพ่ิมระยะมองเห็น การเตือนก่อนถึงจุดตัดทางแยก ทางรถไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ปรับปรุงเขตทาง เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับรถ 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย) 
 



- ๒๔ - 
 

แผนที่ ๑ แผนการปฏริูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ๕.๔ มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย : การเข้มงวดกับรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถตู้ รถโดยสาร
ประจ าทาง โดยเฉพาะรถรับจ้างไม่ประจ าทางที่น ามาวิ่งเสริมและที่รับจ้างทั่วไปรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยานยนต ์
  ๕.๔.๑  การควบคุมและตรวจสอบผู้ขับรถ : ในเรื่องการใช้ความเร็ว ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า
จ านวนที่กฎระเบียบก าหนด พร้อมบันทึกระยะเวลาการขับรถต่อเนื่องและระยะเวลารวมต่อวัน มีการก าหนด
มาตรการจากผู้ประกอบการที่จะตรวจสอบการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร ทุกครั้งก่อนออกเดินทางจัดให้มี
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ พนักงานขับรถโดยสารก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทั้งต้นทาง
และปลายทางอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและมีการใช้อุปกรณ์
นิรภัยทุกครั้ง 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย) 
  ๕.๔.๒ การกวดขันและตรวจจับรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ปลอดภัย : กวดขันรถที่มีชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับคนขับและผู้โดยสารไม่สมบูรณ์ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย 
ไฟเลี้ยว กระจกส่องหลังสภาพยางล้อหรือไม่เปิดไฟขณะใช้ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถ คุณภาพของรถ โดยอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัคร  
เช่น กลุ่มนักศึกษาอาชีวะฯ ผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่าง ๆ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
เช่น ถนนหลวง ถนนทางหลวงชนบท และถนนท้องถิ่น 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย 
    กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 ๕.๕ มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน : โดยประสานความร่วมมือ
กับองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลเพ่ือเป็นแกนในพ้ืนที่บูรณาการและก าหนดพ้ืนที่ 
ความรับผิดชอบ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนท้องถิ่นที่ชัดเจนและพร้อมให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยเฉพาะเตรียมการส าหรับการเข้าถึงที่เกิดเหตุ การส่งต่อผู้ป่วย เพราะช่วงเทศกาลจะเกิดปัญหารถติด  
ทั้งช่องทางปกติและช่องทางฉุกเฉิน   
  (หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข  
    กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 
 ๕.๖ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ : 
  ๕.๖.๑ ปรับรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : เพ่ิมช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบ
สื่อสารใหม่ๆ โดยเน้นหนักตั้งแต่ช่วง ๗วันก่อนเทศกาลและเข้มข้นในช่วงเทศกาล อาทิ น าเสนอข้อมูลผลกระทบที่
เกิดกับเหยื่อ การน าข้อมูลการกระท าความผิดและบทลงโทษมาสื่อสารต่อสาธารณะ  
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
    กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  
    ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
    สื่อมวลชนและภาคเอกชน) 
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  ๕.๖.๒ ปรับเนื้อหาและจุดเน้นในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : โดยเน้นการสื่อสารความเสี่ยงหลัก 
ได้แก่ ขับเร็ว หลับใน ดื่ม/เมาขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   
   (๑) ความเสี่ยง “หลับใน” สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักความรุนแรงและ
เตรียมพร้อมก่อน-ระหว่างเดินทาง (เช่น อดนอนติดต่อกันก่อนเดินทางกลับจะมีภาวะอ่อนล้าสะสมการดื่มฉลอง
คืนก่อนเดินทาง ทั้งขาไปและขากลับการขับรถติดต่อหลายชั่วโมงโดยไม่พัก) 
   (๒) การสื่อสารเพ่ือให้รับรู้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและใช้บทลงโทษสูงสุด 
โดยเน้นรถที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ รถสองชั้น รถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถโดยสาร
สาธารณะ ที่ไม่ถูกต้องถามกฎหมาย และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ 
   (๓) การประชาสัมพันธ์เส้นทางที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักของผู้ขับรถ 
   (๔) การประชาสัมพันธ์เส้นทางเสี่ยงอันตราย จุดเสี่ยงอันตราย ในโครงข่ายถนนสายหลัก
และเส้นทางท่องเที่ยว 
  ๕.๖.๓ การรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนเดินทางและใช้ระบบขนส่งสาธารณะ : เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการใช้รถส่วนบุคคลจ านวนมาก การหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยง จุดพัก/ให้บริการ  ลดปัญหาการใช้
ระยะเวลาบนถนนจนอ่อนล้า 
   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม) 
 
 ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้และมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาเสนอของบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา (เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว) 
 
๖. ตัวช้ีวัด 
 สถิติจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีก่อนหน้า 
(หรือจ านวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน ๓๖๑ ราย) 
 
๗. การประเมินผล 
 ด าเนินการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาล โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทาง
ด าเนินการในเทศกาลครั้งต่อไป 

 
 

 
*********************************************************** 
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แผนด าเนินการตามความเสี่ยงส าคัญ 

มาตรการ รายละเอียด 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ต.ค 
๕๙ 

พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

หน่วยงาน
หลัก 

๑.ลดการใช้
ความเร็ว 

๑.๑ การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับ
ความเร็ว (Speed camera) 
(นปถ. พิจารณาก าหนดนโยบาย และ
สนับสนุนใช้งบกลางฉุกเฉินในการ
ด าเนินการ) 

ต.ค.๕๙-ธ.ค.
๕๙ 

    มท./สตช./
คค. 

๑.๒ พิจารณาก าหนดความเร็วสูง
สุดแต่ละพ้ืนที่ชุมชน 

 

พ.ย.-ธ.ค.
๕๙ 

    มท./สตช. 

๑.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง 
เข้มงวด รุนแรง และต่อเนื่อง 

ก่อน
เทศกาล  
๗ วัน และ
ช่วงเทศกาล 

    ม ท ./ ค ค ./
สตช. 

๑.๔  การเพ่ิมการตรวจตราและสุ่ม
ตรวจยานพาหนะ 

ก่อน
เทศกาล  
๗ วัน และ
ช่วงเทศกาล 

    มท./สตช./
คค. 

๒. ลดการ
ดื่ม/เมาขับ 

 

๒.๑  การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ (นปถ. พิจารณา
ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนใช้งบ
กลางฉุกเฉินในการด าเนินการ) 

ต.ค.๕๙-ธ.ค.
๕๙ 

    มท./สตช./
คค. 

๒.๒  การส่งเสริมมาตรการชุมชนต่างๆ ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    มท./สตช./
คค./ศธ. 

๒.๓  การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    มท./สตช./
คค. 

๒.๔ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ขนส่ งด้ วยรถบรรทุ ก หากไม่
จ าเป็นให้หลีกเลี่ ยงการใช้งาน
รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ช่วงเทศกาล     มท./
หน่วยงาน
ประชาสมัพันธ์
/สื่อท้องถิ่น 
 
 

๒.๕ การควบคุมเข้มงวดการจ าหน่าย 
การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

วันท่ี ๓๐-
๓๑ ธ.ค. 
๕๕๙และ ๑
ม.ค.๖๐ 

    มท./สตช./
คค./ศธ. 

๑ พ.ย. ๕๙–๒๒ ธ.ค. ๕๙ 

๑ ต.ค. ๕๙–๒๙ ธ.ค. ๕๙ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๑ ต.ค. ๕๙–๒๙ ธ.ค. ๕๙ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๓๐-๓๑ ธ.ค. ๕๙ และ ๑ ม.ค. 
๖๐ 

๒๙ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 
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มาตรการ รายละเอียด 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ต.ค 
๕๙ 

พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

หน่วยงาน
หลัก 

๓. ลดการ
หลับใน 

๓.๑ การสร้างความตระหนักเพ่ือป้องปราม ก่อน
เทศกาล๑
เดือน และ
ช่วงเทศกาล 

    มท./
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
/สื่อท้องถิ่น 

๓.๒  การเข้มงวดการให้บริการของรถ
โดยสารสาธารณะ และรถตู้
รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล และ 

       รถจักรยานยนต์ 

ก่อน
เทศกาล๑
เดือน และ
ช่วงเทศกาล 

    มท./สตช./
คค. 

๔. กวดขัน
การไม่ใช้
อุปกรณ์
นิรภัย 
(หมวก

นิรภัย เข็ม
ขัดนิรภัย) 

๔.๑ การกวดขันการไม่ใช้อุปกรณ ์
      นิรภัย (หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย) 

(เริ่มหลัง นปถ. ประกาศนโยบาย 
ช่วง ต.ค.๕๙)แตเ่ข้มข้นในช่วงก่อน
เทศกาล ๗ วันและช่วงเทศกาล) 

ต.ค.๕๙ เป็น
ต้นไป 
 

    มท./สตช./
คค. 

๔.๒ การก าหนดมาตรการตรวจสอบ
การใช้ อุปกรณ์ นิ รภั ยส าหรับ 
รถโดยสารสาธารณะ 

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    ผู้ประกอบการ
รถโดยสาร
สาธารณะ 

๔.๓ การกวดขันและตรวจจับรถท่ีส่วน
ควบท างานไม่สมบูรณ์ 

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    มท./สตช./
คค. 

๕. ลด 
ถนน/จุด

เสี่ยง 
สถานที่

ท่องเที่ยว 
และเส้นทาง

ที่อยู่
ระหว่างการ
ซ่อมและ

จุดตัดรถไฟ 
 

๕.๑  ระดับนโยบายมีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

(นปถ. พิจารณาประชุมเพื่อก าหนด
นโยบาย และสนับสนุนทางด้านบุคลากร
และงบประมาณในการแก้ ไขปัญหา
อุบั ติ เหตุหรือสนับสนุนอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ) 

สัปดาห์แรก 
ของเดือน 
ต.ค. ๕๙ 

    มท. 

๕ .๒  ค ณ ะก รรม ก ารศู น ย์ ค ว าม
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

(คปถ. พิจารณาประชุมร่วมกับจังหวัด  
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจาก นปถ.) 

สัปดาห์แรก 
ของเดิน 
พ.ย.๕๙ 

    มท. 

๕ .๓  การแก้ ไขจุ ด อั นตรายที่ เกิ ด 
อุบัติเหตรุุนแรงซ้ าซาก 

 
 
 
 
 

สัปดาห์แรก 
ของเดือน
พ.ย.๕๙ถึง
ก่อน
เทศกาล 
 
 

    มท./คค. 

๑ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐ 

๑ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐ 

๑ ต.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๑-๗ ต.ค. 
๕๙ 

๑-๗ พ.ย
๕๙ 

๑ พ.ย– ๒๙ ธ.ค.๕๙ 
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มาตรการ รายละเอียด 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ต.ค 
๕๙ 

พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

หน่วยงาน
หลัก 

๕.๔ การก าหนดเขตควบคุมเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน 

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    มท./คค. 

๕.๕ การจัดท าถนนปลอดภัย ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

 
 
 
 
 

   มท./คค. 

๕.๖ การเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ
จุดตัดรถไฟ  

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    คค./มท. 

๕.๗ การตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของรถ คุณภาพของรถ 

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    คค./มท./ 

 ๕.๘ การคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างหรือซ่อมบ ารุง 
ให้หยุดด าเนินการในระหว่าง
เทศกาลปีใหม่ 

ช่วงเทศกาล     มท./คค. 

๖. การ
บริการทาง
การแพทย์
ฉุกเฉินด้าน

ความ
ปลอดภัย
ทางถนน  

การด าเนินการบูรณาการรูปแบบของ
ระบบช่วยเหลือ กู้ภัย กู้ชีพที่เหมาะสม
โดยมุ่งลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
โดยร่วมมือกับองค์กรส่วนปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานหลักเป็น
แกนกลางในพ้ืนที่อย่างแท้จริง   

ก่อน
เทศกาล ๗ 
วัน และช่วง
เทศกาล 

    มท./สธ./คค. 

๗. ด้านการ
ประชาสัมพั

นธ์ 
 

๗.๑ มาตรการสร้างความตระหนักเพ่ือ
ป้ อ งป รามการขั บ รถ เร็ ว เกิ น
กฎหมายก าหนด 

เริ่ม ๑ธ.ค.
๕๙ และช่วง
เทศกาล 

    มท./
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
/สื่อท้องถิ่น 

๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนเดินทาง
โดยระบบรถโดยสารสาธารณะ 

เริ่ ม  ๑ ธ .ค .
๕๙ และช่วง
เทศกาล 

    มท./
หน่วยงาน
ประชาสมัพั
นธ์/สื่อ
ท้องถิ่น 

 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๙ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. 
๖๐ 

๑ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐ 

๑ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐ 
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แผนที่ ๒ 
 
 
 

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง 
: ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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บทที่ ๑ 
 

บทน า 

ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
และให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเสนอการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาในประเด็นปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เพราะมี
ความเกี่ยวเนื่องกับมิติทางสังคม สาธารณะสุข เศรษฐกิจ เห็นควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในเชิงปฏิบัติที่สามารถน าไปด าเนินการได้เพ่ือเสนอต่อ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณาและเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ส าหรับความพยายามในการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
เป็นต้นมา รัฐบาลได้ก าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงคมนาคมในยุคนั้น
ได้ริเริ่มให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ –๒๕๕๑ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  และภายหลังจากที่องค์การสหประชาชาติ 
ได้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” หรือ First Global Ministerial 
Conference on Road Safety : Time for Action เมื่ อ เดื อนพฤศจิ กายน  ๒๕๕ ๒  ณ  กรุ งมอสโคว  
สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศสมาชิกได้ร่วมประกาศรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโคว ก าหนดให้ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๕๓  
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
ต่อประชากรแสนคนให้ได้ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประเทศไทยได้ขานรับนโยบายดังกล่าว  
โดยได้มีการจัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน 2 ฉบับ คือ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งจัดท าโดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรองรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเป็นปีที่ ๖ นับตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยมุ่งที่จะลดการเสียชีวิตบน
ถนนให้ได้ร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติคือต่ ากว่าร้อยละ๑๐ต่อประชากรแสนคน
ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ
๒๐.๒๑) ซึ่งมีการด าเนินงานต่างๆตามแนวทาง ๕ เสาหลักภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัย 
ทางถนน ได้แก่  

๑) การจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management)  
๒) ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Road and Mobility)  
๓) ยานพาหนะท่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Vehicle)  
๔) การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Road Use)  
๕) การดูแลหลังการเกิดเหตุ (Post-Crash Care) 
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แต่ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในประเทศก็ยังคงสร้างความสูญเสียให้แก่ประเทศชาติเป็น
มูลค่ามหาศาลอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 ในการประชุม The Second High-level Global Conference on Road Safety: Time for 
Results  เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล จัดโดยองค์การ
สหประชาชาติได้มีการประกาศปฏิญญาบราซิเลีย โดยยืนยันเป้าหมายเดิมในการลดอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนให้ได้ร้อยละ ๕๐ ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมทั่วโลกที่ประชุมเห็นว่าสิ่งที่ด าเนินการ
ขณะนี้เพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังถือว่าไม่เพียงพอ  และส่วนหนึ่งของร่างประกาศ
ปฏิญญายืนยันว่าการจัดให้มีการบริการและปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับความปลอดภัยทางถนนเป็นความ
รับผิดชอบพ้ืนฐานของภาครัฐ  จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลกปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕) จัดท าโดยองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization – WHO) พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน คิดเป็น ๓๖.๒คน
และสูงเป็นอันดับ ๒ของโลก (จ านวนผู้เสียชีวิต ๒๔,๒๓๗ คน คิดเป็น ๒,๐๒๐ คน/เดือน หรือ ๖๖ คน/วัน) 
ดังนั้น ในการเดินหน้าเพ่ือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนนั้น การด าเนินงานของภาครัฐเพ่ือลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบเดิมจะไม่บังเกิดผลตามเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัย  
ได้แน่นอน   

ด้วยเหตุนี้  เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนให้เป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนควรแบ่งการด าเนินการออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วนเพ่ือให้ทันช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ก าลั งจะมาถึ ง ระยะกลาง โดยจัดท าเป็นแผนแม่บทคว ามปลอดภั ยทางถนน  
(แผนด าเนินการช่วง ๕ ปี) และแผนยั่งยืนระยะยาว ซึ่งเริ่มด าเนินการได้ทันทีและสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง  
ปัจจุบันการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการในช่วงเทศกาลส าคัญ คือ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  
ซึ่งเริ่มด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลการด าเนินการสามารถลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลได้ในช่วงแรก แต่ในช่วง ๓ ปีหลัง แนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมีแนวโน้มทรงตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน แนวโน้มอาจไม่แตกต่างไปจากเดิม  คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนนจึงได้น าเสนอแนวทางใหม่ในการลดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วนในช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะกลาง ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนยั่งยืนระยะยาว 

ส่วนระยะกลางในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ได้ผล คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
เห็นควรมีการจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ระยะ 5 ปี ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้  
โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกลไกที่ท าให้เกิดระบบการขนส่งทาง
ถนนที่ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จึงได้จัดท าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า  
SIX SAFETY STRATEGIES  และน าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) 
ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ประสบความส าเร็จในการใช้มาก่อนแล้ว มาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 



- ๓๒ - 
 

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

และน าหลักการตามที่องค์การสหประชาชาติและปฏิญญาบราซิเลีย เรื่องความปลอดภัยทางถนน 
มาประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายให้สอดรับหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายขององค์การ
สหประชาชาติที่กล่าวแล้วข้างต้นซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปส่วนแผนยั่งยืนระยะยาวจะเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
โดยพัฒนาบทบาทสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งการจัดตั้งศาลจราจร และการให้สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 
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บทที่ ๒ 
 

สภาพปัญหาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
 
๒.๑ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑และสถานการณ์ปัจจุบัน 

ปัญหาการเสียชีวิตและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยก่อนปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ก าลังเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้นกระแสการจราจรเริ่มคับคั่งมากขึ้นกว่าในอดีตโดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 
จ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นในอัตรากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปีจึงเป็นไปได้ว่าหากภาวะเศรษฐกิจและปริมาณ
การจราจรยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นต่อไปโดยมิได้มีความพยายามในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางถนน
เพ่ิมขึ้นแต่อย่างใดแล้วจ านวนผู้เสียชีวิตอาจเพ่ิมขึ้นอีกกว่า ๒๔,๗๐๐ คนในอีก ๕ ปีข้างหน้าเทียบจาก
จ านวนผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเกณฑ ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ๕ Es ในการน าทาง ได้แก่  

๑) ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรม (Engineering)  
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม (Public Relation, 

Education and Public Participation)  
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)  
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Information)   
ผลการด าเนินงานของแผนปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ พบว่าสามารถลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ทางถนนได้บ้างโดยมีอัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากรแสนคน เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๒ เฉลี่ยปีละ 
๑๙.๙๒ ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอัตราผู้ เสียชีวิตต่อประชากรแสนคน  
อยู่ที่ ๑๗.๓๙ 

แต่หลังจากนั้นตลอดช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) แมร้ัฐบาล
ก าหนดให้ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ผลการด าเนินงานของประเทศไทยนับว่า
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากการด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด าเนินการเฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญ
ที่ประชาชนมีการเดินทางกันเป็นจ านวนมากเท่านั้น  ท าให้ปริมาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังไม่มี
แนวโน้มไปในทิศทางที่ลดลงอย่างชัดเจน  ทั้งความรุนแรงของอุบัติเหตุยังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จาก
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีอัตรา
การเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๒.๘๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่อัตราการเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีแนวโน้มคงที่ 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ๑๐.๘๓ และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ (ตาราง ๑)
ขณะเดียวกันปริมาณรถจดทะเบียนสะสมเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายจ ากัดปริมาณ  
รถจดทะเบียนภายในประเทศ ดังนั้น โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนจึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถที่เพ่ิมข้ึน 
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ตาราง ๑ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เทศกาลปีใหม่ 

จ านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 3,093 3,176 3,174 2,997 3,379 

จ านวนผู้เสียชีวิต (คน) 335 365 367 341 380 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (คน) 3,375 3,329 3,344 3,117 3,505 

อัตราการเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหน่ึงครั้ง 10.83 11.49 11.56 11.38 11.25 

เทศกาลสงกรานต์ 

จ านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 3,129 2,828 2,992 3,373 3,447 

จ านวนผู้เสียชีวิต (คน) 320 321 322 364 442 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (คน) 3,320 3,040 3,225 3,559 3,656 

อัตราการเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหน่ึงครั้ง 10.23 11.35 10.76 10.79 12.82 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

 
๒.๒ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศ  

เปรียบเทียบกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศจากรายงานสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนนของโลกปี พ.ศ.๒๕๕๘ (Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕) พบว่าอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนของประเทศไทยสูงเป็นอันดับสองของโลก  
คิดเป็นอัตรา ๓๖.๒ คน  โดยมีประเทศลิเบียเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คิดเป็นอัตรา ๗๓.๔ คน 
รองลงมาจากประเทศไทย คือประเทศมาลาวี ซึ่งมีการรายงานอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน 
คิดเป็น ๓๕.๐และประเทศไทยยังสูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วย รายละเอียด 
ตามแผนภูมิ ๑ และแผนภูมิ ๒ 
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แผนภูมิ ๑ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศตา่งๆ ที่สูงที่สุด ๒๐ อันดบัแรกของโลก 

 

 
ที่มา : Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕ ขององค์การอนามัยโลก 

 
 
 

แผนภูมิ ๒ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 
 

 
ที่มา : Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕ขององค์การอนามัยโลก 

 

 
 

ไมม่ขีอ้มลู 
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๒.๓ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปัจจุบัน 
นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พบว่า จ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่รับแจ้งในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีจ านวน ๖๑,๒๑๓ ราย เพ่ิมขึ้นเป็น ๖๙,๓๙๔ รายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจากสถิติจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ จ าแนกตามกลุ่มอายุของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี มีสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนมากท่ีสุด (แผนภูมิ ๓ และแผนภูมิ ๔) 

 
 

แผนภูมิ ๓ จ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

 

   
ที่มา : สถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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แผนภูมิ ๔ จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  

จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

 
ที่มา : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
หากพิจารณาถึงปริมาณรถจดทะเบียนสะสมที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี พบว่าจากสถิติคดีจราจร

ทางบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อัตราส่วนจ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน 
(หมายถึงรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกี่คัน) กลับพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราส่วนจ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน คิดเป็น ๑๗.๕๖ คัน  
และในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คิดเป็น ๑๙.๖๓ คัน แสดงว่าไม่ว่าปริมาณรถจดทะเบียนสะสมจะเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าไร 
จ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกยังเพ่ิมข้ึนตามอย่างต่อเนื่อง (ตาราง ๒ และแผนภูมิ ๕) 

 
 

ตาราง ๒ อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน (ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนรถจดทะเบียนทั่วประเทศ 
(คัน) 

32,476,977 34,624,406 35,835,180 36,731,023 

จ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ (คัน) 57,042 54,004 56,613 72,115 
จ านวนผู้เสียชีวิต(คน) 8,754 7,515 6,489 6,273 
อัตราส่วนจ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อ
รถจดทะเบียน 10,000 คัน (คัน) 17.56 15.60 15.80 19.63 

 

ที่มา : จ านวนรถจดทะเบียนทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก และสถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

 
แผนภูมิ ๕ อัตราจ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

หน่วย : คัน 

 
ที่มา : จ านวนรถจดทะเบียนทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก สถิตคิดีอุบัติเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 
จากสถิติคดีจราจรทางบกอีกเช่นกัน พบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากที่สุด คือ

รถจักรยานยนต์ โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น ๒๖,๗๑๕ คัน คิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๐๔ ของรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด รองลงมาคือรถยนต์นั่งเกิดอุบัติเหตุจ านวน ๒๒,๖๓๗ คัน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๓๙ และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) จ านวน ๑๒,๗๐๘ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๒ 
ตามล าดับ (ตาราง ๓) 
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

ตาราง ๓ จ านวนคนเดินเท้าและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
(เฉพาะกรณีที่บันทึกเป็นคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

คนเดินเท้าและยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ร้อยละของ
รถที่เกิด
อุบัติเหตุ 

1 คนเดินเท้า 2,549 2,147 1,965 2,017 - 
2 รถจักรยานยนต ์ 20,688 19,834 20,856 26,715 37.04 
3 รถยนต์นั่ง 17,522 16,367 18,105 22,637 31.39 
4 รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) 9,434 9,499 9,852 12,708 17.62 
5 รถแท็กซี่ 3,029 2,357 2,103 2,315 3.21 
6 รถบรรทุก 6ล้อ 1,151 1,064 1,037 1,296 1.80 
7 รถบรรทุก 10ล้อหรือมากกว่า 1,043 957 923 1,281 1.78 
8 รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) 920 938 848 990 1.37 
9 รถจักรยาน 375 387 447 891 1.24 
10 รถโดยสารขนาดใหญ ่ 1,001 779 704 846 1.17 
11 รถสามล้อเครื่อง 301 277 227 241 0.33 
12 รถสามล้อ 18 14 22 29 0.04 
13 อื่น ๆ 1,560 1,531 1,489 2,166 3.00 
รวมจ านวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 
(คัน)       (ไม่รวมคนเดินเท้า) 57,042 54,004 56,613 72,115 100.00 

 ที่มา : สถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
๒.๔ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

จากสถิติคดีอุบัติ เหตุจราจรทางบกปี ๒๕๕๘ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่าสาเหตุ 
ส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากข้อบกพร่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๖ 
รองลงมาคือ ไม่แจ้งสาเหตุ ร้อยละ ๒๖.๕๗ สาเหตุอ่ืน ๆ ร้อยละ ๒๑.๒๖ และอุปกรณ์ส่วนควบของ 
รถช ารุด ร้อยละ ๑๑.๗๑ (ตาราง ๔ และแผนภูมิ ๖) 

 
ตาราง ๔ สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

(เฉพาะกรณีที่บันทึกเป็นคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

สาเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ร้อยละ 
(ปี2558) 

ร้อยละ 
(ปี2558) 

ยกเว้น กรณีไม่
แจ้งสาเหตุ 

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 34,007 32,967 31,364 34,080 40.46 55.10 
อุปกรณ์ช ารุด 12,418 10,660 9,882 9,861 11.71 15.94 
อ่ืน ๆ 22,175 20,887 19,342 17,910 21.26 28.96 
ไม่แจ้งสาเหตุ 19,172 21,653 24,186 22,378 26.57  
    รวม 100.00 100.00 

ที่มา : สถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ



- ๔๐ - 
 

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

 
ที่มา : สถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 
สถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในการจัดเก็บข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกยังมีข้อบกพร่อง 

ในการบันทึกข้อมูลอยู่มาก เนื่องจากมีการไม่แจ้งสาเหตุของคดีสูงถึงร้อยละ ๒๖.๕๗ หากภาครัฐสามารถ
พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น จะสามารถระบุสาเหตุของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  
ได้มากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น แต่หากตัดกรณีไม่แจ้ง
สาเหตุออกไป จะพบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องความบกพร่องของพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๐ ส่วนสาเหตุจากความบกพร่องของอุปกรณ์ส่วนควบของรถ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔ ที่เหลือคือสาเหตุอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๖ (ตาราง ๔ และแผนภูมิ ๗) 

 
ที่มา : สถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

พฤติกรรมการใช้รถใช้
ถนน 40.46

อุปกรณ์ช ารุด 11.71

ไม่แจ้งสาเหตุ 26.57

อื่น ๆ 21.26

แผนภูมิ ๖ แสดงร้อยละของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ที่ระบุในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก

พฤตกิรรมการใช้รถใช้
ถนน, 55.10

อุปกรณ์ส่วนควบช ารุด, 
15.94

อ่ืนๆ, 28.96

แผนภูมิ ๗ แสดงร้อยละของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุในคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม่รวมกรณีไม่แจ้งสาเหตุ)
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

เฉพาะในส่วนของสาเหตุความบกพร่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน พบว่าพฤติกรรมที่ส าคัญ
และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ๕ อันดับแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ตาราง ๕) ได้แก่  

 
๑. ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ร้อยละ ๒๓.๕๕ 
๒. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ ๒๐.๖๔ 
๓. ขับรถตามกระชั้นชิด ร้อยละ ๑๗.๑๐ 
๔. ขับไม่ช านาญ/ไม่เป็น ร้อยละ ๘.๕๖ 
๕. ขับรถผิดช่องทาง ขับคร่อมเส้น ร้อยละ ๖.๓๘ 
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

ตาราง ๕ สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
(เฉพาะกรณีที่บันทึกเป็นคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

 
สาเหต ุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ร้อยละ 

(ปี 2558) 
1. ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6,670 6,467 6,600 8,027 23.55 
2. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 6,896 7,615 6,939 7,034 20.64 
3. ขับรถตามกระชั้นชิด 5,248 4,685 4,874 5,826 17.10 
4. ขับไม่ช านาญ/ไม่เป็น 2,393 3,080 3,298 2,918 8.56 
5. ขับรถผิดช่องทาง ขับคร่อมเส้น 1,836 1,659 1,688 2,173 6.38 
6. ไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิ์ไปก่อน 1,855 1,953 2,146 2,143 6.29 
7. เมาสุรา 3,781 2,686 1,497 1,362 4.00 
8. แซงรถอย่างผิดกฎหมาย 1,398 1,183 986 1,038 3.05 
9. ฝ่าฝนืสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร 828 737 732 903 2.65 
10. ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว 519 609 433 624 1.83 
11. หลับใน 557 556 519 600 1.76 
12. ไม่สวมหมวกนิรภัย 840 861 753 564 1.65 
13. ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสดุ 293 242 329 264 0.77 
14. ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช้แสงสวา่งตามก าหนด 148 122 145 140 0.41 
15. สัตว์พาหนะวิ่งตัดหนา้ เชน่ วัว ควาย 76 92 91 140 0.41 
16. ฝ่าฝนืปา้ยหยุดขณะออกจากทางร่วมทางแยก 463 244 148 130 0.38 
17. รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามที่

ก าหนด 86 67 66 79 0.23 
18. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 72 62 62 41 0.12 
19. บรรทุกเกินอัตรา 30 28 38 37 0.11 
20. เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เชน่ 

ยาบา้ 18 19 20 37 0.11 

รวมสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน  34,007 32,967 31,364 34,080 100.00 
ที่มา : สถิติคดีอุบตัิเหตุจราจรทางบกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 
๒.๕  แนวทางการด าเนินงานระยะ ๕ ปี 

จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนข้างต้น เห็นได้ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย  
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  
๓ อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ยานพาหนะส่วนบุคคล  และปัญหาการจัดเก็บข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ในการ
จัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้น าปัญหาเหล่านี้มาเป็นตัวก าหนดวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 

และเป้าหมายเชิงนโยบาย เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๖ ด้าน (SIX SAFETY STRATEGIES) ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กฎหมายความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ (Road Safety Laws and 
Enforcement) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยานพาหนะปลอดภัย (Road Safety for Safer Vehicles) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

ทางถนน (Road Safety Education, Culture and Behaviors) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety 

Emergency Medical Services) 
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บทที่ ๓ 
 

ยุทธศาสตรค์วามปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนระยะ๕ ปี) 
 

ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเป็นแผน ๕ ปี (ระหว่างป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เน้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งระบบ มุ่งหมายที่จะมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกลไกที่ให้เกิดระบบที่ท าให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง ทั้งด้านกฎหมายและการบังคับใช้  
การบริหารจัดการ ถนน ยานพาหนะ การศึกษา  พฤติกรรม และการบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน ตาม ๖ ยุทธศาสตร์
โดยแต่ละยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ระบุสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และก าหนดแผนการด าเนินงาน และ
การบริหารจัดการด้านการจราจร  โดยมีรายละเอียดของแผนแม่บทฯ ดังนี้ 

 
๓.๑ วิสัยทศัน์  
 “คน รถ ถนน ปลอดภัย สร้างวินัยและพฤติกรรมที่ดใีนการใช้รถใช้ถนน”  

 
๓.๒ วัตถุประสงค์  

เพ่ือเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับหลักการเรื่องความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติและจัดท ากรอบทิศทางใน
การด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วง ๕ ปีข้างหน้า คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงก าหนด
วัตถุประสงค์แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ 

๓.๒.๑) สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
๓.๒.๒) ปรับปรุงองค์กรเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สามารถ

เข้าถึงระดับท้องถิ่น 
๓.๒.๓) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๓.๒.๔) พัฒนามาตรฐานยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓.๒.๕) สร้างวินัยและจิตส านึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน 
๓.๒.๖) พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตเุพ่ือการรักษาพยาบาลและลดความสูญเสีย 

 

๓.๓ เป้าหมายเชิงนโยบาย 
 (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับนี้ เป็นแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ จึงได้ก าหนดเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะลดอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนลงให้ได้ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทียบกับปัจจุบัน จากอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนของประเทศไทยที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ คือ ๓๖.๒ คน หรือ ๒๔,๒๓๗ คน ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยก าหนดเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ จากอัตราการ
เสียชีวิตขององค์การอนามัยโลก และปีต่อ ๆ ไปลดลงอีกร้อยละ ๒.๕ และจากการประมาณการจ านวน
ประชากรของประเทศไทยในกลางปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีจ านวน ๖๕.๓ ล้านคน (ข้อมูล
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จาก “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ปีที่ ๒๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดย สถาบันวิจัยประชากร 
และสั งค ม  ม ห าวิท ย าลั ย ม หิ ด ล  http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx)  
ดังนั้น หากประมาณการจ านวนประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ ๖๕.๓ ล้านคนแล้ว 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จะคิดเป็น
อัตรา ๓๒.๕๘ คนเป้าหมายการด าเนินงานตามร่างแผนแม่บทฉบับนี้คาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนประมาณ ๒๘.๙๖ คนโดยประมาณการว่าจ านวน
ประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มจะถึงจุดอ่ิมตัวที่จ านวนประมาณ ๖๕ ลานคนในราวป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(จากบทความ “ประชากรไทยในอนาคต” โดย ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล 
คณะทํางานฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๔๘) 
หากประมาณการว่าจ านวนประชากรในแต่ละปีจะมีแนวโน้มถดถอยลง ดังนี้ 

ปี ๒๕๕๙ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๓ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๐ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๓ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๑ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๒ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๒ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๒ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๓ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๑ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๔ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๑ ล้านคน 
ปี ๒๕๖๕ จ านวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๐ ล้านคน 
ดังนั้น กรณีที่ได้มีการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ จ านวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะลดลงเหลือ ๑๘,๘๕๓ คน แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน และอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนยังอยู่ในอัตราเดิมคือ ๓๖.๒ คน จ านวนผู้เสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๔ จะสูงถึง ๒๓,๕๖๖ คน  ด้วยเหตุนี้ จึงอนุมานได้ว่าการด าเนินการ 
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยนี้ จะสามารถลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง ๑๗,๖๙๒ คน  
หากประเมินมูลค่าความสูญ เสียจากการศึกษา “โครงการมูลค่า อุบัติ เหตุแห่งประเทศไทย”  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกรมทางหลวง พบว่า ถ้ามูลค่าความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทย 
คิดเป็นมูลค่า ๔.๖๕ ล้านบาทต่อคน  ประเทศไทยจะสามารถลดความสูญเสียของชีวิตจากการด าเนินการ
ตามแผนแม่บทนีล้งได้คิดเป็นมูลค่าถึง ๘๒,๒๖๘ ล้านบาท รวมถึงลดจ านวนผู้พิการลงได้ด้วย (ตาราง ๖) 
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ตาราง ๖ ประมาณการจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกรณีด าเนินการ 
ตามแผนแม่บทความปลอดภัย และกรณีไม่ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ปี เป้าหมาย 
จ านวน

ประชากร* 
(ล้านคน) 

มีแผนแม่บทฯ(1) ไม่มีแผนแม่บทฯ (2) 
ส่วนต่าง 
(1)-(2) 
(คน) 

อัตราเสียชีวิต
ต่อประชากร
แสนคน (คน) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

อัตรา
เสียชีวิตตอ่
ประชากร
แสนคน 
(คน) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

2560 
ลดลงร้อยละ 10.0จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO 

65.3 32.58 21,275 36.2 23,639 -2,364 

2561 
ลดลงร้อยละ 12.5จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO 

65.2 31.68 20,652 36.2 23,602 -2,950 

2562 
ลดลงร้อยละ 15.0จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO 

65.2 30.77 20,062 36.2 23,602 -3,540 

2563 
ลดลงร้อยละ 17.5จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO 

65.1 29.87 19,442 36.2 23,566 -4,124 

2564 
ลดลงร้อยละ 20.0จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO 

65.1 28.96 18,853 36.2 23,566 -4,713 

รวม 
100,284  117,976 -17,692 

หมายเหตุ  * ประมาณการจ านวนประชากรไทยระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
๓.๔ ประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย  

ข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง  : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทาง

ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนด าเนินการช่วง ๕ ปี)  การด าเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทาง
สากล และรวมถึงแนวทางของรัฐบาล ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า SIX SAFETY 
STRATEGIES ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กฎหมายความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้  
 (Road Safety Laws and Enforcement) 
สภาพปัญหา 
ปัจจุบันการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีจราจรมีเป็นจ านวนมากต่อปีและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยวิธีการ ว่ากล่าว ตักเตือนหรือออกใบสั่งเพ่ือลงโทษปรับตามกฎหมาย แต่
เนื่องจากผู้กระท าผิดได้โต้แย้งข้อกล่าวหาของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเพิกเฉยไม่ช าระค่าปรับตามใบสั่ง
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและส่งผลกระทบถึงการสูญเสียประโยชน์จากเงินค่าปรับอันเป็น
รายได้ของแผ่นดินเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัญหาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ขับรถที่ไม่รักษา
วินัยจราจรไม่เคารพหรือเกรงกลัวต่อกฎหมาย อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินส่งผลกระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติ 
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แนวทางแก้ไข 
แนวทางด าเนินการต้องพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม กฎหมายที่ควรมีการยกร่าง 

รวมถึง เร่งรัดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนของผู้ขับขี่ และก าหนดให้มี
การจัดตั้งศาลจราจรและก าหนดวิธีพิจารณาคดีจราจรเป็นการเฉพาะเพ่ือด าเนินคดีเกี่ยวกับคดีจราจร
โดยตรง เพ่ือน าคดีจราจรมาพิจารณาและพิพากษาได้อย่างรวดเร็วสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
และขยายอ านาจของต ารวจทางหลวงให้ครอบคลุมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุสูง  
แต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง รวมถึงจัดท าระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ส านักงานศาลยุติธรรม  
เพ่ือบันทึกประวัติผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจร อันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายให้ดียิ่งขึ้นประกอบด้วยแผนด าเนินงาน ดังนี้ 
 แผนด าเนินงาน 

๑) ปรับปรุงกฎหมาย  เพิ่มบทลงโทษและหรือค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร 
 ๑.๑) ความผิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถ เช่น การขับรถเร็วเกินระยะเวลาก าหนด 

เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ เสพสารมึนเมาอ่ืนนอกจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงก าหนดกฎหมายให้ครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ที่เกิดข้ึน 

 ๑.๒) การกระท าความผิดการฝ่าฝืนอุปกรณ์ที่กฎหมายบังคับให้มีใช้ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย 
ตลอดจนการริเริ่มออกข้อบังคับให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหลัง รวมถึงก าหนดกฎหมายให้ครอบคลุมความเสี่ยงใหม ่ 

 ๑.๓) การกระท าความผิดเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ที่อายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่
ครั้งแรก(ชั่วคราว) เป็นไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากเกินจะถือว่าเมาสุรา แตกต่างจากผู้ใหญ่และ
บุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถถาวร (๕ ปี) ที่ก าหนดให้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

   1.๔) เพ่ิมอัตราโทษผู้กระท าความผิดกรณีขับรถชนแล้วหนี กรณีเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน 
ถึงแก่ความตาย และกรณีการกระท าความผิดซ้ าในฐานความผิดเดิม จึงควรผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการของการเพ่ิมอัตราโทษ และมาตรการอ่ืนที่ควบคุม
พฤติกรรมผู้ใช้รถอันเป็นการส่งเสริมระบบความปลอดภัยทางถนน 

๒) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการควบคุมการจราจร 
 ๒.๑) ก าหนดความเร็วของยานพาหนะในแต่ละชนิด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ

ท้องถิ่นโดยให้อ านาจท้องถิ่นร่วมพิจารณาความเหมาะสมของความเร็วของรถบนถนนที่ผ่านท้องถิ่นนั้น
 ๒.๒) การขยายเขตพื้นที่ของต ารวจทางหลวง พิจารณาขยายอ านาจของต ารวจทางหลวง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของทางหลวงชนบท 

 ๒.๓) การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ เพื่อให้ระบบเปรียบเทียบปรับ (ใบสั่ง) เป็นเงื่อนไข
บังคับในการเสียภาษีประจ าปีของรถได้  การก าหนดอัตราค่าปรับแบบก้าวหน้า หากผู้กระท าผิดเพิกเฉยไม่
ช าระค่าปรับตามใบสั่ง  รวมถึงพัฒนาระบบการจ่ายเงินตามใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรให้สะดวกมากขึ้น 

 ๒.๔) การปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
โดยปัจจุบันใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แบ่งออกเป็นหลายชนิด ท าให้กลไกทางกฎหมายไม่สามารถที่จะก ากับหรือควบคุมพฤติกรรม 
ผู้ขับขี่รถอย่างครอบคลุมและเพียงพอ จึงควรเร่งผลักดันร่างกฎหมาย พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ...... 
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ซึ่งรวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ประกอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ก็ได้มีการปรับปรุงหลักการกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ระบบการขนส่งหลายประการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในการขนส่งและการใช้รถประเภทต่าง ๆ 

 ๒.๕) การปรับปรุงแยกประเภทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์  
(Big Bike)ออกจากใบอนุญาตขับรถรถจักรยานยนต์ขนาดปกติและการออกใบอนุญาตขับรถให้แก่
บุคคลที่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งมีความสามารถหรือการตัดสินใจในการขับขี่ ควบคุมบังคับรถ หรือความช านาญ
ยังน้อย รวมถึงกรณีใช้เป็นรถสาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) การก าหนดน าประวัติการท าผิดกฎจราจร 
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถฉบับถาวร (๕ ปี) ของผู้มีใบอนุญาตขับรถครั้ง
แรกเมื่อครบก าหนดการออกใบอนุญาตถาวร (๕ ปี) ซึ่งต้องมีระบบบันทึกประวัติการกระท าผิดด้วย 

 ๒.๖) การปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับกลุ่มยานพาหนะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกที่ท าการขนส่งวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ 
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: 
ADR)  

 ๒.๗) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ให้เป็นรถที่มี 
ความปลอดภัยเพ่ือคุ้มครองนักเรียนเป็นพิเศษ  

 ๒.๘) พิจารณาศึกษาและออกข้อก าหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็ก เช่น การมี
เบาะนิรภัยส าหรับเด็กเล็กหรือทารก การห้ามมิให้มีการปล่อยให้เด็กหรือทารกอยู่ในรถเพียงล าพัง 

    ๒.๙) การลดจ านวนระยะเวลาขับรถของรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่ง ควรพิจารณา
ศึกษาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาการขับรถสาธารณะและการขนส่ง ว่าสมควรก าหนดให้
ระยะเวลาการขับรถต่อเนื่องลดจ านวนชั่วโมงลง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเหนื่อยล้าอันเป็นสาเหตุของการ
หลับในหรือไม่ เพ่ือก าหนดในกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

๓) สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓.๑) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ 

และสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง เพ่ือประชาชนส่งข้อมูลเข้าระบบได้สะดวก  การเชื่อมระบบสารสนเทศ 
และการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง กรณีการไม่ช าระค่าปรับตามใบสั่งที่ได้รับ รวมถึงกรณีการบันทึก
ประวัติการกระท าผิดที่ใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถฉบับถาวร (๕ ปี) 

 ๓.๒) การมีมาตรการภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการลงโทษ 
ทางวินัยของหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนการประเมินผลเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
โดยการบันทึกการกระท าผิดที่ร้ายแรงในความผิดด้านการจราจรมาพิจารณาด้วย โดยอาจมีมาตรการ 
ถึงการงดการเลื่อนเงินเดือน จนถึงการตัดค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเมื่อกระท าผิดกฎจราจรและมีความ
เสียหายรุนแรง 

 ๓.๓) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มให้มีเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานอ่ืน
นอกจากต ารวจที่มีอ านาจตามกฎหมายต่อการกระท าผิด ปรับปรุงค่าตอบแทน และสวัสดิการบุคลากรด้าน
บังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสม 

 ๓.๔) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) โดย
ก าหนดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ค วามปลอดภั ยทางถนน  (จปถ.) เพ่ื อท าหน้ าที่ ให้ ความรู้  ต รวจสอบ  
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ให้ค าแนะน า รายงานข้อเท็จจริงอุบัติเหตุหรือพฤติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันมีเฉพาะโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย บริหาร
หรืออ านวยการ แต่ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่งานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าและต่อเนื่อง คอยติดตามตรวจสอบ ตักเตือนให้ค าชี้แนะ ตลอดทั้ง
รายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะหรือพฤติการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยควร
ก าหนดให้มี จปถ. โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. .... 

 ๓.๕) เข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ รถพ่วง  
รถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถสาธารณะทุกประเภท การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์สม่ าเสมอ ผู้ขับขี่  
มีวินัยและความรับผิดชอบสูง 

 ๓.๖) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการประกัน ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุได้ ระบบประกันภัยปัจจุบันมิได้มีมาตรการเชิงป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนที่เพียงพอ
รวมทั้งข้อก าหนดหรือรูปแบบมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ก าหนดเกี่ยวกับกรณีค่ามาตรฐานของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดที่ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่สอดคล้องกับค่ามาตรฐานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเสนอแนะให้เพ่ิมเติมอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้ครอบคลุมถึงการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยในลักษณะการส่งเสริมและการลดการเกิดอุบัติเหตุ 

๔) จัดตั้งศาลจราจร เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายจราจร ระบบการพิจารณาพิพากษา
รวดเร็ว การลงโทษใช้โทษที่สูงพอสมควรให้เกรงกลัวการถูกลงโทษ และใช้มาตรการอื่นที่ก าหนด 
   

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน 
  (Road Safety Management) 
สภาพปัญหา 
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยมีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น และเกิดเหตุบ่อยครั้ง มีการ

สูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างมาก  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถยับยั้งการ
เกิดเหตุ หรือแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยทางถนนสมควรได้รับการทบทวนทั้งในด้านการจัดองค์กร ระดับองค์กร การบังคับบัญชา 
และกลไกการด าเนินงาน โดยเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ โดยการกลับไปใช้โครงสร้างเดิมที่มีนายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  ก ากับ  
ดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม จนถึงระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติ 
โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาศ เพ่ือก ากับดูและการด าเนินการของศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนซึ่งต้องมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เป็นการรวมศูนย์ความรับผิดชอบอยู่ที่ประธาน ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอเนื่องจากอ านาจของประธานไม่สามารถครอบคลุมกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ประกอบกับกรณี
อุบัติภัยทางถนนนั้น เป็นภัยเล็กๆ ที่มีการกระจายตัวและมีจ านวนมากโดยมีการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า ๓๐ 
รายต่อวัน เป็นภัยที่ไม่ใช่ภัยขนาดใหญ่ที่จะใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๕๕๐ ได้อย่างเต็มที่  ทั้งการมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการของศูนย์อ านวยการ
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ความปลอดภัยทางถนนนั้น โดยล าพังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่อาจมีความรู้และความช านาญ
อย่างเพียงพอท าให้ไม่สามารถด าเนินการเชิงลึกในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนได้   

แนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (organization) ใหม่ โดยให้กระทรวงคมนาคมและส านักงานต ารวจ

แห่งชาติซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมาเป็นเลขานุการร่วมจะท าให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้   การเสนอให้มีการจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร ( information)เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอ
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และใช้ก าหนดเป็นมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน โดยยกระดับศูนย์ปลอดภัยคมนาคมมารับผิดชอบ และเสนอให้
สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลจากกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์จากประชาชน ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
ส่งเข้าระบบจัดเก็บกลาง ซึ่งได้ก าหนดการเรียกมาตรการนี้ว่า “ดวงตาแห่งความปลอดภัย” (Safety eyes)  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ด าเนินการ และสามารถน ามาเป็นพยานหลักฐานทางคดีของกรณีนั้นๆ  
ได้อีกทางหนึ่งและต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานศึกษาวิจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Road Traffic Accident Investigate) 

แผนด าเนินงาน 
๑) แผนการปรับปรุงองค์กร (Reorganization) เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน  
โดยเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินงานทั้ งในระดับนโยบาย  และระดับปฏิบั ติ  

โดยการกลับไปใช้โครงสร้างเดิมที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ก ากับ ดูแล 
ควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม จนถึงระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติ โดยมี
การประชุมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาศ เพ่ือก ากับดูและการด าเนินการของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนซึ่ งต้องมีการประชุมเป็ นประจ าทุ กเดื อน ซึ่ งรูปแบบที่ ใช้อยู่ ในปั จจุบั นที่ มี รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เป็นการรวมศูนย์ความรับผิดชอบอยู่ที่ประธาน ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เนื่องจากอ านาจของประธานไม่สามารถครอบคลุมกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ประกอบกับกรณีอุบัติภัยทางถนน
นั้น เป็นภัยเล็กๆ ที่มีการกระจายตัวและมีจ านวนมาก แต่เป็นภัยที่ไม่ใช่ภัยขนาดใหญ่ที่จะใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐ ได้อย่างเต็มที่  ทั้งการมีกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเป็นเลขานุการของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนนั้น โดยล าพังกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่อาจมีความรู้และความช านาญอย่างเพียงพอท าให้ไม่สามารถด าเนินการเชิงลึกในการจัดการ
เรื่องความปลอดภัยทางถนนได้  จึงควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (organization) ใหม่ โดยให้กระทรวง
คมนาคมและส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมาเป็นเลขานุการร่วมจะท าให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้    
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๒) แผนการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และการเชื่ อมข้อมูลองค์กร  (Information)  

การยกระดับศูนย์ปลอดภัยคมนาคม รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
ก าหนดเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีฐานะเทียบเท่าระดับส านัก และ
ขยายเป็นหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการประเมินแผนด้านความปลอดภัย
ได้ ทั้งนี้ในระยะต้นจะท างานเน้นด้านการศึกษาตรวจสอบหาสาเหตุเพ่ือเป็นข้อมูลมาป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุเบื้องต้นก่อน โดยในอนาคตควรสนับสนุนการมีองค์กรหรือสถาบันที่ด าเนินการด้านวิจัยสาเหตุการ
เกิด อุบั ติ เหตุ  (Road Accident Investigation Unit) ท าหน้ าที่ รวบรวม วิ เคราะห์ ร่วมกับภาคี 
ทางวิชาการ ท าการวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือทราบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุส าคัญ ๆ เพ่ือการน ามาพิจารณา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยอาจแยกไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่ง 

๓) แผนการจัดสรรงบประมาณ (Budgetary Support) มีแผนงานการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้ ง ๖ ยุทธศาสตร์อย่างเพียงพอส าหรับการด าเนินการ จากแหล่ง
งบประมาณที่ต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกซึ่งหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จะต้องใช้
งบประมาณจากจากงบกลางเป็นหลัก 

๔)  การติดตามและประเมินผล (Evaluation) สนับสนุนให้มีองค์กรอิสระการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรม และสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยผู้ตรวจสอบอิสระควรได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็น
หน่วยงานเฉพาะ และต้องก าหนดให้การก่อสร้างถนนจะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 

ทั้งนี้ องค์กรระดับนโยบาย และระดับอ านวยการต้องคอยก ากับ ดูแลองค์กรระดับปฏิบัติการให้
ด าเนินการไปตามเป้าหมาย คอยติดตามและประเมินผล หากพบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์
ต้องปรับมาตรการให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาของแผน ซึ่งจะต้องมีการประชุมพิจารณาแต่ละระดับอย่าง
ต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับระดับขององค์กร 

เ ่ิม คค  และ สต   
เ  น  ายเลขา  ร่วม ใน    ถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads) 
สภาพปัญหา 
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านถนนเพ่ือการเดินทางของประชาชนในหลายระดับ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน มีทางหลวงหลายประเภท การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทาง 
แต่ละระดับ ซึ่งนอกจากความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานทางแล้วยังมีปัญหาในด้านแบบการก่อสร้าง 
การด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  มาตรฐานความปลอดภัยเมื่อถนนถูกใช้ไปใน
ระยะเวลาหนึ่ง  การบ ารุงรักษา  การปรับสภาพถนนไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่น เป็นต้น   
ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งของการท าให้ถนนเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

แนวทางแก้ไข 
แนวทางด าเนินการก าหนดให้การก่อสร้างและปรับปรุงถนนมีความปลอดภัย โดยการปรับปรุงจุด

เสี่ยงและจุดอันตรายที่มีอยู่เดิมให้ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งอ านวยความ
ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงเครื่องหมายต่างๆ ให้มีความชัดเจน มีมาตรฐาน และมีระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit แยกจากหน่วยงานที่ก่อสร้างถนน  

แผนด าเนินงาน 
๑) แผนการออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัย (Safety Design Road) เพ่ือให้มีความปลอดภัย

ในการวางแผน การออกแบบถนน ทางแยก ทางโค้ง ทางกลับรถ จุดตัดรถไฟ การติดตั้งป้ายทุกชนิด  
การแยกประเภทล าดับชั้นของถนน ทางเท้า และทางจักรยาน รวมทั้งความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง การ
ใช้งาน และการบ ารุงรักษา  

๒ ) แผนปรับปรุ งจุ ด อันตรายบนถน น  ( Improvement of Hazardous Locations)  
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยการส ารวจ ปรับปรุงจุดอันตราย การออกแบบเพ่ือความปลอดภัย 
มีแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบป้ายที่สอดคล้องกับสภาพจริง 

๓) แผนการจัดการถนนและทางหลวง ควรมีความปลอดภัยที่อ านวยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุก
ประเภท (Forgiving road and Highways) การกวดขันการใช้พ้ืนที่ไหล่ทางเพ่ือกิจกรรมอ่ืน  

๔) แผนการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ (Road Safety audit) ระบบตรวจสอบความปลอดภัย 
ความสามารถรองรับการใช้งานทางถนนตามหลักวิชาการและสม่ าเสมอและเป็นหน่วยงานที่รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้วย 

๕) แผนการจัดท าจุดพักรถขนาดใหญ่ (Rest Area) บนถนนสายหลัก เพ่ือรองรับปริมาณการ
ขนส่งที่เพ่ิมข้ึน และเป็นจุดพักส าหรับรถขนส่งขนาดใหญ่ 

๖) แผนการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นดูแลเรื่องความปลอดภัยในถนนที่รับผิดชอบ รวมถึง
อ านาจในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น  

๗) แผนการจัดท าป้ายบังคับและป้ายแนะน าให้เป็นระบบสากล รวมถึงป้ายอ่ืนๆ ที่อยู ่
ในเขตทาง การประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบการใช้ทางที่ถูกต้อง
ตามล าดับชั้นของถนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยานพาหนะปลอดภัย (Road Safety for Safer Vehicles) 
สภาพปัญหา 
รถยนต์ที่มีการน ามาใช้และจดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งที่มีการผลิตหรือน าเข้าล้วนเป็น

เทคโนโลยีของต่างประเทศ  เนื่องจากประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีในด้านนี้ของตนเอง ประเทศไทยยังขาด
มาตรฐานและหน่วยงานในระดับประเทศด้านการตรวจสอบมาตรฐานของรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ
ของรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานยานยนต์ของประเทศ ทั้งกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และสถาบันยานยนต์ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังขาดเครื่องมือทดสอบอีกเป็นจ านวน
มาก รวมทั้งยังขาดสนามทดสอบรถยนต์ที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย  ดังนั้ น รถยนต์ที่จดทะเบียนและใช้
งานในประเทศไทยจึงเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งก็จะผลิตรถให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของประเทศที่ได้มีก าหนดไว้  ทั้งนี้เพ่ือจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ จึงท าให้
รถยนต์มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล  อีกทั้งเจ้าของรถและ
ผู้ประกอบการขนส่งก็ยังขาดการดูแลบ ารุงรักษารถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบที่มีการเสื่อมสภาพไปตาม
อายุการใช้งาน ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญของการท าให้เกดิอุบัติเหตุ 

แนวทางแก้ไข 
แนวทางด าเนินการโดยก าหนดให้ยานยนต์ทุกประเภทต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ 

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหประชาชาติ โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อ
ความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน คือ รถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ รถตู้โดยสาร รถบรรทุก รถรับส่ง
นักเรียน และรถจักรยานยนต์ จะต้องด าเนินการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ให้สูงขึ้นโดยเร็ว  
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องมีการก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานของรถให้เกิดความเหมาะสมและความปลอดภัยในแต่ละประเภทของการขนส่ง เ พ่ือให้การ
บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุและความรุนแรงที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยรัฐบาลต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้มีสถาบันที่ เป็ นอิสระและมี เครื่องมือสนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  
(เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ) เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน 

 
แผนด าเนินงาน 
๑) แผนการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่ง และรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ รถโดยสารสองชั้น รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกลากจูง 
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนส่งวัตถุอันตราย โดยการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้ 

๑.๑) ก าหนดมาตรฐานของระบบห้ามล้อของรถโดยสารขนาดใหญ่  รถลากจูง และ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ให้เป็นระบบ ABS โดยรถโดยสารขนาดใหญ่และรถลากจูงจะต้องมีระบบหน่วง
ความเร็วของรถ (Endurance Brake) เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหยุดรถ กรณีที่ต้องวิ่งลงจาก
ทางท่ีมีความลาดชันสูง 

๑.๒) ก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ยึดตู้คอนเทนเนอร์และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่อพ่วงของ
รถลากจูง และรถพ่วง 
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๑.๓) ก าหนดมาตรฐานรถขนส่งวัตถุอันตรายอุปกรณ์ส่วนควบ และคุณสมบัติพนักงานขับรถ 
เส้นทางเดินรถ 

๑.๔) ก าหนดมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง  
จุดยึดเข็มขัดนิรภัย และการก าหนดความสูงและการทรงตัวของรถโดยสารขนาดใหญ่ 

๑.๕) ก าหนดมาตรฐานวัสดุส าหรับติดตั้งภายในรถโดยสาร ต้องไม่เป็นวัสดุที่ลุกลามไฟได้ง่าย 
๑.๖) ก าหนดมาตรฐานแผ่นสะท้อนแสงส าหรับรถบรรทุก 
๑.๗) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการบ ารุงรักษารถตามระยะเวลาในการใช้งาน เพ่ือให้

รถมีสภาพความพร้อมที่สมบูรณ์ในการใช้งานตลอดเวลา 
๑.๘) ยกระดับมาตรฐานในการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเข้มงวด

จริงจังและมีประสิทธิภาพ 
๑.๙) ก าหนดเส้นทางที่รถโดยสาร ๒ ชั้น ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้เส้นทาง มีการก าหนด

เส้นทาง ก ากับดูแลให้รถ ๒ ชั้นเดินรถในเส้นทางท่ีก าหนด  
   ๑.๑๐) การก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในรถโดยสาร การแสดงต าแหน่ง
ติดตั้งอุปกรณ์หรือช่องทางออกกรณีฉุกเฉิน และการก าหนดให้มีสื่อบอกช่องทางของการร้องเรียน  
หากรถไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องบริการและความปลอดภัย 
   ๑.๑๑) ควรมีมาตรการส่งเสริมการขับรถที่ปลอดภัยของพนักงานขับรถสาธารณะ โดยใช้
ประวัติการขับรถที่ดีร่วมพิจารณาอัตราค่าตอบแทน และแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานโดยกรมการ
ขนส่งทางบกร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพ่ือเพ่ิมพนักงานขับรถที่ปลอดภัยให้มีจ านวนมากขึ้น เป็นการสร้าง
ตัวเลือกได้มากขึ้น 

๑.๑๒) ติดตั้งเครื่อง GPS เพ่ือควบคุมความเร็วของรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
๒) แผนการเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถตู้โดยสาร 
 รถตู้โดยสารสาธารณะทั้งที่ เป็นรถตู้โดยสารประจ าทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดหรือวิ่งรับส่ง

ผู้โดยสารในเขต กทม. และจังหวัดใกล้เคียง หรือรถตู้โดยสารรับจ้างไม่ประจ าทาง นับว่าเป็นที่นิยมของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก แต่รถดังกล่าวก็เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียจ านวน
มากเช่นกัน เนื่องจากมีจ านวนรถและจ านวนเที่ยววิ่งที่มากด้วย และยังมีการขับรถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าที่
กฎหมายก าหนด ที่นั่งมีจ านวนมากและแออัด ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีช่องทางออก และกรณีของรถที่ใช้
ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงก็จะเกิดเพลิงลุกไหม้ได้ง่าย ดังนั้น จึงควรมีมาตรการที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑) ต้องมีค้อนทุบกระจกและเครื่องดับเพลิงทั้งรถตู้โดยสารส่วนบุคคลและรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 

๒.๒) ก าหนดให้มีช่องทางออกฉุกเฉินบริเวณหน้าต่างด้านขวาของตัวรถ 
๒.๓) ในรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย

และรวดเร็วเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ท าให้ผู้โดยสารจ านวนมากที่อยู่ภายใน ไม่สามารถหนีออกจากตัวรถได้ทัน 
๒.๔) การก าหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในรถตู้โดยสาร การแสดงต าแหน่ง

ติดตั้งอุปกรณ์หรือช่องทางออกกรณีฉุกเฉิน และการก าหนดให้มีสื่อบอกช่องทางของการร้องเรียนหากรถไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องบริการและความปลอดภัย 
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๒.๕) ในเส้นทางระหว่างจังหวัดควรมีการปรับเปลี่ยนมาใช้รถที่มีลักษณะเหมาะสม ซึ่งมี
จ านวนที่นั่งที่เหมาะสม มีทางขึ้นลงและทางเดิน ที่มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น มาทดแทนรถตู้โดยสารเดิมที่
มีอยู่ โดยเริ่มจากรถตู้เดิมที่หมดอายุการประกอบการขนส่งตามใบอนุญาตและรถที่จะบรรจุประกอบการใหม่ 

๒.๖) ติดตั้งเครื่อง GPS เพ่ือควบคุมความเร็วของรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
๓) แผนความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์ 
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากอุบัติเหตุนั้น เกิดจากรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์มากที่สุด ดั้งนั้น จึงควรมีมาตรการที่จะเพ่ิมความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 
๓.๑) ควรมีการศึกษามาตรฐานของรถจักยานยนต์ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้

งานส าหรับประเทศไทย เช่น มาตรฐานการทรงตัว ขนาดวงล้อ ขนาดหน้ากว้างของยาง และขนาดก าลัง
ของเครื่องยนต์ 

๓.๒) ควรมีการก าหนดความเร็วสูงสุดของรถจักรยานยนต์ ไม่ให้มีความเร็วมากเกินไป 
๔) รถรับส่งนักเรียน 
เนื่องจากมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนบ่อยครั้ง จากการน ารถที่มีลักษณะ 

ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยมาใช้งาน มีการดัดแปลงสภาพรถ และจ านวนที่นั่ง รวมทั้งมีการบรรทุก
จ านวนนักเรียนเกินกว่าจ านวนที่นั่งที่ก าหนด ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

๔.๑) ก าหนดแบบมาตรฐานของรถรับส่งนักเรียนที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย โดยให้
ค านึงถึงสภาพความเหมาะสมตามวิถีชีวิตชุมชน สภาพสังคมและเศรษฐกิจและคุณสมบัติผู้ขับขี่รถรับส่ง
นักเรียน 

๔.๒) ให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ในการเดินทางของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังเยาว์วัย ควรจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ 

๕) รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มเป็นที่นิยมใช้งานกันมากขึ้น เนื่องจาก  

เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่มีมลพิษทางอากาศ แต่ประเทศไทย ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานยนต์ดังกล่าว และในกรณีของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ าก็ยังไม่
สามารถจดทะเบียนใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ หรือเส้นทางที่จะให้รถเหล่านี้ ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
มากขึ้น จึงเห็นควรก าหนดมาตรการในการด าเนินการดังนี้ 

๕.๑) ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๕.๒) ก าหนดพ้ืนที่ เส้นทาง ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และยานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ า 
๕.๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศไทยด้วยมาตรการทางด้านภาษีและการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งการส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๖.) แผนการจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎ ข้อก าหนด ระเบียบด้านต่างๆ ที่ก าหนดในยุทธศาสตร์นี้ เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ เช่น เส้นทางอันตรายที่จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง และให้ประชาชนทั่วไป
ทราบว่าสถานที่แห่งใด หรือเส้นทางใด ควรใช้ยานพาหนะท่ีมีลักษณะที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างใด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนน  
  (Road Safety Education, Culture and Behaviors) 
สภาพปัญหา 
คนไทยมักคุ้นเคยกับการด าเนินชีวิตอย่างอิสระเสรี การศึกษาอบรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้

ความรู้ด้านวิชาการแม้จะมีกฎ ระเบียบต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน แต่ไม่ได้มีการควบคุม ก าชับ และสร้าง
จิตส านึกเพ่ือส่วนรวมกันอย่างจริงจัง ผู้ที่เป็นตัวอย่างของครอบครัวก็มีการกระท าฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ
เล็กๆน้อยๆของสังคมให้เยาวชนเห็นอยู่เป็นนิจ  ท าให้สังคมขาดส านึกการรักษากฎ ระเบียบ วินัย โดยการ
เคารพกฎจราจร มีส่วนส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดความบกพร่องในวินัยของสังคม และน ามาซึ่งอุบัติเหตุ
และความสูญเสียอย่างมากในบางเหตุการณ์ 

แนวทางแก้ไข 
แนวทางการด าเนินการ สร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง โดยการ

จัดท าหลักสูตรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายไม่ถูกต้อง ให้
เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องปลอดภัย และการก าหนดมาตรการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถ ให้มีการ
พักผ่อนที่เพียงพอ ป้องกันการง่วงแล้วขับและเกิดการหลับใน ตลอดจนการถ่ายทอดพฤติกรรมปลอดภัย
ให้แก่บุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดเพ่ือสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้สังคมต่อไป 

แผนด าเนินงาน 
๑) แผนการจัดท าหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การให้การศึกษาด้านความปลอดภัย

ทางถนนแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา โดยก าหนดให้มีการสอนการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ใน
สถานศึกษาของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
นักเรียนและนักศึกษา 

๒) แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถที่ปลอดภัย โดยคนรุ่นใหม่โน้มน้าวคนรุ่นปัจจุบัน
ด้วยความรักและใช้ประโยชน์จากการได้รับความรู้จากโรงเรียนมาถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวหรือคน
ใกล้ชิด เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัย สร้างสังคมท่ีปลอดภัยต่อไป   

๓) แผนการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Publicity and Campaign) เพ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการใช้รถใช้
ถนนของบุคคลทั่วๆ ไปและรถโดยสารสารธารณะ ซึ่งควรก าหนดเข้มงวดให้มีการก ากับให้ผู้ขับรถ
โดยเฉพาะรถขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้า ให้มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ป้องกันการง่วงแล้ว
ขับและเกิดการหลับใน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน  
  (Road Safety Emergency Medical Services) 
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
แม้ปัจจุบันทางองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS)  

ของประเทศไทยที่รองรับผู้บาดเจ็บบนถนนทั่วประเทศ มีความก้าวหน้าขึ้นตามล าดับและครอบคลุมพ้ืนที่
โดยใช้ National Hot line ๑๖๖๙  ทั้งประเทศ และมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท าหน้าที่
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ประสานงานหลักให้กับทุกภาคีเครือข่าย ตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นตัวอย่างในเชิงพัฒนาได้ดีก็ตาม 
และแม้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้ทุกเขตทั้ง ๑๒ เขต และ กทม. ต้องพัฒนาการดูแลรักษา
ผู้บาดเจ็บโดยการก าหนดเป็นนโยบายให้ Trauma Care ถือเป็น Fast track ของทุกเขต โดยพัฒนาระบบ 
Multilevel Trauma Centerและระบบส่งต่อผู้บาดเจ็บระหว่างสถานพยาบาล (Referral Trauma Care)
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการรักษาให้ทันต่อความเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพของทุกเขต แต่ข้อมูลการรองรับการ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุบนถนน ด้วยระบบ EMS ๑๖๖๙ ทั้งในช่วงเทศกาล เจ็ดวันอันตราย ซึ่งกู้ชีพออก
ปฏิบัติงานโดยระบบ EMS รวมประมาณ หมื่นครั้งต่อ เทศกาลหรือการปฏิบัติการช่วยเหลือ อุบัติเหตุ 
บนถนนด้วย ระบบ EMS ทั้งปีประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ครั้ง ส่งผลให้ตัวเลขการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุที่เคย
สูงถึง ๖๕% ของการเสียชีวิตทั้งหมดในช่วงสามปีที่แล้ว ลดลงเหลือ ๕๕% ของการเสียชีวิตทั้งหมดแต่การ
ช่วยเหลือโดยระบบ EMS ดังกล่าว วิเคราะห์แล้วพบว่าโดยรวมยังอยู่ที่ประมาณ ๕๐% ของความต้องการ
ทั้งหมด แม้ปัจจุบัน ครึ่งหนึ่งของการช่วยเหลือโดยระบบ เป็นการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อีกหนึ่งในสี่ เป็นผลงานของมูลนิธิภาคเอกชน และที่เหลือเป็นผลงานของโรงพยาบาลของรัฐ 
โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัส และพบว่าจ านวนการปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดแม้เทียบเป็น
สัดส่วนต่อประชากรแล้วยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งถือเป็นช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย 
โดยจังหวัดที่ด าเนินการได้มากกว่าและดีกว่า เกิดจากการมีส่วนร่วมของ อบต. เทศบาล และ  อบจ. และ
การประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนที่ต่อเนื่อง อีกประเด็นที่ส าคัญคือคุณภาพการช่วยเหลือในโรงพยาบาล
รวมถึงการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในแต่ละเขตก็มีความต่างกัน ทั้งข้อจ ากัดความล าบากของพ้ืนที่ 
ก าลังคน และความร่วมมือของแต่ละจังหวัดในเขตนั้น ๆ เป็นจุดดีและจุดด้อยของแต่ละพ้ืนที่ 

นอกจากนี้มีเรื่องส าคัญที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลคือการจัดท าและพัฒนาระบบ Single 
Public Safety Answering Point (PSAP) ส าหรับประชาชนในยามฉุกเฉินทุกประเภท นั่นคือการพัฒนา
ให้ประชาชนสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ ส าหรับ All Emergency เพียงเบอร์เดียว ทั้งไม่ให้เกิดความสับสน 
โดยหวังผลให้การเข้าช่วยยามเกิดอุบัติเหตุบนถนนโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหมู่ มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยจากการที่ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ดับเพลิง และต ารวจ เข้าช่วยเหลือพร้อมกันอย่างเป็นระบบ 
จากการโทรแจ้งที่ศูนย์รวม (PSAP) ก่อนกระจายงาน ให้ทุกหน่วย 

จากสภาพที่กล่าวมาทั้งหมดจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา ส าหรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังต่อไปนี้ 

แผนด าเนินงาน 
๑) แผนพัฒนา ระบบ EMS ระดับจังหวัด เพ่ือรองรับการบาดเจ็บบนถนน ของแต่ละจังหวัด  

เพ่ือปรับระบบช่วยเหลือ กู้ภัย กู้ชีพที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยปรับปรุงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการช่วยเหลือ ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยที่สุด โดยการอบรม
เพ่ิมพูนทักษะการช่วยเหลือให้ กู้ภัย กู้ชีพ และอาสาสมัครภาคประชาชนและโดยการเร่งการประชาสัมพันธ์
การแจ้งเหตุให้ประชาชนคู่ไปกับการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ เพ่ื อให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้โดยเร็ว 
พร้อมกับการพัฒนา ระบบ Trauma Care ทางการแพทย์ ที่ครบวงจร 

๒) แผนการเพิ่มคุณภาพและจ านวนหน่วยปฏิบัติการในจังหวัด โดยเน้นการเร่งให้เกิดความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบบริหารจัดการ งาน EMS ในพ้ืนที่  
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๓) แผนประสานให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน  สร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วย ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร
การกุศล พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 

๔) แผนการพัฒนาระบบ Single Public Safety Answering Point (PSAP) เพ่ือน าเข้าสู่ 
การช่วยเหลืออุบัติเหตุบนถนนที่รวดเร็วและพร้อมเพรียง รวมทั้งการด าเนินการที่ต่อเนื่องสอดรับกันจาก
ทุกหน่วยงาน 

 
๓.๕ สรุปและข้อเสนอแนะประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย  
 ๑) แผนการด าเนินงานมีเป้าหมายลดจ านวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเทียบกับผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒) เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมาย เช่น การรวมกฎหมายรถยนต์และกฎหมายขนส่ง การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ เช่น การปรับปรุงองค์กรและกลไกการบริหารจัดการ  การด าเนินการให้ถนน
และสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีขึ้น   การพัฒนาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ยานยนต์ของไทยทุกประเภทมีวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนควบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีลักษณะเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย การให้การศึกษาด้านความ
ปลอดภัยแก่เด็ก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านทางสถาบันสังคม และปรับปรุงระบบและรูปแบบ
การช่วยเหลือ กู้ภัย กู้ชีพ ให้มีประสิทธิภาพโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการกับภัยในท้องถิ่น  ตลอดจนปรับปรุงระบบการประกันภัยที่ส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 
 ๓)  คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศได้มีการจัดท าความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือกันด าเนินการภายใต้
แผนความปลอดภัยทางถนนที่เสนอไว้แล้ว ซ่ึงเป็นส่วนที่ได้เริ่มต้นไว้เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐบาลด าเนินการ
ในรายละเอียดต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๔)  มีการติดตามและประเมินผล ตามแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม  โดยภาครัฐต้องให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ และ
อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ 
 
 
 

********************************************* 
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บรรณานุกรม 

 

๑. รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Global Status Report on 
Road Safety, ๒๐๑๕) จัดท าโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) 

๒. “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ปีที่ ๒๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx 

๓. บทความ “ประชากรไทยในอนาคต” โดย ปัทมาว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล 
คณะท างานฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๔๘ 
(หน้า ๒) 

๔. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย” พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมทางหลวง โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า ๕ - ๓๗ 

 

 



- ๖๐ - 

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ยั่งยืนระยะยาว 

 
แผนที่ ๓ 
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ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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 แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว 
โดยคาดว่าจะใช้ได้ในระยะเวลา ๒๐ ปี ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิตและการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยพัฒนาบทบาทสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  
ทั้งการจัดตั้งศาลจราจร การให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การให้สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีรายละเอียดของแผนการปฏิรูปดังนี้ 
 
๑. ระบบศาลจราจร 
 ๑.๑ สภาพปัญหา 
  ปัจจุบันการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีจราจรมีเป็นจ านวนมากต่อปีและพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยวิธีการตักเตือนหรือออกใบสั่งเพื่อลงโทษปรับตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก
ผู้กระท าผิดได้โต้แย้งข้อกล่าวหาของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเพิกเฉยไม่ช าระค่าปรับตามใบสั่งก่อให้เกิด
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและส่งผลกระทบถึงการสูญเสียประโยชน์จากเงินค่าปรับอันเป็นรายได้ของ
แผ่นดินเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัญหาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ขับรถที่ไม่รักษาวินัย
จราจรไม่เคารพหรือเกรงกลัวต่อกฎหมาย อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินส่งผลกระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติ 
 ๑.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา 
  (๑) ก าหนดให้มีการจัดตั้งศาลจราจรและก าหนดวิธีพิจารณาคดีจราจรเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือด าเนินคดีเกี่ยวกับการจราจรโดยตรง โดยมีกระบวนการพิจารณาที่กระชับ รวดเร็ว  
  (๒) จัดท าระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือบันทึกประวัติผู้กระท าความผิดกฎหมาย
จราจร อันเป็นจะเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ดียิ่งขึ้น 
 ๑.๓ รูปแบบกฎหมายที่เสนอ 
  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
 ๑.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  (๒) ส านักงานศาลยุติธรรม  
  (๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  (๔) กรมการขนส่งทางบก 
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๒. การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) 
 ๒.๑ สภาพปัญหา 
  โดยที่โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาระบบความปลอดภัยทาง
ถนนตามกฎหมายมีเฉพาะโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย บริหารหรือ
อ านวยการ แต่ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง คอยติดตามตรวจสอบ ตักเตือนให้ค าชี้แนะ ตลอดทั้งรายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะ
หรือพฤติการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   
 ๒.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุก
หน่วยงาน ลักษณะเดียวกับกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จปถ.) ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือท าหน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า รายงาน
ข้อเท็จจริงอุบัติเหตุหรือพฤติการณ์ที่อาจไม่ปลอดภัยส าหรับการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงาน  
 ๒.๓ รูปแบบกฎหมายที่เสนอ 
  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....(ภาคผนวก ...) 
 ๒.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
  (๒) กรมการขนส่งทางบก 
  (๓) กรมทางหลวง 
  (๔) กรมทางหลวงชนบท 
  (๕) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  (๖) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  (๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
๓. ระบบประกันภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
 ๓.๑ สภาพปัญหา 
  ระบบประกันภัยของไทยมุ่ งเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะการชดเชยความเสียหาย 
จากการเกิดภัยและความเป็นธรรมของอัตราการจ่ายเบี้ยประกันภัย โดยมีลักษณะเป็นการรองรับความ
เสี่ยงของการกระท าที่เกิดความเสียหายขึ้นทั้งในส่วนของผู้เอาประกันภัยและในส่วนของผู้เสียหาย ทั้งใน
กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดกฎหมายและกรณีที่ผู้เอาประกันกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนที่
อาจท าให้ผู้เอาประกันขาดความระมัดระวัง หรือไม่ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรจะเป็นในการใช้รถใช้ถนน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม ไม่เป็นการใช้ระบบประกันภัยเป็นมาตรการเชิง
ป้องกัน เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนที่เพียงพอ  รวมทั้งข้อก าหนดหรือรูปแบบมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยที่
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ก าหนดเกี่ยวกับกรณีค่ามาตรฐาน
ของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ที่ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นอัตราที่สูงมากจนอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กล่าวคือ ค่าของระดับปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดที่บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายสามารถมีปริมาณสูงถึง 
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๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การก าหนดค่าของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกความความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ ก าหนดข้อ
สันนิษฐานว่าบุคคลผู้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกรณีตรวจวัดจากเลือดเกินกว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
ให้ถือว่าเมาสุราขณะขับรถ ดังนั้น ข้อก าหนดและรูปแบบของกรมธรรม์ที่ คปภ. ก าหนดเป็นปริมาณที่สูง
เกินไปท าให้เกิดความเสี่ยงจากการขับรถของผู้เอาประกันภัย  ซึ่งเป็นความเสี่ยงของสังคม สามารถสร้าง
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากได้ เป็นการก าหนดความคุ้มครองที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการทาง
กฎหมายจราจรที่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ  จึงสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม  
 ๓.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ก าหนดมาตรการของระบบประกันภัยเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัย (พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐) และให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปรับปรุง
ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับมาตรการ
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม    
 ๓.๓ รูปแบบกฎหมายที่เสนอ 
  เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพ่ิมเติมข้อความเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
       (๑) เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ให้ ค รอบคลุ มถึ งการก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ย วกับ การป ระกอบธุ รกิ จป ระกันภั ย ในลั กษณ ะ 
การส่งเสริมและการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (มาตรา ๑๒) 
  (๒) เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (มาตรา ๒๐) ให้ครอบคลุมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยในลักษณะการส่งเสริมและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  (๓) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบและข้อความเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือ
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิด (เฉพาะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่าง
ร้ายแรง เช่น ขับรถเร็ว เมา หรือฝ่าฝืนสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร) จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่เต็มตามจ านวนความเสียหายที่แท้จริง หรือเพ่ิมเติมข้อยกเว้นความผิดของบริษัทประกันภัยใน
กรณีผู้เอาประกันภัยกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
  (๔) เสนอแนะให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ปรับปรุงข้อก าหนดหรือรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับค่าของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ 
ผู้รับประกันจะให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้สอดคล้องกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๗) ออกความความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓  
 ๓.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  (๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  (๒) คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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๔. การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุทางถนน  

 โดยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน
และการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ดังนี้ 
 ๔.๑ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านการมีระเบียบวินัย การตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง การมีจิตส านึกความปลอดภัย โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) เตรียมความพร้อมของพ่อแม่และผู้ดูแลในการเลี้ยงดูเด็กที่ ต้องค านึงถึงการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้การกระตุ้นให้คิดและลงมือท า เชื่อมโยงสิ่งที่
ได้เรียนรู้กับชีวิตจริงในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านวินัยจราจร การตระหนักถึ งความ
ปลอดภัยในการเดินทาง  
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กท้ังในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ให้มีมาตรการขององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน  รวมทั้งให้ผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับเด็ก 
 ๔.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ทางวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ  และการปฏิบัติในเรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 
  ๒) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การจัดตั้งชมรมความปลอดภัยทาง
ถนน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รอบด้าน สนับสนุนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  ๓) สนับสนุนและพัฒนาให้เด็กได้มีความตระหนัก คิดวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลที่จะ
เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถน าเสนอและมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถด้านความปลอดภัยทางถนนมีบทบาทในการแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เช่นการเป็นผู้ฝึกสอนการเป็นผู้น าด้านความปลอดภัยทางถนนการช่วยเหลือ
สังคม การเข้าไปส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน  ตลอดจนปฏิบัติได้ ในยามฉุกเฉิน  
(นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน : Road safety Innovators) 
 ๔.๓ พัฒนาครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน กฎหมายจราจร และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน  โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครูผู้สอน 
รวมทั้ งมีระบบจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 ๔.๔ เสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่เด็กให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักความปลอดภัยทางถนน การมีระเบียบวินัยมีน้ าใจ และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
 ๔.๕ สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
ประกอบด้วย สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการควบคุมดูแลปรับปรุงการจราจรในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
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เรียนรู้  เช่นการสร้างศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัย การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในสถานศึกษาเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันในการเดินทางบนถนนสายหลักหรือถนนสายรองได้ 
 ๔.๖ สร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความตระหนักถึงการ
เคารพกฎหมาย การมีวินัยจราจร หลักสิทธิมนุษยชน การสร้างค่านิยมให้มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกันอย่างถูกต้องปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้ในการรับมือกับอุบัติภัยทางถนน 
 
๕. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม 

ที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นรากฐานในการพัฒนาคน
และสังคม 

 ๕.๑ ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนของสถาบันหลกัทางสังคม 
  ๕.๑.๑ เสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการบ่มเพาะให้คนเคารพ
กฎหมาย มีวินัยจราจร และมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
  ๕.๑.๒ ผลักดันให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการเปิดพ้ืนที่สาธารณะใน
การจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัว
และชุมชน ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการมี
มาตรการทางสังคมที่ดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนมีมาตรการชื่นชมชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี 
  ๕.๑.๓ พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชน ให้มีการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน สร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
ให้มีสิ่งจูงใจแก่ครอบครัวและชุมชนที่มีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕.๑.๔ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้คนในชุมชน 
   ๑) สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ในด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
   ๒) สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิดและก าหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน พ่ึงพาตนเอง ค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร วิถีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชมเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการจัดการการเรียนรู้ในชุมชน และการจัดการตนเอง
ในบริบทของพ้ืนที่ และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างความปลอดภัยทางถนน 
   ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเฝ้าระวังปัญหาทางด้านพฤติกรรม ด้านสังคม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน 
   ๔) ส่งเสริมภาคประชาสังคมองค์กรธุรกิจเอกชน บริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจใน
การท างานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ และร่วมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้าง
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การ
ยกย่ององค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะโดยก าหนดให้
บริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ได้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  ยั่งยืนระยะยาว 

(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก และ
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
 ๕.๒ พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคนในด้านความปลอดภัย
ทางถนน 
  ๕.๒.๑ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือในจังหวัดต่างๆมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนน และมีการปฏิบัติจริง 
  ๕.๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย การมีระเบียบวินัยจราจร การมีวัฒนธรรมการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งในด้านจิตส านึกและพฤติกรรม 
  ๕.๒.๓ ส่งเสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุรกิจเอกชนในการท างานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กับกลไกภาครัฐ ให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน หรือการเดินทางของพนักงาน เพ่ือ
สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการมีมาตรการ
องคก์รในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงานของตนเอง 
 
๖. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ 
 โดยให้มีการพัฒนาปรับปรุง หรือจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะตามความเหมาะสมของศักยภาพ 
ในแต่ละจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่เพียงพอ ที่ท าให้ประชาชนสามารถเดินทางในพ้ืนที่
จังหวัดนั้น ๆ หรือเดินทางระหว่างจังหวัดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จะท าให้ประชาชนใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลลดลง ซึ่งจะส่งผลให้การอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บลดลงไปด้วย โดยระบบ
ขนส่งสาธารณะมีหลายรูปแบบ เช่น 
 ๖.๑ การขนส่งแบบราง (Rail transit) โดยแบ่งเป็น ๒ประเภทจ าแนกเป็นไปตามระยะทางการ
ให้บริการ (Distance) ความเร็วของรถขนส่งมวลชน (Speed) และความจุผู้โดยสาร (Capacity) เป็นหลัก 
 ๖.๒ ระบบขนส่งมวลชนทางรางระดับเมืองเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการระหว่างเมือง 
ถึงเมือง ระหว่างชานเมืองและเมือง (Commuter) และบริการภายในเมืองแบ่งเป็นระบบขนส่งมวลชน
แบบหนัก (Heavy rail) และระบบขนส่งมวลชนแบบเบา (Light rail) 
 ๖.๓ ระบบขนส่งมวลชนทางรางระดับภูมิภาค เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางที่มีระยะทาง 
การให้บริการสูงกว่าระบบขนส่งมวลชนระดับเมือง และมักมีความเร็วสูง แบ่งเป็นรถขนส่งมวลชนทางราง
แบบรถทั่วไป (Ordinary train) และรถไฟความเร็วสูง (High speed train)  
 ๖.๔ การขนส่งด้วยรถโดยสาร (Bus transit) แบ่งออกเป็นรถโดยสารแบบมาตรฐาน (Standard 
buses) รถโดยสารขนาดเล็ก (Minibuses) และรถโดยสารความจุสูง (High-capacity buses) เช่น รถด่วน
โดยสาร (Bus Rapid Transit, BRT) รถโดยสารแบบสองชั้น (Double Decker Buses) และโดยสารแบบ
ต่อพ่วง (Articulated or bending buses) 
 ๖.๕ การขนส่งด้วยรถรับจ้าง (Paratransit) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีคุณสมบัติร่วมกันระหว่าง
การให้บริการในลักษณะที่เป็นระบบขนส่งสาธารณะและความเป็นส่วนตัวของรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น  
รถแท็กซ่ี 
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๓. ก ำหนดเวลำกำรปฏิรูป 
 ๓.๑ ระยะที่ ๑ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะสั้น : แผนงำนรองรับ
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๓.๒ ระยะท่ี ๒ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะกลำง : รำ่งแผนแม่บทควำม
ปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔  
 ๓.๓ ระยะที่ ๓ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ยั่งยืนระยะยำว ระยะเวลา ๒๐ ปี 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๙ 
 
๔. แหล่งที่มำของงบประมำณ  
 กรณเีป็นงานส่วนที่สอดคล้องกับงานท่ีหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานนั้นๆ ได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติอยู่แล้วใช้งบประมาณปกตจิากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ด าเนินการโดยใช้งบประมำณจำกงบกลำงที่
อนุมัติโดยรัฐบำล 
 
๕. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ๑. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓. ส านักงบประมาณ 
๔. กรมประชาสัมพันธ์ 
๕. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

๖. กระทรวงมหาดไทย 
๗. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘. กระทรวงคมนาคม 
๙. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๑๐. กรมการขนส่งทางบก 
๑๑. กรมทางหลวง 
๑๒. กรมทางหลวงชนบท 
๑๓. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๑๔. กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

๑๕. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๖. กระทรวงสาธารณสุข 
๑๗. กรมควบคุมโรค 

 ๑๘. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 



- ๖๘ – 
 

 
 ๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒๐. กระทรวงแรงงาน 
 ๒๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ๒๒. ส านักงานศาลยุติธรรม 

 ๒๓. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
๒๔. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๒๕. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

๒๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๗. ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ๒๘. สื่อสารมวลชน 

 ๒๙. ภาคประชาสังคม 

 ๓๐. ภาคเอกชนทั่วไป 

  
๖. ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีมติเห็นชอบและส่งรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
ให้คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและมอบหมายหน่วยงานด าเนินการตามแผนงานทั้ง ๓ แผน ดังนี้ 
  ๖.๑ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะสั้น : แผนงำนรองรับเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   น ามาตรการตามแผนงานไปด าเนินการเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่คณะกรรมาธิการ
เสนอ เนื่องจากมีระยะเวลากระชั้นชิด หากด าเนินการล่าช้าอาจไม่สามารถใช้มาตรการบางกรณีได้ทัน  
เช่น ในส่วนของการต้องจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีมาตรการประกอบด้วย 
   ๖.๑.๑ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเรื่องความเร็ว ดื่ม/เมา การป้องกันหลับใน การใช้
อุปกรณ์ที่กฎหมายบังคับ การจ ากัดความเร็วที่ท าให้พ้ืนที่ชุมชนมีความปลอดภัยที่สุด พร้อมสนับสนุน
เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา ให้มีการเริ่มการบังคับใช้กฎหมาย ๑ สัปดาห์ก่อนเข้าสู่
ช่วง ๗ วันของการควบคุมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว 
   ๖.๑.๒ การบริหารจัดการของหน่วยงานระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ ซึ่งก ากับหน่วยงาน
ปฏิบัติด าเนินการมอบหมายงานได้ทันก าหนดเวลาด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติ ก าชับการปฏิบัติ สนับสนุน
งบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมติดตามประเมินผลเป็นระยะ และก าหนดมาตรการแก้ไขหากมี
แนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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   ๖.๑.๓ ด าเนินการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยง คืนผิวจราจรในช่วง
เทศกาล 
   ๖.๑.๔ เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายส าหรับรถท่ีเสี่ยงต่อความไม่
ปลอดภัย เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารผิดกฎหมาย รถตู้โดยสารและรถจักรยานยนต์ 
   ๖.๑.๕ เตรียมความพร้อมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส่วนของการกู้ชีพ กู้ภัย  
   ๖.๑.๖ การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้านการเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อแนะน าต่างๆ 
เกี่ยวกับการเดินทาง โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและเน้นหนักก่อนช่วงเทศกาลอย่างน้อย ๑ เดือน 
ก่อนเข้าสู่ช่วง ๗ วันของการควบคุมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว 
  ๖.๒ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะกลำง : ร่ำงแผนแม่บทควำมปลอดภัย
ทำงถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 
   น าร่างแผนแม่บทที่ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์พร้อมมาตรการที่ระบุในร่างแผนแม่บทฯ ไป
จัดท าเป็นแผนแม่บทของประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับอ านวยการ และมอบหมายหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องพิจารณาก าหนดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละปี ใน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  พร้อมก าหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลระหว่างปี สิ้นปี โดยหน่วยงาน
ระดับนโยบายและระดับอ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  และปรับมาตรการต่างๆ 
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านดังนี้ 
    ๖.๒.๑ กฎหมำยควำมปลอดภัยทำงถนนและกำรบังคับใช้ (Road Safety Laws and 
Enforcement) เพ่ิมโทษในพฤติกรรมการกระท าผิดด้านความเร็ว การเสพสิ่งมึนเมา การไม่ใช้อุปกรณ์ที่
กฎหมายบังคับ  มีการเข้มงวดกับรถที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูง เช่น ยานพาหนะขนาดเล็ก รถ
โรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน การปรับปรุงเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ  การก าหนดเวลาขับรถต่อเนื่อง  การ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน การเพิ่มผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จปถ. และการริเริ่มจัดตั้งและใช้
ระบบศาลจราจร การมีมาตรการภายในขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน 
   ๖.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน (Road Safety Management) 
โดยการปรับปรุงเรื่องอ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ และกลไกการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับ เพ่ิมการ
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับปรุงด้านสารสนเทศ การให้มี
องค์กรที่จ าเป็นในการจัดเก็บข้อมูล สร้างระบบใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การมี
ระบบงบประมาณ จ านวนงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับช่วงเวลา และมีระบบการ
ติดตามก ากับการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับมาตรการตามสถานการณ์  
   ๖.๒.๓ ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads) โดยการออกแบบและสร้างถนนที่
ปลอดภัย ปรับปรุงจุดอันตราย การอ านวยความปลอดภัยแก่ยานพาหนะตามชนิดของพาหนะ การมีหน่วย
ตรวจสอบความปลอดภัยของถนนแยกต่างหากจากหน่วยสร้างถนน การสร้างสถานที่พักรถขนาดใหญ่  การ
จัดท าป้ายบังคับและป้ายแนะน าตามมาตรฐานการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีส่ วนร่วมรับผิดชอบในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน  
   ๖.๒.๔ ยำนพำหนะปลอดภัย (Road Safety for Safer Vehicles) ทั้งทางด้านก าหนด
มาตรฐานตัวรถ อุปกรณ์ ส่วนควบ การก าหนดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการตรวจสภาพรถ การจัดท า
คู่มือผู้โดยสาร การเพ่ิมจ านวนพนักงานขับรถในตลาดแรงงาน การเ พ่ิมความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร
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สาธารณะ ความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ การมีรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย การ
ส่งเสริมการใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดต่างๆ 
   ๖.๒.๕ กำรให้กำรศึกษำ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมและพฤติกรรมด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 
(Road Safety Education, Culture and Behaviors) โดยการสร้างความรู้แก่เยาวชนเพ่ือสร้างคนรุ่น
ใหม่ที่มีพฤติกรรมปลอดภัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนยุคปัจจุบันโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป และ
การรณรงค์สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในสังคม 
   ๖.๒.๖ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน (Road Safety 
Emergency Medical Services) โดยการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิผล
จนถึงระดับท้องถิ่น ให้การกู้ภัย กู้ชีพมีระบบที่มีประสิทธิภาพ การเพ่ิมคุณภาพหน่วยปฏิบัติการ มีระบบ
การเข้าถึงและส่งต่อรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๖.๓  แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ยั่งยืนระยะยำว 
   น าแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว วางรากฐานความปลอดภัย
ทางถนนแก่คนรุ่นใหม่ เร่งรัดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นปัจจุบัน เพ่ือถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่ง
เป็นการสร้างวงจรพฤติกรรมความปลอดภัยของสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด าเนินการจัดตั้งองค์กรและ
ด าเนินการมาตรการตามที่เสนอ คือ 
   ๖.๓.๑ การจัดตั้งศาลจราจร โดยมีกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็ว กระชับ เพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย (ดูเอกสารแนบ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....) 
   ๖.๓.๒ การก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย (จป.) เป็นมาตรการองค์กรป้องกันการเกิด
ความไม่ปลอดภัยทางถนน โดยออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
ถนน(ดูเอกสารแนบ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....)  
   ๖.๓.๓ การมีระบบประกันภัยที่ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแทนการคุ้มครองเดิม ๆ ที่อาจ
เป็นเสมือนมาตรการส่งเสริมการการกระท าท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายได้ 
   ๖.๓.๔ การสร้างคนที่ท าให้สังคมปลอดภัยจากภัยทางถนน โดยเริ่มสร้างเยาวชนที่มีพฤติกรรม
ปลอดภัย การถ่ายทอดจากเยาวชนสู่ครอบครัว โดยด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างหน่วยงาน 
๑๒ หน่วย ซึ่งจะต้องด าเนินการในรายละเอียดก าหนดไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้
ขยายผลออกไป 
   ๖.๓.๕ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค ์
   ๖.๓.๖ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีความ
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการแก้ปัญหาจราจรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  ๖.๔ ให้คณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในส่วนที่เสนอเป็นประเด็นที่จะต้องมีกำร
แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมำย หรือออกกฎหมายใหม่แต่มิได้เสนอร่างกฎหมายไว้  โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือจัดท าร่างกฎหมายนั้น ๆ และด าเนินการออกเป็นกฎหมายภายใต้การ
เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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แหล่งที่มาของ
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ทางถนน 

แผนที่ ๑ 
แผนการปฏิรูป
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ระยะสั้น : 
แผนงานรองรับ
เทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 
แผนที่ ๒ 
แผนการปฏิรูป
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ระยะกลาง : ร่าง
แผนแม่บท 

แผนที่ ๑ แผนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ระยะสั้น : แผนงาน
รองรับเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยคณะกรรมาธิการ
มุ่งหวังว่า จะสามารถ
ใช้เป็นต้นแบบ 
ลดการสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนที่เดินทาง
ในช่วงเทศกาลและ
วันหยุดยาว จาก
ปัญหาอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้น
มากในช่วงเทศกาล 

ระยะที่ ๑ 
แผนการปฏิรูป
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ระยะสั้น : 
แผนงานรองรับ
เทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาตั้งแต่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ถึง ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 
ระยะที่ ๒ 
แผนการปฏิรูป
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ระยะกลาง :  

กรณีเป็นงาน
ส่วนที่สอดคล้อง
กับงานท่ี
หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หน่วยงานนั้นๆ 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติ
อยู่แล้วใช้
งบประมาณปกติ
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และ
กรณีหน่วยงานที่
รับผิดชอบไม่ได้
รับการจัดสรร
งบประมาณไว้
หรือไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้

๑. ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
๓. ส านักงบประมาณ 
๔. กรมประชาสัมพันธ์ 
๕. ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) 

๖. กระทรวงมหาดไทย 
๗. กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
๘. กระทรวงคมนาคม 
๙. ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

๑๐. กรมการขนส่งทางบก 
๑๑. กรมทางหลวง 
๑๒. กรมทางหลวงชนบท 

     เห็นควรให้ 
สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 
มีมติเห็นชอบและ 
ส่งรายงานของ
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน  
เรื่อง การปฏิรูประบบ
ความปลอดภัยทางถนน 
ให้คณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาและ
มอบหมายหน่วยงาน
ด าเนินการตามแผนงาน
ทั้ง ๓ แผน ดังนี้ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดี
จราจร พ.ศ. ....  
 
๒. ร่างระเบียบ 
ส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย 
ทางถนน พ.ศ. .... 



- ๗๓ - 
 

เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

ความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 
๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 
 
แผนที่ ๓ 
แผนการปฏิรูป
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ยั่งยืนระยะยาว 

ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และเพ่ือให้การ
เดินทางกลับ
ภูมิล าเนาและ 
การท่องเที่ยวของ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
คณะกรรมาธิการ 
จึงเห็นว่า จ าเป็น
จะต้องมีการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดเป้าหมายการ
ลดจ านวนผู้เสียชีวิต
ลงอย่างน้อยร้อยละ 
๕ เทียบจากสถิติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (คิดเป็น
จ านวนผู้เสียชีวิตจาก

ร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 
๒๕๖๐– ๒๕๖๔  
ระยะเวลา ๕ ปี 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 
  
ระยะที่ ๓ 
แผนการปฏิรูป
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ยั่งยืนระยะยาว 
ระยะเวลา ๒๐ ปี 
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๗๙ 

ให้ด าเนินการ
โดยใช้
งบประมาณจาก
งบกลางที่อนุมัติ
โดยรัฐบาล 

๑๓. ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร 

๑๔. กองทุนเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

๑๕. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

๑๖. กระทรวงสาธารณสุข 
๑๗. กรมควบคุมโรค 
๑๘. สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๐. กระทรวงแรงงาน 
๒๑. กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 
๒๒. ส านักงานศาล

ยุติธรรม 
๒๓. ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการ

๑. แผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ระยะสั้น : 
แผนงานรองรับ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
น ามาตรการตาม
แผนงานไปด าเนินการ
เพ่ือรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่
คณะกรรมาธิการเสนอ 
เนื่องจากมีระยะเวลา
กระชั้นชิด  
หากด าเนินการล่าช้า
อาจไม่สามารถใช้
มาตรการบางกรณี 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

อุบัติเหตุทางถนนไม่
เกิน ๓๖๑ คนในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยทุก
จังหวัดน าโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
ก าหนดเป้าหมายให้
สอดคล้องกับ
ส่วนกลางดังกล่าว 
และบูรณาการการ
ท างานตามความ
เสี่ยงหลักของพ้ืนที่ 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง 
ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนและให้
เน้นมาตรการบังคับ
ใช้กฎหมาย ร่วมกับ
มาตรการบริหาร
จัดการ การท าถนน
ปลอดภัย 
ยานพาหนะ
ปลอดภัย การให้

ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

๒๔. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

๒๕. บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด 

๒๖. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๗. ส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๒๘. สื่อสารมวลชน 
๒๙. ภาคประชาสังคม 
๓๐. ภาคเอกชนทั่วไป 

ได้ทัน เช่น ในส่วนของ
การต้องจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยมีมาตรการ
ประกอบด้วย 
     ๑.๑ การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด
เรื่องความเร็ว ดื่ม/เมา 
การป้องกันหลับใน  
การใช้อุปกรณ์ท่ี
กฎหมายบังคับ  
การจ ากัดความเร็ว 
ที่ท าให้พ้ืนที่ชุมชน 
มีความปลอดภัยที่สุด 
พร้อมสนับสนุน
เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่
อย่างเพียงพอและทัน
ต่อเวลา ให้มีการเริ่ม
การบังคับใช้กฎหมาย 
๑ สัปดาห์ก่อนเข้าสู่ช่วง 
๗ วันของการควบคุม
ความปลอดภัยทางถนน
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

การศึกษา เสริมสร้าง
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน 
และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
แผนที่ ๒ แผนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ระยะกลาง :  
ร่างแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– 
๒๕๖๔โดยร่างแผน
แม่บทฉบับนี้ จะมี
ระยะเวลาด าเนินการ 
๕ ปี ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้น
การแก้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลและ
วันหยุดยาว 
     ๑.๒ การบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ระดับ
อ านวยการ ซึ่งก ากับ
หน่วยงานปฏิบัติ
ด าเนินการมอบหมาย
งานได้ทันก าหนดเวลา
ด าเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติ ก าชับการปฏิบัติ 
สนับสนุนงบประมาณ
แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
พร้อมติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ 
และก าหนดมาตรการ
แก้ไขหากมีแนวโน้ม 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
     ๑.๓ ด าเนินการ
ด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงกลไกท่ีท า
ให้เกิดระบบการ
ขนส่งทางถนนที่
ปลอดภัย เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน และมี
การติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งในร่างแผน
แม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้  
๖ ยุทธศาสตร์ 
เรียกว่า SIX 

แก้ไขจุดเสี่ยง คืนผิว
จราจรในช่วงเทศกาล 
     ๑.๔ เข้มงวด
มาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตาม
กฎหมายส าหรับรถที่
เสี่ยงต่อความไม่
ปลอดภัย เช่น รถ
โดยสารสาธารณะ รถ
โดยสารผิดกฎหมาย รถ
ตู้โดยสารและ
รถจักรยานยนต์ 
     ๑.๕ เตรียมความ
พร้อมบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินโดย
ประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนของการกู้ชีพ กู้ภัย  
     ๑.๖ การ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ด้านการเข้มงวดการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

SAFETY 
STRATEGIES  
โดยน าแผนแม่บท
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  
ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่
ประสบความส าเร็จ
ในการใช้มาก่อนแล้ว 
มาปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน และน า
หลักการตามที่
องค์การ
สหประชาชาติและ
ปฏิญญาบราซิเลีย 
เรื่องความปลอดภัย
ทางถนนมา
ประกอบการจัดท า
แผนดังกล่าว โดย
ก าหนดเป้าหมาย 

ข้อแนะน าต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเดินทาง 
โดยเริ่มประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าและเน้นหนัก
ก่อนช่วงเทศกาลอย่าง
น้อย ๑ เดือน 
ก่อนเข้าสู่ช่วง ๗ วัน
ของการควบคุมความ
ปลอดภัยทางถนน 
ช่วงเทศกาลและ
วันหยุดยาว 
 
๒. แผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ระยะกลาง : 
ร่างแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 
     น าร่างแผนแม่บท 
ที่ประกอบด้วย  
๖ ยุทธศาสตร์พร้อม
มาตรการที่ระบุในร่าง
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

ให้สอดรับกับ
เป้าหมายของ
องค์การ
สหประชาชาติที่จะ
ให้ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้ได้ร้อยละ 
๕๐ ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
แผนที่ ๓ แผนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน 
ยั่งยืนระยะยาว 
ส าหรับแผน 
การปฏิรูปนี้  
เป็นแผนยั่งยืนระยะ
ยาวมีก าหนดเวลา 
๒๐ ปี ถือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
ความปลอดภัย 

แผนแม่บทฯ ไปจัดท า
เป็นแผนแม่บทของ
ประเทศ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในระดับ
อ านวยการ และ
มอบหมายหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ซึ่ง
จะต้องพิจารณาก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการใน
แต่ละปี ในระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
พร้อมก าหนดตัวชี้วัด 
และการประเมินผล
ระหว่างปี สิ้นปี  
โดยหน่วยงานระดับ
นโยบายและระดับ
อ านวยการ ควบคุม 
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง  และ
ปรับมาตรการต่างๆ 
ตามสถานการณ์ที่
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

ในชีวิต และการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน  
โดยพัฒนาบทบาท
สถาบันทางสังคม 
ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน  
การจัดตั้งศาลจราจร 
การให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทาง
ถนน (จปถ.) การมี
ระบบประกันภัย 
เพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน การพัฒนา
คุณภาพคนในทุกช่วง
วัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยการให้
สถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน 

เปลี่ยนแปลงไปหากผล
การปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านดังนี้ 
     ๒.๑ กฎหมาย 
ความปลอดภัยทางถนน
และการบังคับใช้ 
(Road Safety Laws 
and Enforcement) 
เพ่ิมโทษในพฤติกรรม
การกระท าผิดด้าน
ความเร็ว การเสพสิ่ง 
มึนเมา การไม่ใช้
อุปกรณ์ที่กฎหมาย
บังคับ  มีการเข้มงวด
กับรถท่ีมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายสูง เช่น 
ยานพาหนะขนาดเล็ก 
รถโรงเรียนและรถรับส่ง
นักเรียน การปรับปรุง
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ  
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

สังคม และภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การปลูกฝังจิตส านึก
และสร้างวัฒนธรรม
การใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย  
และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
สถาบันสังคม 
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ดี
ในการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน เป็น
วัฒนธรรม 
ที่ดีงามและเป็น
รากฐานในการ
พัฒนาคนและสังคม 
ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

การก าหนดเวลาขับรถ
ต่อเนื่อง การใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุน การเพ่ิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที ่จปถ. และ
การริเริ่มจัดตั้งและใช้
ระบบศาลจราจร การมี
มาตรการภายในของ
องค์กรเพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน 
     ๒.๒ การบริหาร
จัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety 
Management)  
โดยการปรับปรุงเรื่อง
อ านาจหน้าที่ 
องค์ประกอบ และกลไก
การบริหารจัดการของ
องค์กรทุกระดับ  
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

เพ่ิมการให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การปรับปรุง
ด้านสารสนเทศ การให้
มีองค์กรที่จ าเป็นในการ
จัดเก็บข้อมูล สร้าง
ระบบใช้ข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การมีระบบงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณและ
บุคลากรที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับช่วงเวลา 
และมีระบบการติดตาม
ก ากับการปฏิบัติงาน 
การติดตามและ
ประเมินผลเพื่อปรับ
มาตรการตาม
สถานการณ์  
     ๒.๓ ถนนปลอดภัย 
(Road Safety for 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

Safer Roads) โดยการ
ออกแบบและสร้างถนน
ทีป่ลอดภัย ปรับปรุงจุด
อันตราย การอ านวย
ความปลอดภัยแก่
ยานพาหนะตามชนิด
ของพาหนะ การมี
หน่วยตรวจสอบความ
ปลอดภัยของถนนแยก
ต่างหากจากหน่วยสร้าง
ถนน การสร้างสถานที่
พักรถขนาดใหญ่   
การจัดท าป้ายบังคับ
และป้ายแนะน า 
ตามมาตรฐาน 
การกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในด้านความ
ปลอดภัยทางถนน  
     ๒.๔ ยานพาหนะ
ปลอดภัย (Road 
Safety for Safer 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

Vehicles) ทั้งทางด้าน
ก าหนดมาตรฐานตัวรถ 
อุปกรณ์ ส่วนควบ การ
ก าหนดเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาและการ
ตรวจสภาพรถ การ
จัดท าคู่มือผู้โดยสาร 
การเพ่ิมจ านวน
พนักงานขับรถใน
ตลาดแรงงาน การเพ่ิม
ความปลอดภัยของรถตู้
โดยสารสาธารณะ 
ความปลอดภัยของ
รถจักรยานยนต์ การมี
รถโรงเรียนและรถรับส่ง
นักเรียนที่ปลอดภัย 
การส่งเสริมการใช้รถท่ี
ใช้พลังงานไฟฟ้า และ
การประชาสัมพันธ์การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดต่าง ๆ 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

     ๒.๕ การให้
การศึกษา เสริมสร้าง
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety 
Education, Culture 
and Behaviors)  
โดยการสร้างความรู้ 
แก่เยาวชนเพื่อสร้าง 
คนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรม
ปลอดภัย การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนยุค
ปัจจุบันโดยเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
และการรณรงค์สร้าง
พฤติกรรมความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน
สังคม 
     ๒.๖ การบริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้านความปลอดภัย 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

ทางถนน (Road 
Safety Emergency 
Medical Services) 
โดยการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิผล
จนถึงระดับท้องถิ่น  
ให้การกู้ภัย กู้ชีพ 
มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ การเพ่ิม
คุณภาพหน่วย
ปฏิบัติการ มีระบบการ
เข้าถึงและส่งต่อรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
 
๓. แผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ยั่งยืนระยะยาว 
     น าแผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ยั่งยืนระยะยาว 
วางรากฐานความ
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

ปลอดภัยทางถนนแก่
คนรุ่นใหม่ เร่งรัด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนรุ่นปัจจุบัน  
เพ่ือถ่ายทอดสู่คนรุ่น 
ต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นการ
สร้างวงจรพฤติกรรม
ความปลอดภัยของ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ด าเนินการ
จัดตั้งองค์กรและ
ด าเนินการมาตรการ
ตามท่ีเสนอ คือ 
     ๓.๑ การจัดตั้งศาล
จราจร โดยมี
กระบวนการพิจารณา 
ที่รวดเร็ว กระชับ  
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย  
(ดูเอกสารแนบ ร่าง
พระราชบัญญัติวิธี
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

พิจารณาคดีจราจร 
พ.ศ. ....) 
     ๓.๒ การก าหนด 
ให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางถนน 
(จปถ.) ในหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ลักษณะเดียวกับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย 
(จป.) เป็นมาตรการ
องค์กรป้องกันการเกิด
ความไม่ปลอดภัย 
ทางถนน โดยออกเป็น
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางถนน 
(ดูเอกสารแนบ  
ร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. ....)  
     ๓.๓ การมีระบบ
ประกันภัยที่ส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนน
แทนการคุ้มครองเดิม ๆ 
ที่อาจเป็นเสมือน
มาตรการส่งเสริมการ
การกระท าท่ีอาจเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายได้ 
     ๓.๔ การสร้างคน 
ที่ท าให้สังคมปลอดภัย
จากภัยทางถนน  
โดยเริ่มสร้างเยาวชน 
ที่มีพฤติกรรมปลอดภัย 
การถ่ายทอดจาก
เยาวชนสู่ครอบครัว 
โดยด าเนินการตาม
บันทึกความเข้าใจร่วม
ระหว่างหน่วยงาน  
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

๑๒ หน่วย ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการใน
รายละเอียดก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนให้ขยายผล
ออกไป 
     ๓.๕ การสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
     ๓.๖ การแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยส่งเสริมการใช้
ระบบขนส่งสาธารณะที่
มีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการ
แก้ปัญหาจราจรที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

๔. ให้คณะรัฐมนตรี
ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายในส่วน
ที่เสนอเป็นประเด็นที่
จะต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม
กฎหมาย หรือออก
กฎหมายใหม่แต่มิได้
เสนอร่างกฎหมายไว้ 
โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเพ่ือจัดท า
ร่างกฎหมายนั้น ๆ  
และด าเนินการออกเป็น
กฎหมายภายใต้การ
เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้
โดยเร็วต่อไป ได้แก่ 
พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก  
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เรื่อง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดขอบ ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.  
หรือร่าง พ.ร.ป.  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๙. เอกสารประกอบแนบท้ายรายงาน 
 
 

๙.1 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
 
๙.2 ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางถนน  
      พ.ศ. .... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร 

พ.ศ. .... 
_____________ 

 
หลักการ 

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีจราจร 
 

เหตุผล 
   

โดยที่ปัจจุบันการกระท าความผิดจราจรทางบกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจและวินัยในการใช้รถและถนน ส่งผลกระทบต่อการจราจร ทั้งกระทบถึงความปลอดภัยต่อชีวิต 
ร่างกายและจิตใจของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา ประกอบกับมาตรการในการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จึงสมควรก าหนดวิธีพิจารณาคดีจราจรขึ้น เป็นพิเศษต่างหากจาก
คดีอาญาโดยทั่วไป เพ่ือให้การพิจารณาคดีจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสมควร
ให้ศาลมีอ านาจใช้มาตรการคุมประพฤติหรือการศึกษาอบรมด้านการจราจรเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการขับรถของผู้ขับขี่ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ผู้ขับขี่ กระท าความผิดอันเป็นคดีจราจรขึ้นอีก 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการจราจรลงได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีจราจร 

พ.ศ. .... 
____________ 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีจราจร 
  
 .................................................................................................................... ..............................
......................................................................................  
 
  มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร  
พ.ศ. ....” 
  มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา  ๓  ให้จัดตั้งและเปิดท าการแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลแขวงและศาลจังหวัดใน
กรุงเทพมหานคร และศาลแขวงนนทบุรี และศาลแขวงสมุทรปราการ ส่วนศาลแขวงในจังหวัดอ่ืน  
และศาลจังหวัดส าหรับท้องที่ที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลแขวง ให้จัดตั้งแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลดังกล่าว 
ทุกศาลแต่จะเปิดท าการเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในแผนกคดีจราจรในศาลแขวงหรือศาลจังหวัด 
ที่ได้เปิดท าการตามวรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “คดีจราจร” หมายความว่า คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดดังต่อไปนี้  
  (๑) ความผิดตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒  
  (๒) ความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๕) และ (๘) มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติจราจร 
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
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  (๓) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้กระท าความผิดไม่มารายงานตนตามใบสั่ง ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่
ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ  
  (๔) บรรดาความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลที่มีเขตอ านาจ 
พิจารณาคดีจราจร 
  “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วย 
การขนส่งทางบก และใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
  “โจทก”์ หมายความว่า พนักงานอัยการ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
  “ศาล” หมายความว่า ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีจราจร ได้แก่ศาลแขวง 
หรือศาลจังหวัดแผนกคดีจราจร หรือศาลแขวงหรือศาลจังหวัดในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดท าการ 
แผนกคดีจราจร ที่คดีจราจรเกิดข้ึน อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดข้ึนในเขตอ านาจของศาลนั้น 
 
  มาตรา  ๕  การด าเนินคดีจราจรให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
และข้อก าหนดตามมาตรา ๑๖ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดดังกล่าว ให้น าบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ห้ามมิให้น ากฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว มาใช้บังคับแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดคดีจราจร 
 
  มาตรา  ๖  ในคดีความผิดจราจรที่ได้กระท าลงมีอัตราโทษไม่เกินความผิดลหุโทษ  
จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค าให้การและที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหน
เท่านั้น เว้นแต่จะมีความจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 
  ในกรณีความผิดจราจรที่ได้กระท าลงมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีก าหนดไม่เกินเจ็ดวัน 
  ในกรณีความผิดจราจรที่ได้กระท าลงมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี 
หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน
สิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 
 
  มาตรา  ๗  เมื่อพบผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ความผิดตามมาตรา ๑๑, ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๕) และ (๘) มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือความผิดอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งให้ผู้
นั้นไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการกระท าความผิด และให้ส่งคู่
ฉบับใบสั่งนั้นไปยังศาลและพนักงานอัยการภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง 
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  ในกรณีที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตขับขี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่นั้น 
และส่งไปยังศาลพร้อมกับคู่ฉบับใบสั่ง ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้นั้น
ไว้เพ่ือใช้แทนใบอนุญาตขับข่ีได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิดเจ็ดวัน ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี ให้ท าตามแบบที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  
  
  มาตรา  ๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ช าระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนออกใบสั่งให้ผู้นั้นไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง แต่ต้องไม่เกิดเจ็ด
วันนับแต่วันที่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือวันที่ไม่ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ และถ้าได้เรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นไว้ พนักงานสอบสวนจะเก็บใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นไว้ต่อไปอีกก็ได้ แต่ให้ออกใบรับ
แทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้นั้นเพื่อใช้แทนใบอนุญาตขับข่ีได้เป็นการชั่วคราวอีกไม่เกินเจ็ดวัน 
  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งไม่มารายงานตนภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้พนักงานสอบสวนออกใบสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้
ผู้นั้นไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
ก าหนดรายงานตนดังกล่าว แล้วส่งใบสั่งนั้นให้แก่ผู้กระท าความผิด หรือให้แก่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ 
ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้กระท าความผิดโดยทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร  
  การส่งใบสั่งให้แก่บุคคลตามวรรคสอง ถ้าได้ส่ง ณ ภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ หรือส านักท าการงาน
ของบุคคลนั้นตามที่ปรากฏในใบอนุญาตขับข่ี บัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานการจดทะเบียนรถ หรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีบุคคลดังกล่าวได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการให้ถือว่าเป็นการส่งใบสั่งโดยชอบแล้ว 
  ให้พนักงานสอบสวนส่งคู่ฉบับใบสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณีพร้อมด้วย 
คู่ฉบับใบสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใบอนุญาตขับข่ีของผู้กระท าความผิด  
ถ้าได้เรียกเก็บไว้ไปยังศาลรวมทั้งส่งคู่ฉบับใบสั่งตามมาตรานี้ไปยังพนักงานอัยการด้วย ทัง้นี้ ภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่งดังกล่าว 
  ในกรณีที่ความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือมีอัตราโทษ
จ าคุกและปรับแต่ไม่เกินอัตราโทษที่ก าหนดไว้ในความผิดลหุโทษ ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับความผิดนั้นต่อศาลก่อนหรือในวันนัดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง ให้
คดีเป็นอันเลิกกัน การช าระค่าปรับอาจกระท าโดยช าระต่อเจ้าพนักงานศาลหรือโดยการส่งธนาณัติหรือการส่ง
ตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมก าหนด 
 
  มาตรา ๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระท าความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกับคดีจราจรในคราวเดียวกัน 
และความผิดที่เกี่ยวพันกันนั้นมีอัตราโทษเท่ากันกับความผิดในคดีจราจร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวนด าเนินคดีในความผิดทุกเรื่องรวมไปกับความผิดในคดีจราจร 
 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระท าความผิดหลายเรื่องเก่ียวพันกับคดีจราจรในคราวเดียวกัน และ
ความผิดที่เกี่ยวพันกันนั้นมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดในคดีจราจร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีในความผิดทุกเรื่องรวมไปกับความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่านั้น 
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  มาตรา ๑๐ ใบสั่งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให้ท าตามแบบที่ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุดร่วมกันก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของผู้ต้องหา เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่พบตัวผู้ต้องหาก็ให้ระบุว่า 
“เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ” เป็นผู้ต้องหา 
  (๒) หมายเลขและสถานที่ที่ออกใบอนุญาตขับข่ีของผู้ต้องหา ถ้ามี 
  (๓) ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล ต าแหน่ง และสังกัดของผู้ออกใบสั่ง 
  (๔) หมายเลขทะเบียนรถ 
  (๕) ประเภท ชนิด และสีของรถ 
  (๖) การกระท าอันเป็นความผิด สถานที่และวันเวลาในการกระท าความผิด  
  (๗) ค าให้การของผู้ต้องหา 
  (๘) ชื่อศาล วันและเวลาที่ก าหนดให้ผู้ต้องหาไปศาล 
  (๙) ลายมือชื่อผู้ออกใบสั่ง 
  (๑๐) วันและเวลาที่ออกใบสั่ง 
 

มาตรา ๑๑ การออกใบสั่งในกรณีที่ผู้ต้องหากระท าความผิดอันเป็นคดีจราจร หลายกระทง
ในคราวเดียวกัน จะใช้ใบสั่งฉบับเดียวก็ได้ แต่ต้องระบุความผิดทุกกระทงแยกเป็น ล าดับไป 

 
มาตรา ๑๒ คู่ฉบับใบสั่งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ที่ส่งต่อศาลนั้นให้พนักงานอัยการลงชื่อเป็น

โจทก์ก่อนยื่นต่อศาล และให้ถือเป็นค าฟ้องโดยไม่ต้องท าการสอบสวนก่อน 
 
มาตรา ๑๓ ให้ศาลตรวจดูค าฟ้องที่ยื่นต่อศาลแล้วมีค าสั่งประทับฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง 

แล้วแต่กรณี 
ค าฟ้องที่ไม่ปรากฏรายการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) (๖) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ศาลจะมี

ค าสั่งไม่ประทับฟ้องก็ได้ แต่ถ้าไม่ปรากฏลายมือชื่อโจทก์ ให้ศาลสั่งแก้ไขให้ ถูกต้อง 
ค าฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อพ้นก าหนดสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่งตามมาตรา ๗ หรือ

มาตรา ๘ ให้ศาลมีค าสั่งไม่ประทับฟ้อง เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นและ ศาลเห็นสมควร แต่หากพ้นก าหนดวันและ
เวลาที่ระบุให้ผู้ต้องหามาศาล ให้ศาลมีค าสั่งไม่ประทับฟ้อง 

หากคู่ฉบับใบสั่งตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ที่จะยื่นต่อศาลหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูก
ท าลาย หรือไม่สามารถน าคู่ฉบับใบสั่งมาได้โดยประการอื่นใด ศาลจะอนุญาตให้น าส าเนาที่พนักงานอัยการลง
ชื่อเป็นโจทก์มายื่นต่อศาลแทนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๔ เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว หากจ าเลยไม่มาศาลตามวันและเวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ศาลมีอ านาจ สั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาต
ขับข่ีของจ าเลยมีก าหนดไม่เกินเก้าสิบวันและให้ศาลมีอ านาจออกหมายเรียกจ าเลยมาศาล 

ในกรณีที่จ าเลยซึ่งไม่มาศาลนั้นเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถให้ศาลมีหนังสือแจ้งไปยัง
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เพื่อให้นาย
ทะเบียนงดการด าเนินการใด ๆ ทางทะเบียนส าหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้ง
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จากศาลว่าจ าเลยมาศาลแล้ว เว้นแต่การรับช าระภาษีประจ าปี ในกรณีเช่นนี้ ให้นายทะเบียนเกบ็เครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งจากศาลว่าจ าเลยมาศาลแล้ว 
  ให้ศาลแจ้งค าสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของจ าเลยตามวรรคหนึ่งหรือ ค าสั่งงด
ด าเนินการทางทะเบียนส าหรับรถตามวรรคสองให้จ าเลยทราบโดยทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาล
เห็นสมควร 
   ในกรณีที่จ าเลยไม่มาศาลตามหมายเรียก หรือในกรณีที่ปรากฏแก่ศาลว่าจ าเลยเคยถูกฟ้อง 
คดีจราจรมาแล้ว โดยในคดีก่อนนั้นจ าเลยไม่มาศาลตามวันและเวลาที่ก าหนดและในคดีนี้จ าเลยก็ไม่มาศาล
ตามก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งอีกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบ หรือในกรณีท่ีจ าเลย 
ไม่มาศาลตามค าสั่งในกรณีอ่ืนใดให้ศาลออกหมายจับจ าเลย 
   การส่งหมายเรียกศาลจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ในการส่งทาง ไปรษณีย์นั้น
หากไม่พบตัวจ าเลยที่จะรับหมายเรียกถ้าได้ส่งให้แก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือท างานใน
บ้านเรือนหรือส านักท าการงานของจ าเลย ให้ถือว่าเป็นการส่งหมายเรียกโดยชอบแล้ว 
   ศาลจะส่งหมฺายเรียกจ าเลยนอกเขตอ านาจศาลโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับก็ได้  
โดยไม่จ าต้องให้ศาลที่มีเขตอ านาจสลักหลังหมาย แต่ให้รีบแจ้งการส่งหมายเรียกให้ศาลที่มีเขตอ านาจนั้นทราบ
โดยเร็ว 
 
   มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจควบคุมตัวจ าเลยผู้ถูกจับตามหมายศาล
ไว้เกินกว่าที่จ าเป็นเพื่อน าตัวส่งศาลแต่ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่จ าเลยมาถึงที่ท าการของพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ทั้งนี้ มิให้นับเวลาเดินทาง ตามปกติที่น าตัวจ าเลยมาศาลรวมเข้าในก าหนดเวลาสามสิบ
หกชั่วโมงนั้นด้วย 
   เมื่อได้ตัวจ าเลยมาศาลแล้ว ให้ศาลด าเนินการพิจารณาคดีต่อไป แต่ห้ามมิให้ขังจ าเลยใน
ระหว่างพิจารณา เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจ าเลยจะหลบหนี 
 
   มาตรา ๑๖ เพ่ีอให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและ
เที่ยงธรรม ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดใดๆ เพ่ือใช้บังคับในศาลได้ แต่ข้อก าหนดดังกล่าว
จะต้องไม่ท าให้สิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยต้องลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
   ข้อก าหนดนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 
   มาตรา ๑๗ ในคดีจราจร โจทก์และจ าเลยไม่จ าต้องยื่นบัญชีระบุพยาน  
 

มาตรา ๑๘ การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย เว้นแต่เมื่อ
จ าเลยร้องขอและศาลเห็นเป็นการสมควรศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยก็ได้ 

 
มาตรา ๑๙ เมื่อจ าเลยมาศาลให้ศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟังและถามจ าเลยว่าได้

กระท าความผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไร แล้วบันทึกค าให้การของจ าเลยไว้ 
ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานต่อไปก็ได้ แต่ถ้าจ าเลย

ไม่ยอมให้การหรือให้การปฏิเสธ ให้ศาลบันทึกไว้แล้วก าหนดวันนัดพิจารณาเพ่ือสืบพยานต่อไป โดยแจ้งให้
โจทก์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันท าการเพื่อให้โจทก์น าพยานหลักฐานเข้าสืบตามก าหนดดังกล่าว 
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ในกรณีที่จ าเลยถูกยึดใบอนุญาตขับข่ีไว้ศาลจะคืนใบอนุญาตขับข่ีให้แก่จ าเลยไปในระหว่าง
การพิจารณาคดีโดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ถ้าโจทก์หรือพยานโจทก์มาศาลก็ให้ศาล ด าเนินกระบวน

พิจารณาต่อไปแต่ถ้าโจทก์และพยานโจทก็ไม่มาศาลก็ให้ศาลยกฟ้อง เว้นแต่ในกรณีท่ีศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่
โจทก์และพยานโจทก์มาศาลไม่ได้จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้ 

คดีที่ศาลยกฟ้องตามวรรคหนึ่งถ้าโจทก์มาร้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลยกฟ้องโดยแสดงให้
ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควรที่มาศาลไม่ได้ ก็ให้ศาลยกคดีนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ 

 
มาตรา ๒๑ ในการสืบพยาน ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน ถ้าโจทก์จ าเลยหรือทนายความจะ

ซักถามพยานต้องได้รับอนุญาตจากศาล 
พยานทุกคนต้องเบิกความด้วยวาจา และห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความท่ีเขียนมา เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากศาล 
   ให้ศาลบันทึกสาระส าคัญค าเบิกความของพยานโดยย่อและให้พยานลงลายมือชื่อไว้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริง 
แห่งคดีให้ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 

 
   มาตรา ๒๒ เมื่อความผิดเกิดขึ้นในเขตอ านาจของศาลใดให้ช าระท่ีศาลนั้น 

ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอ านาจประทับฟ้องไว้แล้ว และจ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตอ านาจของ
ศาลนั้น ถ้าจ าเลยจะให้การรับสารภาพและการให้จ าเลยเดินทางไปยังศาลที่มีเขตอ านาจนั้นเป็นการ
ยากล าบากหรือไม่สะดวกอย่างยิ่ง จ าเลยจะยื่นค าร้องต่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
ศาลแล้วแต่กรณีเพ่ือขอให้การรับสารภาพและขอให้โอนคดีจากศาลที่มีเขตอ านาจไปยังศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตศาลนั้นก็ได้ หากศาลที่ได้รับค าร้องเห็นสมควร และศาลที่มีเขตอ านาจได้ยินยอมด้วยแล้ว จะมีค าสั่ง
อนุญาตให้โอนคดีตามค าร้องนั้นก็ได้ และให้น าพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับแก่คดีดังกล่าวในศาลที่รับโอนคดี
นั้นโดยอนุโลม 
   ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
 
   มาตรา ๒๓ ให้ศาลด าเนินการพิจารณาคดีจนเสร็จโดยไม่เลื่อนคดีเว้นแต่มี เหตุจ าเป็นและ
เมื่อการพิจารณาคดีเสร็จแล้วให้ศาลท าค าสั่งหรือค าพิพากษาโดยเร็ว 
 
   มาตรา ๒๔ ให้ศาลมีอ านาจว่ากล่าวตักเตือนแทนการพิพากษาลงโทษจ าเลย และศาลจะมี
ค าสั่งก าหนดให้มีเงื่อนไขเก่ียวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจรเป็นระยะเวลาตามท่ีศาล
เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

ในการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจรศาลจะก าหนดให้
จ าเลยเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือจากโรงเรียนสอนขับรถท่ีทางราชการรับรองก็ได้
โดยให้จ าเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 

หากจ าเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจร ศาลจะสั่ง
ยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจ าเลยไว้จนกว่าจ าเลยจะเข้ารับการศึกษา อบรมจนเสร็จ แต่ไม่เกินหนึ่งปี 
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นับแต่วันที่จ าเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตขับข่ีของจ าเลยก็ได้และให้น า
มาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษหรือรอการ

ลงโทษ ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของจ าเลย โดยให้จ าเลยกระท ากิจกรรมบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลลงโทษปรับ ถ้าศาลเห็นสมควรหรือเมื่อจ าเลยร้องขอศาลจะให้จ าเลยผ่อนช าระ
ค่าปรับต่อศาลตามเงื่อนไขท่ีศาลก าหนดก็ได้ หรือถ้าความปรากฏแก่ศาลในขณะที่พิพากษาคดีว่าผู้ต้องโทษ
ปรับอยู่ในเกณฑ์ที่จะท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ และถ้าจ าเลยผู้ต้องโทษปรับยินยอม 
ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้  

ให้พนักงานคุมประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญาก ากับดูแลการกระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ของจ าเลยตามมาตรานี้  
และให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖ เมื่อศาลว่ากล่าวตักเตือนหรือพิพากษาลงโทษจ าเลยแล้ว ให้ศาลคืนใบอนุญาต

ขับข่ีให้แก่จ าเลยเว้นแต่ในกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่าจ าเลยได้กระท าความผิดอันเป็นคดีจราจรอีก
ตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปภายในเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีค าพิพากษาครั้งก่อน ศาลจะสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีของ
จ าเลยนั้นมีก าหนดไม่เกินสามสิบวันก็ได้ หรือในกรณีท่ีจ าเลยได้กระท าความผิดอันเป็นคดีจราจรอีกตั้งแต่สาม
ครั้งข้ึนไปภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาครั้งก่อน ศาลจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจ าเลยมี
ก าหนดไม่เกินเก้าสิบวันหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจ าเลยก็ได้ทั้งนี้ไม่ว่าโจทก์จะมีค าขอหรือไม่ก็ตาม 

 
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ยึด พักใช้ หรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ขฺ

องจ าเลย ให้ศาลแจ้งค าสั่งหรือค าพิพากษานั้นไปยังนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ แล้วแต่กรณี 

 
   มาตรา ๒๘ ให้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านค าสั่งหรือค าพิพากษานั้น 
   การอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลที่มีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ศาลส่งส าเนาอุทธรณ์แก่
อีกฝ่ายหนึ่งและให้ฝ่ายนั้นแก้อุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาอุทธรณ์ 

เมื่อมีการแก้อุทธรณ์แล้ว หรือไม่แก้อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ศาลนั้นรีบ
ส่งส านวนไปยังศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี  

 
   มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนั้นให้จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ 
   (๑) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก หรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก  
   (๒) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือโทษปรับ แต่ศาลรอการลงโทษไว้  
   (๓) ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้ 

(๔) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท หรือ 
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(๕) ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของจ าเลย 
 
มาตรา ๓๐ ให้ศาลอุทธรณห์รือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีค าสั่งหรือค าพิพากษาในคดี

จราจรโดยเร็ว 
ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคในคดีจราจรให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๓๑ บรรดาความผิดที่เป็นคดีจราจรที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้

ด าเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 
   มาตรา ๓๒  ให้นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
............................................... 
 นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 

 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โดยที่ปัจจุบันการกระท าความผิดจราจรทางบกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจและวินัยในการใช้รถและถนน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ทั้งส่งผลกระทบถึงความ
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและจิตใจของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา 
ประกอบกับมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จึงสมควรก าหนดวิธีพิจารณาคดี
จราจรขึ้นเป็นพิเศษต่างหากจากคดีอาญาโดยทั่วไป เพ่ือให้การพิจารณาคดีจราจรเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วและมีมาตรการคุมประพฤติหรือการศึกษาอบรมด้านการจราจรเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ขับขี่ สร้างจิตส านึกที่ดี รวมทั้งเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถและถนน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้  
 
๒. สรุปสาระส าคัญ 
 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๓๒ มาตรา โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๒.๑ ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีจราจร 
ก าหนดให้ศาลคดีที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีจราจร ได้แก่ ศาลแขวงหรือศาลจังหวัด

แผนกคดีจราจร หรือศาลแขวงหรือศาลจังหวัดในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดท าการแผนกคดีจราจรที่คดีจราจร
เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอ านาจของศาลนั้น (ร่างมาตรา ๔) โดยการจัดตั้งและ 
เปิดท าการแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลแขวงและศาลจังหวัดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๓) 
ซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณา “คดีจราจร” (ร่างมาตรา ๔) ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) ความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๕) และ (๘) มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา 
๔๙ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๙๙ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

(๓) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้กระท าผิดไม่มารายงานตนตามใบสั่ง ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ช าระ
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ 

(๔) ความผิดอ่ืนใดที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีจราจร 
ทั้งนี้ เมื่อความผิดเกิดขึ้นในเขตอ านาจของศาลใดให้ช าระคดีที่ศาลนั้น อย่างไรก็ตาม

จ าเลยอาจยื่นค าร้องขอโอนคดีได้เมื่อการเดินทางไปยังศาลที่มีเขตอ านาจเป็นการยากล าบากหรือ  
ไม่สะดวก (ร่างมาตรา ๒๒) 
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๒.๒ การด าเนินคดีจราจร 

การด าเนินคดจีราจรเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อก าหนดประธาน
ศาลฎีกาตามร่างมาตรา ๑๖ โดยกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดดังกล่าวให้น าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ไม่ให้น ากฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้บังคับแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดคดีจราจร 
(ร่างมาตรา ๕) 

๒.๒.๑ การด าเนินคดีจราจรชั้นก่อนกระบวนพิจารณาคดีของศาล 
๒.๒.๑.๑ การควบคุมตัวผู้ต้องหา 

(๑) ความผิดจราจรที่มีอัตราโทษไม่เกินความผิดลหุโทษ การควบคุม
ตัวไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค าให้การและที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและอยู่ที่ไหน เว้นแต่จะมีความจ าเป็นตาม
พฤตจิการณ์แห่งคด ี

(๒) ความผิดจราจรที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน ปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้งเดียวก าหนดไม่เกินเจ็ดวัน 

(๓) ความผิดจราจรที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือน 
แต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กัน ครั้ง
หนึ่งไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 

๒.๒.๑.๒ การแจ้งข้อหาและผลของการออกใบสั่ง 
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบสั่ งแก่ผู้ กระท าความผิด 

คดีจราจรโดยก าหนดวันและเวลาที่ให้ผู้ต้องหาไปศาล วิธีการส่งใบสั่งแก่ผู้ต้องหาและพนักงานอัยการ  
และการเปรียบเทียบเพ่ือให้คดีจราจรระงับ (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘)  ทั้งนี้ ก าหนดให้ 
แบบใบสั่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปตามแบบที่ส านักงานศาลยุติธรรม  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุดร่วมกันก าหนด (ร่างมาตรา ๑๐)    

๒.๒.๑.๓ การเสนอค าฟ้อง 
ก าหนดให้คู่ฉบับใบสั่งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ที่ส่งต่อศาลนั้น  

ให้พนักงานอัยการลงชื่อเป็นโจทก์ก่อนยื่นต่อศาลและให้ถือเป็นค าฟ้องโดยไม่ต้องท าการ  
สอบสวนก่อน (ร่างมาตรา ๑๒) 

๒.๒.๒ การด าเนินคดีจราจรชั้นศาล 
๒.๒.๒.๑ อ านาจศาลในการตรวจค าฟ้อง (ใบสั่ง) 

ก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการตรวจค าฟ้องก่อนที่จะมีค าสั่งประทับ
ฟ้องหรือไม่รับฟ้อง  ทั้งนี้ ค าฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อพ้นก าหนดสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ให้ศาลมีค าสั่งไม่ประทับฟ้อง เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นและศาล
เห็นสมควร แต่หากพ้นก าหนดวันและเวลาที่ระบุให้ผู้ต้องหามาศาลให้ศาลมีค าสั่งไม่ประทับฟ้อง  
(ร่างมาตรา ๑๓) 
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๒.๒.๒.๒ อ านาจศาลกรณีจ าเลยขาดนัดตามที่วันและเวลาที่ก าหนดในใบสั่ง 
ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจ าเลย 

มีก าหนดไม่เกินเก้าสิบวันและให้ศาลมีอ านาจออกหมายเรียกจ าเลยมาศาล กรณีที่จ าเลยไม่มาศาล
ตามก าหนดวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสั่งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง เมื่อศาลสั่งประทับฟ้องแล้ว  ทั้งนี้ หากจ าเลยไม่มาศาลตามหมายเรียก หรือกรณีที่ปรากฏ
แก่ศาลว่าจ าเลยเคยถูกฟ้องคดีจราจรมาแล้ว โดยคดีก่อนนั้นจ าเลยไม่มาศาลตามวันและเวลาที่
ก าหนดและในคดีนี้จ าเลยก็ไม่มาศาลตามก าหนดเวลาอีกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลมีอ านาจออก
หมายจับ (ร่างมาตรา ๑๔) 

๒.๒.๒.๓ การพิจารณาคดีและสืบพยาน 
ก าหนดให้การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ท าโดยเปิดเผยต่อหน้า

จ าเลย เว้นแต่จ าเลยร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยก็ได้  
(ร่างมาตรา ๑๘) โดยเมื่อจ าเลยมาศาลให้ศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟังและถามจ าเลยว่าได้
กระท าผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไร แล้วบันทึกค าให้การของจ าเลยไว้ (ร่างมาตรา ๑๙) 
ทั้งนี้ คู่ความในคดีจราจรไม่ต้องยื่นบัญชีระบุพยาน (ร่างมาตรา ๑๗) และการสืบพยานเป็นระบบ 
ไต่สวน (ร่างมาตรา ๒๑)   

๒.๒.๒.๔ โจทก์ขาดนัดพิจารณา 
ในวันสืบพยานโจทก์ถ้าโจทก์และพยานโจทก์ไม่มาศาลให้ศาลยกฟ้อง 

เว้นแต่กรณีท่ีศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้ โดยโจทก์มีสิทธิยื่นค าร้องภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ศาลยกฟ้องเพ่ือให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ (ร่างมาตรา ๒๐) 

๒.๒.๒.๕ การพิจารณาชั้นอุทธรณ์ 
ก าหนดให้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลต่อศาลอุทธรณ์หรือ

ศาลอุทธรณ์ภาคได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านค าสั่งหรือค าพิพากษา (ร่างมาตรา ๒๘) โดยห้าม
คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้  
(ร่างมาตรา ๒๙) 

(๑) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก 
(๒) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือโทษปรับ แต่ศาลรอการลงโทษไว้ 
(๓) ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้  
(๔) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 
(๕) ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ขับข่ีของจ าเลย 
ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์ก าหนดให้เป็นไปโดยเร็ว และ

ค าสั่งหรือค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีจราจรถือเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๐) 
๒.๒.๒.๖ การบังคับคดี 

ก าหนดให้มีอ านาจว่ากล่าวตักเตือนแทนการพิพากษาลงโทษจ าเลย 
และอาจมีค าสั่งก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจรเป็นระยะเวลาตามที่
ศาลเห็นสมควรก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๔) ก าหนดให้กรณีที่ศาลลงโทษปรับ ศาลอาจใช้ดุลพินิจให้จ าเลย
ผ่อนช าระค่าปรับต่อศาลตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนดก็ได้ หรืออาจมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการสังคม
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หรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ (ร่างมาตรา ๒๕) และก าหนดอ านาจศาลในการยึด พักใช้ หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗) 

๒.๓ บทเฉพาะกาล 
ก าหนดให้บรรดาความผิดที่เป็นคดีจราจรที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ ใช้บั งคับอยู่ ในขณะนั้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
(ร่างมาตรา ๓๑)  
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(ร่าง)  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. .... 
____________________________________ 

 

 โดยที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในการป้องกันและลดความสูญเสียจาก
อุบัติ เหตุทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และมีความต่อเนื่อง โดยค านึงถึง 
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_____________________________ 
 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “ความปลอดภัยทางถนน” หมายความว่า ความปลอดภัยในการใช้และขับขี่ยานพาหนะ การควบคุม
ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ การเดินทางบนถนน การข้ามถนน การก่อสร้างถนน การก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมของถนน การใช้ถนนข้ามทางรถไฟ การใช้สะพานถนน การออกแบบยานพาหนะ 
การติดตั้งป้ายสัญญาณถนน การตรวจสอบสภาพถนน การซ่อมบ ารุงรักษาถนน   
 “ยานพาหนะ” หมายความว่า รถ รถยนต์ รถยนต์สารธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ
หมายความรวมถึงยานพาหนะท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น   
 “หน่วยงานราชการ” หมายความว่า หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง ส านัก 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  
 “หน่วยงานเอกชน” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาคม มูลนิธิ หรือ หน่วยงานที่ใช้ชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้กับราชการ  
 “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน” หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางถนนที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ 

“จปถ. ราชการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ 
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“จปถ. เอกชน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน 
“คู่มือ” หมายความว่า คู่มือความปลอดภัยทางถนนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความปลอดภัยทางถนน

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการทางวิชาการ และมีความเหมาะสมในการ
น ามาใช้กับบุคลากรของหน่วยงานที่จัดท าคู่มือ โดยค านึงถึงอายุ วัย เพศ สาขาวิชาชีพด้วย    
 “ระเบียบ 2554” หมายความว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงงาน  

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน 
   
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน 

_______________________________ 
 
 ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ จปถ.” 
ประกอบด้วย 
   (๑) ปลัดกระทรวงคมนาคม       เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย     เป็นรองประธานกรรมการ 
   (๓) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก     เป็นกรรมการ 
   (๔) อธิบดีกรมทางหลวง     เป็นกรรมการ 
   (๕) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท     เป็นกรรมการ 
   (๖) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เป็นกรรมการ 
   (๗) อธิบดีกรมควบคุมโรค     เป็นกรรมการ 
   (๘) ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   เป็นกรรมการ 
   (๙) ผู้แทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 
 (๑๐) ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มแรงงาน   เป็นกรรมการ 
 (๑๑) ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกรรมการ 
 (๑๒) ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
 (๑๓) ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
 (๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 
 (๑๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 
 (๑๖) ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 
 (๑๗) ผู้แทนจากมูลนิธิเมาไม่ขับ     เป็นกรรมการ 
 (๑๘) ผู้อ านวยการกอง ....   กรมการขนส่งทางบก    เป็นเลขานุการ 
 (๑๙) ผู้อ านวยการกอง ... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ข้อ ๖ การแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความ ความ
เชี่ยวชาญ มีผลงาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการขนส่งที่ ปลอดภัย เทคโนโลยียานยนต์ที่
ปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน  แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนน  

ข้อ ๗  คณะกรรมการ จปถ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการความปลอดภัย 

ทางถนน 
(๒) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ออกกฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้   
(๓) ก าหนดและวางแนวทางในการด าเนินการของ จปถ. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางถนน และ

เพ่ือสามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยการใช้ทางหลวงรวมถึงทางหลวงชนบท กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

(๔) จัดท ามาตรการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้สามารถ
จัดตั้ง จปถ. และส่งเสริม สนับสนุนให้ จปถ. สามารถด าเนินการกิจกรรมต่างๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 

(๕) จัดท างบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรี หรือ หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  

(๖) ก าหนดรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่ จปถ. จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา      
(๗) ออกประกาศ หรือ ค าสั่ง หรือ ก าหนดแนวทาง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
(๘) เผยแพร ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ของการมี จปถ. ให้

เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย     

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ ระเบียบนี้  หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
   คณะกรรมการ หรือ ตามที่นายกรัฐตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

ข้อ ๘ ให้กรมการขนส่งทางบก กระทวงคมนาคม ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
จปถ. รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ จปถ. และประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 
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หมวด ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ 

_______________________________ 
 

ข้อ ๙  ให้หน่วยงานราชการระดับต่างๆ ทั้งระดับกระทรวง กรม กอง ส านัก ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วย
ราชการ  อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ คน   

ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ มีอ านาจ หน้าที่ และ สิทธิ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ มาตรฐาน 

มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน    
(๒) เผยแพร่ แนะน า ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนแก่บุคลากรของ

หน่วยงานของตน ทั้งเพ่ือการเดินทางภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
(๓) จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่บุคลากรของหน่วยงานของตน อย่างน้อย

ปีละ ๑ ครั้งหรือตามความเหมาะสม     
(๔) จัดท าคู่มือความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ภายในของหน่วยงานและนอกพ้ืนที่

ของหน่วยงาน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแนว
ความปลอดภัยทางถนน   

(๕) เก็บและรวบรวม สถิติ รายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง ตามรูปแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๖) เสนอแนะ แนวทางในการป้องกัน การลดอุบัติเหตุ การบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้เป็น
แนวทางอย่างต่อเนื่อง     

(๗) จัดท าป้าย สัญญาณจราจร สื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงาน  
(๘) จัดท าแผนงบประมาณส าหรับการด าเนินการ เสนอให้ผู้บังคับพิจารณา 
(๙) ในกรณีที่พบเห็น ทราบข่าว หรือ ได้รับข้อมูลว่า บุคลากรของหน่วยงานกระท าความผิด

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
อุบัติเหตุหรือกระท าความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเกตุ ให้ จปถ. กล่าว ตักเตือน หรือ จัดท า
รายงาน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือให้มีกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

(๑๐) มีสิทธิเบิกเงินค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการกิจกรรมตามแผน   
   ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนด าเนินการ 

(๑๑) มีสิทธิในการเข้ารับการอบรม ทดสอบ ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดโดยหน่วยงานราชการ  
   หรือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญใด เพ่ือพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถ และเรียนรู้วิทยาการ 
   ใหม ่ๆ 

(๑๒)  เสนอแนะให้ประชน ชุมชนรอบๆ หน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน 
   อย่างต่อเนื่อง และในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว 
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ข้อ ๑๑ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนของ จปถ. ราชการให้เบิกจากต้นสังกัด 

 ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของเจ้าหน้าความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ มีดังนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี   
(๒) เป็นผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
(๓) มีอายุไม่เกิน 50 ปี  
(๔) มีความสามารถในการขับข่ีรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
(๕) ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

อย่างร้ายแรง  
ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบ ๕๐ ปี  
(๓) ลาออก 
(๔) ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

ข้อ ๑๔ หากมีความจ าเป็น หน่วยงานราชการอาจจะออกค าสั่งแต่งตั้งให้มี คณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางถนนประจ าหน่วยงานราชการ ก็ได้ โดยให้ระบุ อ านาจ หน้าที่ให้ชัดเจน 

ข้อ ๑๕ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ จปถ. และ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ จปถ. ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก 

 
 

หมวด ๔ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน 
_____________________________________ 

 
ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติถูกกฎจราจร  

ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติทางถนน ให้ลูกจ้างตระหนักถึงอันตรายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย   
๑ คนในแต่ละหน่วยงานหรือสาขา เพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ ลูกจ้าง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ และนายจ้างมีหน้าที่รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางถนน และด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือออกมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ลูกจ้างโดยมิชักช้า 

ข้อ ๑๘ ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ทางถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ อ านาจ หน้าที่ และสิทธิของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน ให้ใช้
ข้อ ๑๐ โดยอนุโลม  



- ๑๑๑ - 
 

ข้อ ๒๐ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน ให้ใช้ข้อ ๑๒  
ดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หน่วยงานเอกชนมีการแต่งตั้งหรือมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่แล้ว หน่วยงานเอกชนนั้นสามารถแต่งตั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดังกล่าวท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนตามระเบียบนี้ในเวลา
เดียวกันก็ได้   

 
 
 



- ๑๑๒ - 
 

 
๑๐. ภาคผนวก 

 
 ๑๐.๑ ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
  เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 ๑๐.๒ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๗/๒๕๕๙  
  เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ 
 ๑๐.๓ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๖/๒๕๕๙  
  เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ 
 ๑๐.๔ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  
  เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
 ๑๐.๕ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๕๙  
  เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนา 
         หลักสูตรการให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐.๖ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ 
  เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
 ๑๐.๗ โครงการสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”  
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 ๑๐.๘   บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)   
  โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 ๑๐.๙ รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558   
 ๑๐.๑๐ ปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration)   

 ๑๐.๑๑ หนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ (สปท) ๑๘๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร 

 



๑๐.๑ ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
 เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
เร่ือง  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคล่ือนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 

 
 

ด้วยในคราวประชุมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  คร้ังที่  ๒๑/๒๕๕๙  วันจันทร์ที่  ๒  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
ตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อ  ๗๒  ประกอบกับข้อ  ๗๙  ดังต่อไปนี้ 

๑. นายนิกร  จํานง    ประธานกรรมาธิการ 
๒. นางกอบกุล  อาภากร  ณ  อยุธยา  
๓. พันตํารวจโท  หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร 
๔. พลเอก  คณิต  อุทิตสาร    
๕. นายชัยวัฒน์  ทองคําคูณ 
๖. นายชูชาติ  อินสว่าง   
๗. พลเอก  ฐิติวัจน์  กําลังเอก   
๘. พันตํารวจเอก  ณรัชต์  เศวตนันทน์  
๙. ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม 

๑๐. พลตํารวจเอก  ไตรรัตน์  อมาตยกุล  
๑๑. นางถวิลวดี  บุรีกุล 
๑๒. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล    
๑๓. นายแท้จริง  ศิริพานิช   
๑๔. พลอากาศเอก  ธีระภาพ  เสนะวงษ์    
๑๕. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์   
๑๖. นายวิเชียร  ชวลิต   
๑๗. นายวิทยา  แก้วภราดัย   
๑๘. นายวิรัช  ชินวินิจกุล   
๑๙. นายสนิท  พรหมวงษ์ 
๒๐. นายเสรี  สุวรรณภานนท์   
๒๑. พลตํารวจโท  อํานวย  นิ่มมะโน 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ร้อยเอก  ทินพันธุ์  นาคะตะ 

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 



๑๐.๒ ประกาศคณะกรรมาธกิารวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๗/๒๕๕๙  
 เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายดา้นระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ 
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6a~lumlnadsz~~mmanssui5nis5ai~~.u"u~m~ounisd~~dszuumaiudaolil~uwianuu 
ani.u"u~n$ounisd j7ddsz~wm m f a i  d ~6oiu+uw<i m o  wqvnimu idsz7u16iu?ia 
n m a o y n s s u i ~ n i s n ~ ~ u i u ~ i u s z ~ u m a i u d a o m ~ u w i s n u u b ~ a z n i s ~ a 8 ~ ~ #  ~liuCorjjhnisdsap 
an i~u~~$aun isd  jZddsabwm w.m. b & w  dm 7ssmaa-1 oyn45ui8nis dsznou6au 

m. wadisawn L s k u '  ouiplurln dsr~iuaynssui5nis 
d d 

b. ~ i a ~ l n e i s 6 q 3 ~ 1  ~n?oaiu sosdsz;jipdoynssui5nis nuwvus 
4 w  d 

~ n .  ~ i ~ % ~ ~ ~ n l i l  ' J U Z ~ ~ ~ B  ssadsr~iuoynssuiSn15 nu6aos 
d. U I U L L ~ ? ~  35~1iia aynssui5nis 
c. uiuai%q4 wsdsani oynssuiSms 
b. wa;isaeIw oGud mjGYqj oynssui5nis 
d. wadisaem7 qsravi M'nwia aynssui5nis 
d. uiuoyai ~~~svz~aiius oynssui5nis 
d. uiuSwui aiisJ"qja1?7u oynssui5ms 

@o. u i~aau ASLWVT ay nssuiEnis 
mo. Gudisae~on 6kC a p I ~  aynssui5nis 
ob. uiuauii~i) nqvmsaGa oy nssuiSnis 
mm. uiaqni ~lnurius' oynssui5ms 
ad. uiutT~?7u aiauu5 aynssui5ms 
a&, uisaia~ag ousinscd' ay nssui5nis 

b. ~ 0 i ~ ~ 1 ~ ~ ~ i ~ i ( ~ ~ ~ U ~ ~ i ~ ~ Q ~ i ~ i ~ ~ ~ 8 ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ 6 i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  
m. ~ m ' 6 1 ~ ' i s i u s 1 ~ ~ ~ o u M " - 1 ~ a u a ~ ~ u a ~ ~ u a ~ i s n i s ~ ~ ~ ' ~ ~ q j ~ i ~ a u o 9 i o n m s n s s u i 5 n i s  

=id d 
d. < m ~ i i i s n g ~ u i u l u n s ~ w ~ ~ u a ' i i ~ a i u ~ i ~ B u i o ~ d s " u d ~ a ~ ~ o ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ u ~ i u n ~ ~ u i u  

n"7usauunaiudaonKuwi-I~uu 
9- Y d d  

&. d S I ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ p l 1 ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ 1 ~ ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~  



๑๐.๓ ประกาศคณะกรรมาธกิารวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๖/๒๕๕๙  
 เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ 
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๑๐.๔ ประกาศคณะกรรมาธกิารวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  
 เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
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๑๐.๕ ประกาศคณะกรรมาธกิารวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๕๙  
 เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าหลักสตูรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนา 
                หลักสตูรการให้ความรู้การจราจรแกเ่ด็ก และการเสนอผลงานของคณะกรรมาธกิาร 
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๑๐.๖ ประกาศคณะกรรมาธกิารวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ 
 เรื่อง ตั้งคณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติวธิีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
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๑๐.๗ โครงการสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภยัของคนไทยรุ่นใหม่”  
 ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 
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โครงการสัมมนา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่” 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล :     
 ในยุคปัจจุบันปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัด และความเสียหายทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ส าหรับ
ประเทศไทยสถานการณ์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวที่มีประชาชนจ านวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง
กลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยวท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ รวมทั้งการเกิด
อุบัติเหตุซึ่งขาดจิตส านึกของผู้ใช้รถใช้ถนน และขาดแนวทางป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตาม
มาตรฐานสากล โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศได้รับมอบหมายจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้พิจารณาศึกษาถึงแนวทางการลด
อุบัติเหตุ จึงได้ก าหนดแผนงานเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย แผนงานระยะสั้น แผนงานระยะกลาง และแผนงาน
ยั่งยืนระยะยาว โดยก าหนดให้มีแผน ๖ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน (SIX SAFETY STRATEGIES)  
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของ
คนไทยรุ่นใหม่” เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  เพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินการตามแผน ๖ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน    
(SIX SAFETY STRATEGIES) ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
  ๒. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากล
  ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยภายใต้
กฎหมายจราจร 

๔. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสารรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

๕. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 

๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา : 
  จ านวนประมาณ  ๓๕๐ คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 
 ๒. ผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่สนใจ 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 
 



- ๒ - 
 

๔. ระยะเวลา :  ๑ วัน 
 
๕. วันและสถานที่ :   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร             

      
๖. วิธีการด าเนินการสัมมนา :  
  - การปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ 
  - การเสวนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะกรรมาธิการ
และหน่วยงานด้านความปลอดภัย 

- นิทรรศการแสดงผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
 

๗. งบประมาณ : 
  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินการตามแผน ๖ ยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยทางถนน (SIX SAFETY STRATEGIES) ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
  ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวทางป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตาม
มาตรฐานสากล   

๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยภายใต้
กฎหมายจราจร 

๔. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับเข้าใจถึงวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสาร
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

๕. ก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน  

 
๑๐. การประเมินผล : 

- ประเมินผลการสัมมนาด้วยการสังเกตการณ์ 
- จัดท ารายงานสรุปผลการสัมมนา 

 

************************************************ 



 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ 
เรื่อง “ถนน : สู่ควำมปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่” 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

จัดโดย คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  
-------------------------------------------- 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬกิา - ลงทะเบียนการสัมมนา 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นาฬกิา - พิธีเปิดการสัมมนา 
                                             กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นำยนิกร  จ ำนง       
  ประธานกรรมาธิการวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
    กล่าวรายงาน โดย นำงกอบกุล  อำภำกร ณ อยุธยำ  
  ประธานคณะท างานจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยฯ        
เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬกิา - ปาฐกถาเรื่อง “ถนน: สู่ควำมปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”   
  โดย นำยนิกร  จ ำนง  
   ประธานกรรมาธิการวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ นาฬกิา - การบรรยายเรื่อง “Safe Route to School : บทเรียนจำกต่ำงประเทศ” 
  โดย นำงเตือนใจ ฟูกูดะ  
   เลขาธิการสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 
เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬกิา  - การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนสู่ควำมปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อคนรุ่นใหม่  

  : ประสบกำรณ์จำกประเทศไทยและนำนำประเทศ” โดยมีวิทยากร ดังนี้ 
๑. นำยธีร์  ภวังคนันท์  

   ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. นำยแพทย์ธนะพงศ์  จินวงษ์ 
   ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 
  ๓. นำยเลิศศักดิ์  นววิมำน 
   ประธานคณะท างานความปลอดภัยทางถนน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

  - ด าเนินการสัมมนา โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬกิา - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬกิา - พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)  
   ระหว่างคณะกรรมาธิการและหน่วยงานด้านความปลอดภัย 
 - นำยนิกร  จ ำนง ประธานกรรมาธิการ กล่าวเชิญรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
   ปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกิา  - ปาฐกถาเรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนและหลักสูตร 
      เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเด็กและเยำวชน” 
  โดย พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกิา  -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการเยี่ยมชม   
     นิทรรศการแสดงผลงาน (ณ บริเวณ ชั้น ๑ หน้าโรงแรม และชั้น ๓) 
เวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬกิา  -  พิธีปิดการสัมมนา 
  โดย นำยนิกร  จ ำนง  
    ประธานกรรมาธิการวสิามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 

******************************************* 
 หมำยเหตุ  รับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา และระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา                          

 



บรรยายพิเศษเรื่อง “Safe Route to School : บทเรียนจากต่างประเทศ” 

โดย นางเตือนใจ ฟูกาดะ 

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

 

  ประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนจะห้ามผู้ปกครองขับรถไปส่งเด็กที่โรงเรียนตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับมัธยม โดยการเดินทางไปโรงเรียนของญี่ปุ่นเด็กจะใช้การเดินเท้าไปโรงเรียน ซึ่งรัศมีเส้นทางการเดินจาก
โรงเรียนถึงบ้านประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางเดินปลอดภัยสู่โรงเรียนของหนูจะก าหนดให้นักเรียนเดินเป็น
กลุ่มตามเส้นทางที่ได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งจะมีผู้ช่วยยืนถือป้ายคอยแนะน าตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง ส่วนการ
ออกแบบเส้นทางการเดินไปโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนจะออกแบบโดยคณะกรรมการออกแบบเส้นทางร่วมกับ
สมาคมผู้ปกครองก าหนดเส้นทางของนักเรียนเพ่ือจะใช้เดินไปสู่โรงเรียนอย่างปลอดภัย 

  ภายหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นเป็นยุค Baby Boomer จ าเป็นต้องสร้างชาติ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีเกณฑ์เด็กไปนั่งฟังเรื่องของความปลอดภัยทางถนนใน
หอประชุม (Auditorium) ต ารวจเดินเท้าเข้าสู่ชุมชนท าความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย 
จัดฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานต์ การสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มปลูกฝั่งตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ระดับประถม และระดับมัธยม เนื่องจากการเริ่มให้ความรู้ในระดับมัธยมหรืออุดมศึกษาจะช้าเกินไป
และอาจไม่ประสบผลส าเร็จ 

  เนื้อหาการสอนเริ่มจากการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กจะต้องท าอย่างไร การข้ามถนน
จะมีอาสาสมัครมาสอนเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลาย โดยระดับอนุบาลจะสอนการออกแบบเส้นทางเดินสู่
โรงเรียนเด็กจะมีส่วนร่วมไปโดยให้เด็กวาดรูปเส้นทางสู่โรงเรียนของหนู ระดับประถมศึกษาจะมีการสอนนอก
พ้ืนที่ เช่น การข้ามถนนพื้นที่จริง เป็นต้น ส่วนในระดับมัธยมจะสอนการขับขี่จักรยานให้ปลอดภัยโดยการสอน
จากต ารวจ การสอนขับรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์จะมีโรงเรียนสอนขับข่ีส าหรับเด็กท่ีจังหวัดซิบะ 

  ขั้นตอนวิธีการก าหนดจุดเสี่ยงควรต้องให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดจุดเสี่ยงแยกแยะความเสี่ยงด้วย
การติดสติกเกอร์ในแผนที่ที่เตรียมไว้ให้ และให้ชุมชนเลือกจุดเสี่ยงจุดอันตรายส าคัญสามจุดเพ่ือน ามาอภิปราย
หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากจุดดังกล่าว และวิเคราะห์ว่าเด็กๆ สามารถใช้เส้นทางผ่านจุดเสี่ยงได้หรือไม่ 
เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็น ามาลงข้อมูลในแผนที่ GPS เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ เมื่อก าหนดเส้นทางปลอดภัย
เรียบร้อยแล้วก็จะต้องด าเนินการติดป้ายเส้นทางปลอดภัยเพ่ือให้เด็กใช้เส้นทางตามแผนที่ที่ได้เขียนไว้ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย โดยอาจใช้ป้ายสามมิติสร้างความสนใจให้แก่เด็กเดินตามเส้นทางสู่โรงเรียนปลอดภัย 

  การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของประเทศญี่ปุ่น เว็บไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ก็ได้จัดท าหน้าเว็บไซด์ให้เด็กเข้าไปศึกษา
โดยใช้เกมส์เส้นทางปลอดภัยให้เด็กเข้าถึงข้อมูลเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

     

ประเทศไทยมีสถิติเกิดอุบัติทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๒๖,๐๐๐ 
คนต่อปี บาดเจ็บสาหัสประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คนต่อปี บาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนประมาณ ๒๐๐ ล้านคนต่อปี 
และเกิดพฤติกรรมเสี่ยงอีกมากมาย แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอาจน าตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นมา
ปรับใช้ ด้วยการใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เช่น ให้ชุมชนเป็นจุดประชาสัมพันธ์สร้างความ
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ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน ก าหนดเส้นทางสู่โรงเรียนอย่างปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น  
การน าแนวทางของประเทศญี่ปุ่นมาใช้เพ่ือสร้างเส้นทางความปลอดภัยทางถนนสู่โรงเรียนจะต้องใช้วิธีการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดเส้นทาง และต้องใช้การปฏิบัติจริงเพ่ือให้เด็กมีทักษะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ด้วยตนเองมากกว่าการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนและหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบน
ท้องถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน” 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

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

  

  เรื่องของระบบความปลอดภัยทางถนนถือเป็นภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้อง
ด าเนินการและให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์อย่างมาก จึงจ าเป็นต้อง
ปลูกฝังการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับของเยาวชน แต่ทั้งนี้การน าเรื่องของระบบความปลอดภัยทางถนนมาก าหนด
หลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้ว กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของการศึกษาของประเทศไทยจะมีความแตกต่าง
อย่างมากระหว่างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนกับสภาพแวดล้อมของสังคมภายนอก ตรงข้ามกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงมิได้มีความแตกต่างกันระหว่างภายในและนอกโรงเรียน 

  แนวทางการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรรมาธิการวิสามัญระบบความ
ปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่องของการให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น มิได้
มุ่งแต่เพียงให้เด็กหรือเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องการให้เด็กหรือเยาวชนที่มีความรู้น าไป
ถ่ายทอดให้กับบุคคลใกล้ชิดให้รับทราบอีกด้วย เช่น เพ่ือนและบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
แล้วในชั้นของประถมศึกษาปีที่ ๒ สาระส าคัญอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ า ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จะเป็น
สาระของการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย หรือหลักสูตรการอบรมลูกเสือเกี่ยวกับเรื่องการจราจรและ 
ความปลอดภัยทางถนน แต่ทั้งนี้เห็นว่าหลักสูตรการสอนดังกล่าวยังไม่เพียงพอ รวมทั้งเรื่องของความปลอดภัย
ทางถนนยังสามารถเพ่ิมเติมได้ในส่วนของหลักสูตรของลูกเสือและเนตรนารีเพราะเป็นเยาวชนกลุ่มที่มี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได ้

  ระบบการศึกษาต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นจะใช้ชุมชนให้มีส่วนช่วยในการให้ความรู้และ
การศึกษากับเยาชนเนื่องจากชุมชนของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งมีค่าความเป็นชุมชนสูงซึ่งแตกต่างกับประเทศไทย 
โดยค่าของชุมชนจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของประชากรชุมชน รายได้ของชุมชน 
ประสิทธิภาพการบริหารชุมชน เป็นต้น ซึ่งประเทศที่สร้างระบบการกระจายอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
ค่าความเป็นชุมชนจะสูงมาก โดยประเทศที่มีคะแนนค่าความเป็นชุมชนสูงประมาณ ๙๙ คะแนน ได้แก่ ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ส่วนประเทศมาเลเซียประมาณ ๕๐ แต่ประเทศไทยค่าคะแนนความเป็นชุมชนประมาณ ๓๔ 
ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น ประเทศที่มีค่าคะแนนชุมชนสูง  รัฐบาลที่บริหารประเทศจะ
มอบหมายให้จัดท าสิ่งใดก็จะประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ส่วนระบบการกระจายอ านาจของประเทศไทยไม่ว่า
จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าคะแนนความเป็นชุมชนที่ต่ าและแตกต่าง
กันมาก จึงท าให้การใช้ชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศหรือช่วยระบบการศึกษาจึงมักไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร  

  ระบบการศึกษาการจัดการเรียนรู้ เรื่ องความปลอดภัยทางถนนของต่างประเทศ  
ซึ่งในต่างประเทศถือว่าเด็กตั้งแต่อายุ ๔ ปีขึ้นไป สามารถสอนให้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนได้แล้ว 
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โดยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลให้รู้จักเครื่องหมายจราจรขั้นพ้ืนฐานด้วยการ
ใช้สื่อเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เช่น นิทาน การระบายสี บทบาทสมมติการเดินเท้า เป็นต้น ในระดับประถม
ศึกษาจัดหลักสูตรแบบ Active Learning โดยปรับให้เยาวชนมีบทบาทเป็นผู้โดยสาร และระดับมัธยมสอน
อุบัติทางถนน เหตุจากความประมาท บทบาทของผู้ใช้รถ จากตัวอย่างการจัดการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ดังนั้น ในประเทศไทยจึงต้องจัดท าสื่อ
การ เรี ยนการสอนให้ เหมาะสมและถูกต้อง  ซึ่ ง รูปแบบและลักษณะของสื่ อการ เรี ยน การสอน
กระทรวงศึกษาธิการสามารถด าเนินการได้ แต่ส่วนของเนื้อหา (Content) จ าเป็นต้องมีภาคส่วนอ่ืนเข้ามาช่วย
สนับสนุน เช่น กระทรวงคมนาคม ผู้แทนจ าหน่ายรถยี่ห้อต่างๆ เป็นต้น ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของครูที่จะเป็น
ผู้ เป็นผู้ ด า เนินการหลักได้  ส่ วนการใช้ ชุ มชนให้มี ส่ วนร่ วมจัดการ เรี ยนรู้ ของรั ฐนิ ว เซาท์ เ วลส์   
จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับส่งนักเรียนบริเวณโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างวิจัยการจราจร มีเวรผู้ปกครอง
อ านวยการจราจรหน้าโรงเรียนโดยผ่านการอบรมให้ความรู้ 

  ส่วนออสเตรเลียระดับอนุบาลสอนในลักษณะ Play Situation คือ สอนด้วยการเล่นบทบาท
ในสถานการณ ์ ระดับประถมต้นเรียนรู้ว่าอะไรควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ (Do & Don t) เพ่ือให้เด็กจดจ าได้
ง่าย แต่ระดับประถมปลายจะให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่าไม่ควรปฏิบัติเพราะอะไร ควรปฏิบัติเพราะอะไร รวมทั้งการ
น ากระบวนทางวิทยาศาสตร์และคณิตสาตร์มาใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนน เช่น การข้าม
ถนนถ้ารถมาด้วยอัตราความเร็วเท่าใดและต้องใช้เวลาข้ามถนนเท่าใด เป็นต้น ระดับมัธยมเรียนรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะผู้ขับขี่รถ และสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในฐานะผู้ใช้รถและผู้เดินทางเพ่ือฝึก
เป็นผู้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป  

  ประเทศอังกฤษ จัดระบบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยระดับอนุบาล
ใช้นิทานท าการ์ตูนทางม้าลาย ท าวิดีโอ สอนสีเรื่องสัญญาณไฟจราจร ระดับประถมศึกษาใช้สื่อการสอนใน
บทบาทฐานะผู้โดยสารรถ ระดับมัธยมเน้นสาระเรื่องความประมาท การใช้ถนนในฐานะผู้ขับขี่ จ าลอง
สถานะการณ์อุบัติเหตุให้เด็กวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ ส่วนประเทศสิงคโปร์มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety Park) ให้การอบรมเด็กนักเรียนรุ่นละ ๕๐๐ คน 

  ประเทศไทยจะต้องน าระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทสภาพการศึกษาและสังคมของประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องน าเอาเรื่องของความปลอดภัย
ทางถนนมาด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑ ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

  ๒. น าความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนบรรจุในโปรแกรมของการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
เ พ่ือพัฒนาตามหลัก ๔ H คือ ความรู้การคิดวิ เคราะห์  (Head) จิตใจ (Heart) ทักษะ  (Hand) และ 
สุขภาพ (Health)  

  ๓. สร้างสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนและโดยรอบให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้เรื่อง 
ความปลอดภัยทางถนน 

  ๔. อบรมพัฒนาบุคลากรครเูกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน 

  ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จ าเป็นต้องมีภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น การบันทึกความ



- ๓ - 
 

เข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understand : MOU) ของหน่วยงานต่างๆ ครั้งนี้จึง เป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทยเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางถนนที่จะประสานความร่วมมือกัน
ต่อไป  

 

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

   

    



๑๐.๘   บันทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding)   
 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓๓ - 



 
 
 
 

 

 
บันทึกความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding) 
 
 

ของ 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระทรวงคมนาคม 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก                   
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า 
 

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย  
 

องค์การช่วยเหลือเด็กประจ าประเทศไทย  
 

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
 

มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย 
 
 



๒ 

 

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ความปลอดภัยทางถนน ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 

ภาครัฐ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
โดย  นายนิกร  จ านง 
ต าแหน่ง ประธานกรรมาธิการ 

  
กระทรวงศึกษาธิการ 
โดย  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กระทรวงคมนาคม 
โดย  นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงคมนาคม 

 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โดย  พลต ารวจโท รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์ 
ต าแหน่ง  ผู้บัญชาการส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โดย  นางสาวชฎาพร  สุขสิริวรรณ 
ต าแหน่ง นักวิจัย  
 

ภาคเอกชน 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
โดย  นายนพดล  สันติภากรณ์ 
ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
โดย นายธนวัฒน์  คุ้มสิน 
ต าแหน่ง นายกสมาคม 

 
        ศูนย์ฝึกขับข่ีปลอดภัยฮอนด้า 

โดย  นายอารักษ์  พรประภา 
ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการบริหาร 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH6KuT3dvNAhWIuo8KHZR_CzMQjRwIBw&url=http://www.thaiauto.or.th/2012/th/&bvm=bv.126130881,d.c2I&psig=AFQjCNH2vxJlAxK2m32B-ib-XGmsT46Nmw&ust=1467787575347074
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZivfY3dvNAhVFLY8KHYYJDfoQjRwIBw&url=http://www.jobnorththailand.com/jobdetail.php?id_job=260389&bvm=bv.126130881,d.c2I&psig=AFQjCNGU5vRQT0Xzh6WYJSgeGaeQD9Aamg&ust=1467787727921074
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๓ 

 

 
           สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย  

โดย  นายจ ารูญ  ตั้งไพศาลกิจ 
ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
 
 

                 องค์การช่วยเหลือเด็กประจ าประเทศไทย  
โดย Miss Allison Dawn Zelkowitz  

   ต าแหน่ง Thailand Country Director 
 

   

    ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
โดย  นายแพทย์ธนะพงศ์  จินวงษ์ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการ 
 
 

มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย 
โดย  นายพันธุ์สิทธิ์  ขลิบทอง 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
 

  โดยบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับนี้ ท าขึ้นเพ่ือร่วมขับเคลื่อน 
และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนให้มีผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีความเห็นและข้อก าหนดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 

 ๑.๑  เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน 
ในสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนน และให้เกิดความตระหนักรู้ การสร้างจิตส านึกความปลอดภัย อันน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนน  

 ๑.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่น าไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้จริงอันจะน าไปสู่การป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
    
 ข้อ ๒ เป้าหมายของโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา 
น าร่อง ๕๗ แห่ง ใน ๑๘ พ้ืนที่ภาคการศึกษา ( ในแต่ละพ้ืนที่ภาคการศึกษาประกอบด้วย ๓ สถานศึกษา ได้แก่ 
(๑) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา (๒) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ (๓) สถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา)  
  ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน ที่น าไปใช้ได้จริง อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
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๔ 

 

 ข้อ ๓ ระยะเวลาด าเนินงาน 
  การด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับนี้ 
มีระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ ๕ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 โดยทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ และภาคเอกชน ตกลงร่วมกันขยายก าหนดระยะเวลา 
ที่ระบุไว้ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยจัดท าเป็นหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ประสงค์จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับนี้ ก่อนครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะให้ บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding) นี้ สิ้นสุดลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน 
 
 ข้อ ๔ บทบาทความรับผิดชอบ 
 ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
ในครั้งนี้ มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ร่วมขับเคลื่อนการยกระดับการจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันจากอุบัติภัยทางถนน 

๔.๑.๑ ร่วมพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยถอดบทเรียน 
จากกรณีศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และน ามาจัดท าชุดวิชาการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ 
ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงในสถานศึกษา และการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นต้นแบบ
ในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตลอดจนการอบรมครู การสนับสนุนวิทยากร และสนับสนุน 
สื่อการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๑.๒ ร่วมสร้างและสนับสนุนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัย 
ทางถนนให้กับสถานศึกษา 
    (๑) ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน เช่น การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในสถานศึกษา การติดตั้งจัดท าสัญลักษณ์
ส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน การสร้างศูนย์เรียนรู้ความความปลอดภัยในสถานศึกษา 
    (๒) สนับสนุนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้
สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย  
บนท้องถนน 
    (๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางของนักเรียน  

 ๔.๑.๓ ร่วมก าหนดนโยบาย การพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อน การดูแล
ช่วยเหลือ การก ากับการติดตาม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
ในสถานศึกษา โดยใช้ประโยชน์จากกลไกเดิมที่ด าเนินการอยู่  

๔.๒ ร่วมส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน และการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และแหล่งทุนอื่น 

 

 







๑๐.๙ รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ๑๔๐ - 
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เป้าหมายความปลอดภัยทางถนน 
กับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้นำารัฐบาลของ

หลายประเทศได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ และได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable 

Development) ซ่ึงถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ท่ี 

สำาคัญ หน่ึงในเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) (ข้อ 

3.6) คือ ลดอัตราการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้คร่ึงหน่ึงภายใน 

ปี 2563

การกำาหนดให้ลดจำานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

การจราจรทางถนนถือเป็นความก้าวหน้าคร้ังสำาคัญ

ต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน อันสะท้อนให้เห็น

ถึงการยอมรับมากข้ึนว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การจราจรทางถนน เป็นสาเหตุสำาคัญประการหน่ึง

ของการเสียชีวิตท่ัวโลก และเป็นสาเหตุหลักของการ

เสียชีวิตของผู้มีอายุระหว่าง 15-29 ปี (ดูภาพ

ประกอบ 1) อีกท้ัง อุบัติเหตุการจราจรทางถนนยัง

เป็นภาระหนักทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ครอบครัว ดังน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติเหตุการ

จราจรทางถนนกับวาระด้านส่ิงแวดล้อมและการ

พัฒนาในภาพกว้าง จึงเป็นประเด็นสำาคัญของเป้า

หมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

การกำาหนดเป้าหมายท่ีจะลดการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุการจราจรทางถนนถือเป็นการยอมรับหลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร์ ท่ีหนักแน่นเก่ียวกับแนวทาง 

ในการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจร 

ทางถนน รวมท้ังหลักฐานท่ีแสดงถึงมาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน ซ่ึง

ประเทศต่างๆ ท่ีดำาเนินมาตรการเหล่าน้ีจนประสบ

ความสำาเร็จสามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการ

จราจรทางถนนได้จริง ดังน้ัน การเผยแพร่มาตรการ

ต่างๆ เหล่าน้ีไปท่ัวโลกจึงเป็นโอกาสสำาคัญท่ีจะช่วย

บรรเทาความสูญเสียและลดการเสียชีวิตในอนาคต

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  2554-2563 

(Decade of Action for Road Safety 2011-2020)  

กำาหนดให้ประเทศต่างๆ ดำาเนินมาตรการท่ีได้รับการ

ยอมรับระดับสากลเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมอบหมายให้องค์การ

อนามัยโลกติดตามความก้าวหน้าเร่ืองน้ีผ่านทางชุด

เอกสารขององค์การอนามัยโลกท่ีเรียกว่า“รายงาน

สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน” 

(Global Status Report on Road Safety) โดย

รายงานฉบับน้ี (รายงานสถานการณ์โลกด้านความ

ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558) เป็นรายงานฉบับท่ี 

3 ของชุดเอกสารดังกล่าว และได้กล่าวถึงภาพรวม

ของสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ให้ความ

สำาคัญกับส่ิงท่ียังเป็นข้อบกพร่องต่างๆ  และกระตุ้น

ให้ประเทศและประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึง

ความจำาเป็นในการดำาเนินมาตรการท่ีจริงจังและ

รวดเร็วย่ิงข้ึน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีเป้าหมายที่จะลดจำานวน 
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุการจราจร 
ทางถนนให้ได้ร้อยละ 50  
ภายในปี 2563

แหล ่งข ้อม ูล : ประมาณการด ้านสาธารณส ุขโลก องคก์ารอนาม ัยโลก 2557 (World Health Organization, Global Health Estimates, 2014) 
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2

สถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยทางถนนของโลก

การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
มีจำานวนค่อนข้างคงท่ีมาต้ังแต่ปี 
2550

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนมี

จำานวนคงท่ี โดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิต 1.25 ล้าน

คน (ดูภาพประกอบ 2) การมีจำานวนคงท่ีดังกล่าว

สวนทางกับจำานวนประชากรและการใช้รถยนต์ของ

โลกท่ีเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ จำานวนประชากรเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4  ในช่วงปี 2553 ถึง 2556 และจำานวน 

ยานพาหนะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 ในช่วงเวลาเดียวกัน  

ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ท่ีดำาเนินการไปในช่วง 

2-3 ปีท่ีผ่านมาน้ันส่งผลให้ถนนท่ัวโลกปลอดภัยข้ึน

และจำานวนผู้เสียชีวิตลดลง

รายงานฉบับน้ีระบุว่า ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 

จำานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน

เพ่ิมข้ึนใน 68 ประเทศ โดยร้อยละ 84 เป็นประเทศ 

รายได้น้อยหรือปานกลาง ขณะท่ีการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุการจราจรทางถนน ใน 79 ประเทศมีจำานวน

ลดลงชัดเจน โดยร้อยละ 56 เป็นประเทศรายได้น้อย

และปานกลาง (ดูภาพประกอบ 3) อย่างไรก็ดี ประเทศ

รายได้น้อยมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศรายได้

สูงถึง 2 เท่า อีกท้ัง ยังพบความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง

อัตราการเสียชีวิตกับจำานวนการใช้รถยนต์ กล่าวคือ 

ร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร

ทางถนนเกิดข้ึนในประเทศรายได้น้อยหรือประเทศ 

รายได้ปานกลาง ท้ังๆ ท่ีประเทศเหล่าน้ีมีรถยนต์รวม

กันเพียงร้อยละ 54 ของจำานวนรถยนต์ท้ังโลกก็ตาม 

(ดูภาพประกอบ 4)

การเสียชีวิตจากการจราจร
ทางถนนมีจำานวนคงที่  

แม้ว่าจำานวนประชากรโลก 
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  
และการใช้รถยนต์ 

จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16  
แสดงให้เห็นว่ามาตรการ 

ด้านความปลอดภัยทางถนน
ที่ได้ดำาเนินการไปใน 

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น  
ช่วยลดจำานวนผู้เสียชีวิตได้
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ภาพประกอบ 2 
จำานวนการเสียชีวิตจากการจราจรทาง
ถนนทั่วโลก

4

23

ภาพประกอบ 3
จำานวนการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในประเทศต่างๆ ปี 2553-
2556 จัดกลุ่มตามฐานะรายได้ของประเทศ

 การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น      การเสียชีวิตลดลง

34

40

ประเทศ
รายได้ 
ปานกลาง         

35

11

ประเทศ 
รายได้สูง

ประเทศ 
รายได้น้อย

ภาพประกอบ 4 
จำานวนประชากร การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และรถยนต์ที่จดทะเบียน จัดกลุ่ม
ตามฐานะรายได้ของประเทศ 

70%

12% 18%

ประชากร

74%

16% 10%

การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

46%
53%

1%

รถยนต์ที่จดทะเบียน

 ประเทศรายได้สูง      ประเทศรายได้ปานกลาง      ประเทศรายได้น้อย
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โล
ก

17.4

ภูมิภาคแอฟริกามีอัตรา 
การเสียชีวิตจากการจราจร 
ทางถนนสูงสุด

ภูมิภาคแอฟริกายังคงมีอัตราการเสียชีวิตจาก 

การจราจรทางถนนสูงสุด (ดูภาพประกอบ 5)  

 

ขณะท่ีภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศ 

รายได้สูงในยุโรป มีอัตราการเสียชีวิตจากการ 

จราจรทางถนนต่ำาท่ีสุด เน่ืองจากประสบความสำาเร็จ

ในการลดอัตราการเสียชีวิต แม้ว่าจะมีการใช้รถยนต์

มากก็ตาม

25

30

20

15

5

ภาพประกอบ 5  
อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนต่อประชากร 100,00 คน (ปี 2556) จัดกลุ่ม
ตามภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก
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19.9

ประเทศรายได้ 
ต่ำาและปานกลาง 
มีอัตราการเสียชีวิต 
จากการจราจรทางถนน 
สูงเป็น 2 เท่าของ 
ประเทศรายได้สูง
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เกือบคร่ึงหน่ึงของอัตราการเสีย
ชีวิตท้ังหมดจากการจราจรทาง
ถนนเกิดกับคนเดินเท้า คนป่ัน
จักรยาน  และคนข่ีจักรยานยนต์
 

เกือบคร่ึงหน่ึงของการเสียชีวิตท้ังหมดจากการ

จราจรทางถนนในโลกเกิดกับคนท่ีป้องกันตัวได้น้อย

มาก เช่น คนข่ีจักรยานยนต์ (ร้อยละ 23) คนเดินเท้า 

(ร้อยละ 22) และคนป่ันจักรยาน (ร้อยละ 4) อย่างไร

ก็ดี คนข่ีจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และคนป่ันจักรยาน 

ในแต่ละภูมิภาคมีความเส่ียงจะเสียชีวิตบนถนนใน

อัตราแตกต่างกัน 

กล่าวคือ พบว่า คนเดินเท้าและคนป่ันจักรยาน 

ในภูมิภาคแอฟริกามีอัตราการเ สียชี วิตจาก 

การจราจรทางถนนสูงถึงร้อยละ 43 ของการ 

เสียชีวิตท้ังหมดท่ีเกิดจากการจราจรทางถนน แต่ 

อัตราดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ค่อนข้างต่ำา (ดูภาพประกอบ 6) ตัวเลขเหล่าน้ีสะท้อน

ให้เห็นภาพส่วนหน่ึงเก่ียวกับระดับของมาตรการ

ความปลอดภัยท่ีนำามาใช้ป้องกันผู้ใช้ถนน

กลุ่มต่างๆ และรูปแบบการเดินทางท่ีเป็นท่ีนิยมใน

แต่ละภูมิภาค

ภาพประกอบ 6
การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน แบ่งตามประเภทผู้ใช้ถนน จัดกลุ่มตามภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก

มหาสมุทรแปซิฟิก

23%

7%

34%

14%

22%

เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้

13%

3%

34%

34%

16%

แอฟริกา

39%

7%

40%

11%

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ตะวันออก

ยุโรป

10%

51%

4%

26%

9%

อเมริกา

3%

20%

21%

35%

22%

4%

 คนปั่นจักรยาน
 คนเดินเท้า
 คนขี่จักรยานยนต์ 2-3 ล้อ
 คนใช้รถยนต์
 อื่นๆ

โลก

22%

4%

23%

21%

31%

45%

14%

11%

27%

3%
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ประเทศต่างๆ ต้องเพ่ิมความเข้มงวดของกฎหมายด้านความปลอดภัย
ทางถนน

กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนช่วยให้ผู้ใช้

ถนนมีพฤติกรรมดีข้ึน และลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ

และการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง กฎหมายเก่ียวกับ 5 ปัจจัยเส่ียงสำาคัญ

ต่อความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ความเร็ว เมาแล้ว

ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และ

การใช้เบาะนิรภัยสำาหรับเด็กในรถยนต์ ปัจจุบันมี 17 

ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 409 ล้านคน) ได้ดำาเนิน

การในเร่ืองน้ี โดยได้แก้ไขกฎหมายเก่ียวกับปัจจัย

เส่ียงดังกล่าวในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้กฎหมาย

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่ีดี ภาพประกอบ 7 แสดง

จำานวนประเทศท่ีได้แก้ไขกฎหมายในประเทศของตน 

โดยจัดกลุ่มตามปัจจัยเส่ียง และจำานวนประชากรรวม

กันของประเทศท่ีได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ท้ังน้ี 

การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน

อย่างจริงจังและต่อเน่ือง รวมท้ัง ความตระหนักรู้ของ

ประชาชนจะช่วยให้ผู้ใช้ถนนมีพฤติกรรมเปล่ียนไปใน

เชิงบวกได้มากท่ีสุด

ภาพประกอบ 7  
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม ปี 2554-2557
(จำานวนประเทศและจำานวนประชากรรวมกัน)

 ประเทศใหม่ๆ ซึ่งมีกฎหมายสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี
 กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี
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2 000

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
มี 17 ประเทศ  
ซึ่งมีประชากร 
รวมกัน 409 ล้านคน  
ได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
ปัจจัยเสี่ยงสำาคัญต่างๆ  
ที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน  
เพื่อให้กฎหมายสอดคล้อง 
กับหลักปฏิบัติที่ดี
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การลดความเร็วในการขับข่ี

เม่ือขับข่ีด้วยความเร็วสูง ย่อมมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะ

ประสบอุบัติเหตุและความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ความสูญเสียท่ีเกิดกับคนเดินเท้า คนป่ันจักรยาน และ

คนข่ีจักรยานยนต์ ดังน้ัน ประเทศท่ีให้ความสำาคัญ

กับความปลอดภัยควบคู่กับการจัดการความเร็วใน

การขับข่ีมักจะประสบความสำาเร็จในการลดอัตราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้

การจำากัดความเร็วสูงสุดเป็นแนวทางสำาคัญในการ

ลดความเร็วในการขับข่ี ความเร็วสูงสุดในเขตเมือง

ควรต่ำากว่าหรือเท่ากับ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ซ่ึง

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่ีดี และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

ควรมีอำานาจตามกฎหมาย ในการลดความเร็วสูงสุด 

โดยพิจารณาปัจจัยท้องถ่ินประกอบ เช่น โรงเรียน

หรือพ้ืนท่ีท่ีผู้ใช้ถนนท่ีมีภาวะเส่ียงอันตรายอยู่รวม

กันจำานวนมาก 

อย่างไรก็ดี มีเพียง 47 ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 

950 ล้านคน) เท่าน้ัน ท่ีดำาเนินการตามหลักปฏิบัติท่ีดี

ในการจัดการความเร็วในเขตเมือง โดยจำากัดความเร็ว

สูงสุดในเขตเมืองไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และให้

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินมีอำานาจพิจารณาลดความเร็วสูงสุด

ได้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าความเร็วอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อ

พ้ืนท่ีน้ันๆ (ดูภาพประกอบ 8) 

แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นส่วนสำาคัญต่อ

ความสำาเร็จในการจำากัดความเร็ว แต่มีเพียง 27 

ประเทศเท่าน้ัน ท่ีให้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่า

ด้วยความเร็วในประเทศของตนใน “ระดับดี” (ได้ 8 

คะแนนหรือมากกว่าจากช่วงคะแนน 0 ถึง 10) ดังน้ัน 

อาจกล่าวได้ว่า หากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ

จำากัดความเร็วยังไม่ต่อเน่ืองและชัดเจน ก็คงเป็นเร่ือง

ยากท่ีกฎหมายดังกล่าวจะประสบความสำาเร็จในการ

ลดจำานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก

ถ้ารถยนต์ที่ขับด้วยความเร็ว
ต่ำากว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ชนคนเดินเท้า ซึ่งอยู่ในวัย
ผู้ใหญ่ โอกาสเสียชีวิตจะต่ำา
กว่าร้อยละ 20 แต่ถ้าถูกชน 

ที่ความเร็ว 80 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง ความเสี่ยงจะเสีย
ชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60

จํากัดความเร็วตํ่ากวาหรือเทากับ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง และสามารถปรับเปลี่ยนได

จํากัดความเร็วตํ่ากวาหรือเทากับ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตไมสามารถปรับเปลี่ยนได

ไมมีกฎหมายจํากัดความเร็ว หรือ จํากัดความเร็วบนถนนในเขตเมืองสูงกวา 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ไมมีขอมูล

ไมสามารถระบุได

ภาพประกอบ 8  
กฎหมายว่าด้วยความเร็วในเขตเมือง จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่



7

รา
ยง

าน
สถ

าน
กา

รณ
์โล

กด
้าน

คว
าม

ปล
อด

ภัย
ทา

งถ
นน

 พ
.ศ

. 2
55

8:
 ส

รุป

การลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ

พฤติกรรมเมาแล้วขับเพ่ิมโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจาก

การจราจรทางถนน อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

หรือการบาดเจ็บรุนแรง ดังน้ัน การตราและการบังคับ

ใช้กฎหมายว่าด้วยการจำากัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน

เลือดไม่เกิน 0.05 กรัมต่อเดซิลิตร จะช่วยลดอุบัติเหตุ

ท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมมีแอกอฮอล์ได้อย่าง

มีนัยสำาคัญ ท้ังน้ี เม่ือผู้ขับรถยนต์ ซ่ึงเป็นเยาวชน

หรือมือใหม่ มึนเมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมมีแอกอฮอล์ 

จะมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะประสบอุบัติเหตุจากการ

จราจรทางถนน เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ขับรถยนต์

ท่ีมีอายุและประสบการณ์มากกว่า นอกจากน้ี ถ้า

กฎหมายกำาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้

ขับรถยนต์ ซ่ึงเป็นเยาวชนหรือมือใหม่ในระดับต่ำา (ต่ำา

กว่าหรือเท่ากับ 0.02 กรัมต่อเดซิลิตร) ก็จะช่วยลด

จำานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดกับเยาวชนได้

แม้ว่ามี 8 ประเทศท่ีได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

พฤติกรรมเมาแล้วขับในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา แต่พบ

ว่ากฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมาแล้วขับ ซ่ึงกำาหนด

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำากว่าหรือเท่ากับ 0.05 

กรัมต่อเดซิลิตร และผู้ขับรถยนต์ซ่ึงเป็นเยาวชน

หรือมือใหม่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำา

กว่าหรือเท่ากับ 0.02 กรัมต่อเดซิลิตร มีบังคับใช้

อยู่ 34 ประเทศท่ัวโลกเท่าน้ัน (ภาพประกอบ 9) โดย 

21 ประเทศจาก 34 ประเทศดังกล่าวเป็นประเทศใน

ภูมิภาคยุโรป ดังน้ัน จึงจำาเป็นต้องส่งเสริมให้ท่ัวโลก

ดำาเนินการตามหลักปฏิบัติท่ีดีเช่นน้ีให้มากข้ึน ท้ังน้ี 

แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมา

แล้วขับอย่างเข้มงวดจะช่วยให้การกำาหนดปริมาณ

แอลกอฮอล์ในเลือดในท้ัง 2 กรณีดังกล่าวเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีเพียง 46 ประเทศเท่าน้ัน

ท่ีให้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรม

เมาแล้วขับในประเทศของตนใน “อันดับดี”

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดตํ่ากวาหรือเทากับ 0.05 กรัมตอเดซิลิตรและปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับรถยนต  ซึ่งเปนวัยรุน/มือใหม 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 0.02 กรัมตอเดซิลิตร

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดระหวาง 0.05 ถึง 0.08 กรัมตอเดซิลิตรและปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับรถยนต ซึ่งเปนวัยรุน/มือใหม 
สูงกวา 0.02 กรัมตอเดซิลิตร

ไมมีกฎหมายวาดวยเมาแลวขับ/กฎหมายไมอิงกับปริมาณแอลกอฮอล/ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดมากกวา 0.08 กรัมตอเดซิลิตร

กฎหมายหามการบริโภคเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล

ไมมีขอมูล

ไมสามารถระบุได

ภาพประกอบ 9 
กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมาแล้วขับ จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

มีเพียง 34 ประเทศ  
ซึ่งมีประชากรรวมกัน  
2.1 พันล้านคน ที่บังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรม
เมาแล้วขับอันสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติที่ดี
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8

การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
และการพัฒนาคุณภาพหมวก
นิรภัย

การใช้จักรยานยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในหลาย

ประเทศทำาให้มีคนข่ีจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บและ

เสียชีวิตมากข้ึนตามไปด้วย การสวมหมวกนิรภัย 

ช่วยลดความเส่ียงในการเสียชีวิตได้เกือบร้อยละ 40 

และความเส่ียงในการบาดเจ็บสาหัสได้ประมาณ 

ร้อยละ 70

ควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยกับคนข่ี

จักรยานยนต์ทุกคน (รวมท้ังเด็ก) และกำาหนด

มาตรฐานคุณภาพหมวกนิรภัย อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายซ่ึงครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี คือ บังคับใช้

กับคนข่ีจักรยานยนต์ คนน่ังซ้อนท้าย ถนน และ

ประเภทเคร่ืองยนต์ กำาหนดให้ต้องรัดสายรัดหมวก

นิรภัย และวางมาตรฐานหมวกนิรภัยไว้เฉพาะ มี

บังคับใช้ใน 44 ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 1.2 พัน

ล้านคน) เท่าน้ัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศรายได้สูงใน

ภูมิภาคยุโรป (ดูภาพประกอบ 10) ท้ังน้ี ประเด็นท่ีน่า

เป็นห่วงอย่างย่ิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก คือ 2 ภูมิภาค

น้ีมีอัตราการเสียชีวิตจากการใช้จักรยานยนต์สูงมาก 

ขณะท่ีในภูมิภาคอเมริกา พบว่าในช่วงปี 2553-2556 

คนข่ีจักรยานยนต์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิม

ข้ึนจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 การบังคับใช้

กฎหมายมีความสำาคัญย่ิงต่อประสิทธิภาพของ

กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัย แต่มีเพียง 68 ประเทศ

เท่าน้ันท่ีให้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหมวก

นิรภัยในประเทศของตนในระดับ “ดี” (8 คะแนนหรือ

มากกว่า จากช่วงคะแนน 0 ถึง 10) ดังน้ัน ส่ิงสำาคัญ

เร่งด่วน คือ ทำาให้หมวกนิรภัยได้มาตรฐานและสวม

หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

การส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย

การคาดเข็มขัดนิรภัยลดความเส่ียงท่ีคนขับและคน

น่ังเบาะหน้าจะเสียชีวิตได้ร้อยละ 45-50 และลดความ

เส่ียงจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและสาหัสได้ร้อยละ 

20-45 ตามลำาดับ ส่วนคนน่ังเบาะหลัง การคาด

เข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความเส่ียงจะเสียชีวิตและได้รับ

บาดเจ็บสาหัสได้ร้อยละ 25 และลดความเส่ียงจะได้

รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้สูงถึงร้อยละ 75

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าในการแก้ไข

กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยในหลายประเทศ กล่าว

คือ มี 5 ประเทศ ซ่ึงมีประชากรรวมกัน 36 ล้านคน 

ได้ปรับปรุงให้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยให้

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่ีดี อีกท้ัง ปัจจุบันมี 105 

ประเทศ ซ่ึงมีประชากรรวมกันร้อยละ 65 ของ

ประชากรโลก บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย 

ฉบับสมบูรณ์ โดยกำาหนดให้ทุกคนในรถยนต์ต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัย (ดูภาพประกอบ 11) แม้ว่าจะ

ปรับปรุงกฎหมายแล้ว แต่ยังจำาเป็นต้องปรับปรุงการ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยให้ดีย่ิงข้ึน 

เพราะว่ามีเพียง 52 ประเทศเท่าน้ัน ท่ีให้คะแนนการ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยในประเทศของ

ตนในระดับ “ดี”

มีกฎหมายและมาตรฐานหมวกนิรภัย ฉบับสมบูรณ

มีกฎหมายวาดวยหมวกนิรภัย ฉบับสมบูรณ  แตไมมี/ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานหมวกนิรภัย

มีกฎหมายวาดวยหมวกนิรภัยขาดความสมบูรณ/ไมมีกฎหมายวาดวยหมวกนิรภัย

ไมมีขอมูล

ไมสามารถระบุได

ภาพประกอบ 10
กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยสำาหรับจักรยานยนต์และมาตรฐานหมวกนิรภัย จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

มีเพียง 44 ประเทศ  
ซึ่งมีประชากรรวมกัน  

1.2 พันล้านคน  
ที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

หมวกนิรภัยอันสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติที่ดี
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การส่งเสริมให้ใช้เบาะนิรภัยสำาหรับ
เด็กในรถยนต์

เบาะนิรภัยสำาหรับเด็กในรถยนต์ช่วยลดโอกาสท่ี

ทารกจะเสียชีวิตเม่ือเกิดอุบัติเหตุได้ประมาณร้อยละ 

90 และประมาณร้อยละ 54 ถึง 80 ถ้าเป็นเด็กเล็ก 

นอกจากน้ี การให้เด็กน่ังเบาะหลังจะปลอดภัยกว่า

การให้น่ังเบาะหน้า

มีเพียง 53 ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 1.2 พันล้าน

คน) เท่าน้ันท่ีมีกฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก

ในรถยนต์ โดยอิงกับอายุ ความสูง หรือน้ำาหนัก และ

กำาหนดอายุและความสูงของเด็กท่ีจะสามารถน่ังเบาะ

หน้าได้ (ดูภาพประกอบ 12) แม้ว่ากฎหมายจะมีส่วน

สำาคัญท่ีจะส่งเสริมให้ใช้เบาะนิรภัยสำาหรับเด็กใน

รถยนต์มากข้ึน แต่ยังพบว่า มีปัญหาในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายน้ี แม้แต่ในประเทศรายได้สูงก็พบ

ปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะว่าหลายครอบครัวไม่มีเงิน

ซ้ือเบาะนิรภัยสำาหรับเด็กในรถยนต์ ซ่ึงส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของกฎหมายในท่ีสุด นอกจากน้ี การ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยสำาหรับเด็กใน

รถยนต์มักไม่เข้มงวด โดยมีเพียง 22 ประเทศเท่าน้ัน

ท่ีให้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัย

สำาหรับเด็กในรถยนต์ในประเทศของตนในระดับ “ดี” 

(8 คะแนนหรือมากกว่าจากช่วงคะแนน 0 ถึง 10) ดัง

น้ัน การเข้าถึงและราคาของเบาะนิรภัยสำาหรับเด็กใน

รถยนต์ เป็นปัญหาหน่ึงท่ีต้องแก้ไขเพ่ือให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายน้ีมากข้ึน

ไมมีขอมูล

ไมสามารถระบุได

กฎหมายกําหนดใหมีเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก โดยอิงกับอายุ/นํ้าหนัก/ความสูงของเด็ก
และหามเด็กนั่งที่เบาะหนา

กฎหมายกําหนดใหมีเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก โดยอิงกับอายุ/นํ้าหนัก/ความสูงของเด็ก หรือ 
กฎหมายกําหนดใหมีเบาะนิรภัยสําหรับเด็กและมีขอหามไมใหเด็กนั่งที่เบาะหนา

ไมมีกฎหมายวาดวยเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก/กฎหมายวาดวยเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
ไมอิงกับอายุ/นํ้าหนัก/ความสูงของเด็กและไมมีขอหามไมใหเด็กนั่งที่เบาะหนา

ภาพประกอบ 12 
กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

กฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัยกําหนดใหทุกคนในรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัย

กฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัยกําหนดใหทุกคนที่นั่งเบาะหนาคาดเข็มขัดนิรภัย

ไมมีกฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัย หรือ กฎหมายกําหนดใหคนขับรถเทานั้นที่ตองคาดเข็มขัดนิรภัย

ไมมีขอมูล

ไมสามารถระบุได

ภาพประกอบ 11
กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่
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ผู้วางนโยบายต้องทำาให้ยานพาหนะและถนน
ปลอดภัยข้ึน

ประเทศโดยส่วนใหญ่ไม่ได้นำา
มาตรฐานความปลอดภัยข้ันต่ำาของ
สหประชาชาติมาใช้กับรถยนต์ใหม่

รถยนต์จดทะเบียนในโลกมีจำานวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยถนนท่ัวโลกมีรถยนต์ส่วน

บุคคลใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นประวัติการณ์ถึง 67 ล้านคัน

ใน พ.ศ. 2557 เกือบร้อยละ 50 ของรถยนต์จำานวน

ดังกล่าวผลิตในประเทศรายได้ปานกลาง

ยานพาหนะท่ีปลอดภัยมีส่วนสำาคัญในการป้องกัน

อุบัติเหตุและลดโอกาสจะได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ท้ังน้ี 

ข้อบังคับด้านกฎระเบียบต่างๆ และความต้องการ

ของผู้บริโภคในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมาทำาให้

รถยนต์ในประเทศรายได้สูงมีความปลอดภัยมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การใช้รถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศราย

ได้น้อยและปานกลางซ่ึงมีความเส่ียงสูงสุดท่ีจะเกิด

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน รวมท้ัง การท่ี

รถยนต์จำานวนมากผลิตในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

ทุกประเทศจึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานข้ันต่ำาของรถยนต์

มีการดำาเนินการระหว่างประเทศเพ่ือให้ระบบ 

ข้อกำาหนดต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ในการน้ี 

คณะทำางานแห่งสหประชาชาติเพ่ือประสานข้อ

กำาหนดทางเทคนิคยานยนต์ (UN World Forum for 

Harmonization of Vehicle Regulations) เป็นองค์กร

หลักของโลกในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

ของรถยนต์ส่วนบุคคล กฎระเบียบของคณะทำางาน

ชุดน้ีกำาหนดกรอบกฎหมายท่ีครอบคลุมมาตรฐาน

ยานพาหนะในหลายด้าน ซ่ึงถ้าประเทศต่าง ๆ นำาไป

ใช้เป็นมาตรฐานการผลิตรถยนต์ ก็จะช่วยลดจำานวน

การเสียชีวิตได้ ท้ังน้ี รายงานฉบับน้ีให้ความสำาคัญ

กับข้อแนะนำา 7 ข้อ ซ่ึงสำาคัญต่อความปลอดภัยของ

ยานพาหนะ โดยปัจจุบันมีเพียง 40 ประเทศ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นประเทศรายได้สูง ท่ีปฏิบัติตามข้อกำาหนด

ด้านมาตรฐานยานพาหนะท้ัง 7 ข้อ

เ น่ืองจากจำานวนการผลิตรถยนต์ในประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน และประเทศเศรษฐกิจเกิด

ใหม่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง

มาก รัฐบาลของประเทศเหล่าน้ีจึงต้องดำาเนินการ

ต่างๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ

ยานพาหนะที่จำาหน่าย 
ในร้อยละ 80 ของประเทศ 

ทั่วโลกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
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ของตนเป็นไปตามมาตรฐานข้ันต่ำา ไม่ว่าจะผลิตเพ่ือ

จำาหน่ายในประเทศหรือเพ่ือส่งออกก็ตาม ดังน้ัน 

รัฐบาลจึงมีความรับผิดชอบในการทำาให้ประชาชน

ม่ันใจว่ายานพาหนะท่ีตนใช้งานน้ันมีความปลอดภัย

ประเทศรายได้สูงกำาลังศึกษาเก่ียว
กับการขนส่งอย่างย่ังยืน

แม้ว่าถนนจะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดเชิงเศรษฐกิจ

และการเดินทาง แต่ต้องแลกด้วยความปลอดภัย (โดย

เฉพาะอย่างย่ิงผู้ใช้ถนนท่ีไม่ได้ใช้รถยนต์) ท้ังน้ี การ

ใช้รถยนต์เพ่ิมข้ึนท่ัวโลกทำาให้การเดินและการป่ัน

จักรยานลดลงและอันตรายข้ึน อีกท้ัง การจราจรใน

ลักษณะปะปนกันในหลายประเทศทำาให้คนเดินเท้าและ

คนป่ันจักรยานเส่ียงจะได้รับอันตรายจากการใช้ถนน

ร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีขับข่ีด้วยความเร็วสูง 

ดังน้ัน จึงต้องมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้การสัญจร

ของคนและการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

และคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ ประเทศ

อุตสาหกรรมหลายประเทศเร่ิมการเปล่ียนแปลงไป

บ้างแล้ว โดยเร่ิมจากระดับท้องถ่ิน โดยชุมชนมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยของการขนส่ง

สาธารณะและการขนส่งโดยไม่ใช้รถยนต์ รวมท้ัง มี

มาตรการส่งเสริมการเดินเท้าและการป่ันจักรยาน ซ่ึง

สอดคล้องกับการดำาเนินการระดับโลกเพ่ือต่อสู้โรค

อ้วนและลดจำานวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (เช่น โรคหัวใจ

และโรคเบาหวาน) รวมท้ัง ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้

อาศัยในเมืองใหญ่ดีข้ึน

รายงานฉบับน้ีช้ีว่า มี 92 ประเทศท่ีมีนโยบายส่งเสริม

การเดินเท้าและการป่ันจักรยาน (ร้อยละ 49 เป็น

ประเทศรายได้สูง) อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวอาจ

เป็นเหตุให้การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพ่ิม

จำานวนข้ึน ถ้าไม่ดำาเนินการควบคู่กับมาตรการอ่ืนๆ 

เช่น การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับความเร็วใน

การขับข่ี และการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกให้คน

เดินเท้าและคนป่ันจักรยาน ดังน้ัน การแยกประเภทการ

ใช้ถนนจึงเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญท่ีจะสร้างระบบการ

จราจรท่ีปลอดภัยสำาหรับคนเดินเท้าและคนป่ัน

จักรยาน แต่ปัจจุบันมีเพียงคร่ึงหน่ึง (91 ประเทศ) ของ

ประเทศท้ังหมดในโลก ท่ีมีนโยบายแยกคนเดินเท้าและ

คนป่ันจักรยาน ซ่ึงเป็นผู้ใช้ถนนท่ีมีภาวะเส่ียงอันตราย 

ออกจากการจราจรท่ีใช้ความเร็วสูง

ถ้ามีการจัดการความปลอดภัยทางถนนเป็นอย่างดี 

การขนส่งในรูปแบบท่ีย่ังยืนย่อมส่งผลเชิงบวกใน

หลายด้าน เช่น การออกกำาลังกายมากข้ึน การปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์และระดับมลภาวะทางเสียงน้อย

ลง ปัญหาการจราจรติดขัดลดลง และเมืองมีความ

น่าอยู่มากข้ึน

ระบบถนนท่ีปลอดภัยต้องคำานึงถึง
ความจำาเป็นของผู้ใช้ถนนทุกคน

การคำานึงถึงมาตรการความปลอดภัยระหว่างการ

ออกแบบโครงการก่อสร้างถนนจะเป็นประโยชน์อย่าง

ย่ิงต่อผู้ใช้ถนนในแง่ของความปลอดภัย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง การออกแบบและการซ่อมถนนด้วยระบบท่ี

เอ้ือต่อความปลอดภัย (Safe System) รองรับความ

ผิดพลาดอันเกิดจากมนุษย์ โดยใช้โครงสร้างต่างๆ 

จัดการกับการใช้ความเร็วในการขับข่ี และลดโอกาส

เกิดอุบัติเหตุ (เช่น ทำาให้ถนนกว้างข้ึนหรือเพ่ิมทาง

ข้ามคนเดินเท้า) และใช้วิธีต่าง ๆ  บรรเทาความรุนแรง 

ของอุบัติเหตุ (เช่น ใช้เคร่ืองกีดขวางริมถนน และ

สร้างวงเวียน) ส่ิงเหล่าน้ีล้วนช่วยลดการเสียชีวิตและ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ 

ปัจจุบันมี 147 ประเทศกำาหนดให้ถนนตัดใหม่ต้อง

ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน (Road 

Safety Audit) แต่การตรวจสอบดังกล่าวในแต่ละ

ประเทศยังคงต่างกันค่อนข้างมาก ทำาให้การตรวจ

สอบมีคุณภาพแตกต่างกัน นอกจากน้ี ควรประเมิน

ความปลอดภัยของถนนท่ีมีอยู่เดิมอย่างสม่ำาเสมอ 

โดยให้ความสำาคัญกับถนนท่ีมีความเส่ียงสูงสุดท่ีจะ

เกิดอุบัติเหตุ ท้ังน้ี ในปัจจุบันมี 138 ประเทศท่ีได้

ทำาการประเมินความปลอดภัยของส่วนต่างๆ ของ

โครงข่ายถนนท่ีมีอยู่เดิม

มี 91 ประเทศ 
ที่มีนโยบายแยกผู้ใช้ถนน 
ที่มีภาวะเสี่ยงอันตราย 
ออกจากการจราจร 
ที่มีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง
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สรุปและข้อแนะนำา

รายงานฉบับน้ีช้ีว่าท่ัวโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน 1.25 ล้านคนต่อปี และตัวเลขน้ีค่อนข้าง

คงท่ีมาต้ังแต่ปี 2550 แม้ว่าการใช้รถยนต์จะเพ่ิมข้ึน

อย่างรวดเร็ว แต่จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนค่อนข้างคงท่ี ทำาให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ 

ส่ิงท่ีได้ดำาเนินการไป อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการ 

บรรลุเป้าหมายของวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ. 

2573 แน่นอนว่าส่ิงท่ีดำาเนินการขณะน้ีเพ่ือลด 

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังถือว่า 

ไม่เพียงพอ

ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนให้ประสบ

ความสำาเร็จและได้ผลในระยะยาว หลายประเทศเลือก

ใช้แนวทางกว้างๆ ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย

ทางถนน ซ่ึงมีหลายมิติ ดังน้ัน ส่ิงท่ีท้าทายในขณะ

น้ี คือ ทำาอย่างไรจึงจะนำาความสำาเร็จของประเทศท่ี

สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไปใช้

ในประเทศอ่ืนให้ได้ผลสำาเร็จเหมือนกัน แต่ใช้เวลาน้อย

กว่า แม้ว่าเจตนารมณ์ทางการเมืองจะมีส่วนสำาคัญ

ในการผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่างๆ แต่การ

ดำาเนินการในประเด็นต่างๆ ท่ีมีความเฉพาะตัวก็เป็น

ส่ิงจำาเป็น ดังน้ี

• กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัจจัย

เส่ียงสำาคัญ ๆ  จะช่วยลดการบาดเจ็บและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ ความ

ก้าวหน้าในเร่ืองน้ี คือ ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มี 

17 ประเทศ (มีประชากรรวมกันร้อยละ 5.7 

ของประชากรโลก) ได้แก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ปัจจัยเส่ียงสำาคัญๆ ให้สอดคล้องกับหลัก

ปฏิบัติท่ีดี อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศท่ียัง

ไม่ได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล

• การขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงมัก

เป็นเหตุให้กฎหมายมีประสิทธิภาพด้อยลงใน

การลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน ดังน้ัน ต้องดำาเนินการ

ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

• ความต้องการของคนเดินเท้า คนป่ันจักรยาน 

และคนข่ีจักรยานยนต์ ไม่ได้รับความสนใจ

มากเท่าท่ีควร แม้ว่าคนกลุ่มน้ีจะมีอัตราการ

เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 49 ของการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก ดังน้ัน การ

ทำาให้ถนน ท่ัวโลกปลอดภัยคงไม่อาจเป็นจริง

ได้ ถ้าการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

ไม่คำานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ถนนกลุ่ม

น้ี นอกจากน้ี การสร้างความปลอดภัยให้กับ

การเดินเท้าและการป่ันจักรยานยังมีประโยชน์

เชิงบวกในด้านอ่ืนอีกเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าการ

เดินเท้าและการป่ันจักรยาน ซ่ึงเป็นการขนส่ง

รูปแบบหน่ึงท่ีไม่ต้องใช้รถยนต์ เป็นท่ีนิยม

แพร่หลาย จะทำาให้มีการออกกำาลังมากข้ึน 

ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และเกิด

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

• การทำาให้รถยนต์มีความปลอดภัยมากข้ึนมี

ความสำาคัญต่อการลดการเสียชีวิตจากอุบัติ

ทางถนน ท้ังน้ี ร้อยละ 80 ของประเทศท่ัวโลก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศรายได้น้อยและ

ปานกลาง ยัง ไ ม่สามารถปฏิบั ติตาม

มาตรฐาน สากลข้ันพ้ืนฐานด้านความ

ปลอดภัยของยานพาหนะได้ นอกจากน้ี การ

ท่ีประเทศรายได้ปานกลาง (ซ่ึงกลายเป็น

ประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่มากข้ึน

เร่ือยๆ) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว อาจ

ส่งผลเสียต่อการดำาเนินการของโลกเพ่ือให้

ถนนปลอดภัยมากข้ึน ดังน้ัน รัฐบาลของ

ประเทศต่างๆ จึงต้องดำาเนินการโดยเร่งด่วน

เพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบรถยนต์ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลข้ันพ้ืนฐาน รวม

ท้ัง ห้ามนำาเข้า หรือจำาหน่ายรถยนต์ไม่ได้

มาตรฐานในประเทศต่าง ๆ

ประเทศต่างๆ ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ถนน

ปลอดภัยมากข้ึน เช่น ปรับปรุงข้อมูลการบาดเจ็บ

จากการจราจรทางถนนให้ดีข้ึนและสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล การมีหน่วยงานหลักท่ีมีอำานาจและ

ทรัพยากรในการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติด้าน

ความปลอดภัยทางถนน โดยหน่วยงานน้ีทำาหน้าท่ี

กำากับดูแลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว และ

ปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนน

ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นสถานการณ์ความปลอดภัยทาง

ถนนในช่วง 3 ปีแรกของทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน แม้ว่าจะได้ดำาเนินการต่างๆ ไปบ้างแล้ว แต่

ประเด็นความปลอดภัยทางถนนยังเป็นท่ีสนใจไม่มาก

นัก ทำาให้เกิดการสูญเสีย ชีวิต การบาดเจ็บท่ีส่งผล

ระยะยาว และแรงกดดันต่อบริการสาธารณสุข ดัง

น้ัน การท่ีเป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ต้องการให้จำานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุการจราจรทางถนนลดลงคร่ึงหน่ึงภายใน 

ค.ศ. 2020 ถือเป็นความสนใจของนานาชาติท่ีมีต่อ

ประเด็นความปลอดภัยทางถนนและเป็นโอกาส

ทองในการดำาเนินการต่างๆ  ท่ีจำาเป็น และประเทศ

ต่างๆ จะพลาดโอกาสดังกล่าวไม่ได้ ดังน้ัน เป้าหมาย

ของการพัฒนาอย่างย่ังยืนจะช่วยให้การดำาเนินการ

ต่างๆ ก้าวหน้าเร็วข้ึน และบรรลุเป้าหมายในการลด

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก
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ความพิการ ความรุนแรง และการบาดเจ็บ
20 ถนน อัพเพีย 
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โทรศัพท์ +41 22 791 2881 
www.who.int/violence_injury_prevention

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ท่ี 
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