รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน”

สำนักกรรมำธิกำร ๑
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ปฏิบัติหน้ำที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ

-ก-

สารบัญ
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน”
หน้า
๑. แผนการปฏิรูป

๑

๒. วิธีการปฏิรูป

๑๓

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น :
แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. บทนา
๒. สภาพปัญหา
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมาย
๕. แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น :
แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๒ มาตรการด้านการบริหารจัดการ
๕.๓ มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
๕.๔ มาตรด้านยานพาหนะปลอดภัย
๕.๕ มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน
๕.๖ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
๖. ตัวชี้วัด
๗. การประเมินผล

๑๔

แผนที่ ๒ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง :
ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ สภาพปัญหาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
๒.๑ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
และสถานการณ์ปัจจุบัน
๒.๒ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศ
๒.๓ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปัจจุบัน
๒.๔ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๒.๕ แนวทางการดาเนินงานระยะ ๕ ปี

๒๙

๑๕
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕

๓๐
๓๓
๓๓
๓๔
๓๖
๓๙
๔๒

-ข-

สารบัญ (ต่อ)
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนระยะ ๕ ปี)
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ วัตถุประสงค์
๓.๓ เป้าหมายเชิงนโยบาย
๓.๔ ประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย
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 เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
เพื่อความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Education, Culture and Behaviors)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Emergency Medical Services)
๓.๕ สรุปและข้อเสนอแนะประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย
แผนที่ ๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว
๑. ระบบศาลจราจร
๒. การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.)
๓. ระบบประกันภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน
๔. การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน
๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม
และเป็นรากฐานในการพัฒนาคนและสังคม
๖. การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

หน้า
๔๔
๔๔
๔๔
๔๔
๔๖
๔๖
๔๙
๕๒
๕๓
๕๖
๕๖
๕๘
๖๐
๖๑
๖๒
๖๒
๖๔
๖๕
๖๖

๓. กาหนดเวลาการปฏิรูป

๖๗

๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ

๖๗

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖๗

-ค-

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น :
แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง :
ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖.๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

๖๘
๖๘

๗. ร่างพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
๗.๒ ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....

๗๑

๘. ตารางสรุปการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน

๗๒

๖๙
๗๐

๙. เอกสารประกอบแนบท้ายรายงาน
๙.๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
๙.๒ ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....

๙๒
๙๓
๑๐๖

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 ตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
๑๐.๕ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนา
หลักสูตรการให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการ

๑๑๒
๑๑๓
๑๑๕
๑๑๗
๑๑๙
๑๒๑

-ง-

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๑๐.๖ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๑/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร 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

๑๒๓
๑๒๔
๑๓๓
๑๔๐
๑๕๖
๑๖๕

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน”
๑.แผนการปฏิรูป
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราการเพิ่ม
ของประชากรอย่ างรวดเร็ วส่ งผลให้ เกิ ดอั ตราการบริ โภคและการใช้ ทรัพยากรเพิ่ มขึ้ น ทุ กด้ าน โดยเฉพาะ
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้น
การสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุค ๔G การใช้ชีวิตทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ ซึมซับ และปลูกฝั ง
ให้เกิดนิสัยเร่งรีบ ใจร้อน จนบางครั้งก็ขาดระเบียบวินัยให้แก่ผู้คนในสังคมยุคใหม่อย่างไม่รู้ตัว เช่น การไร้
วินั ย การจราจร การฝ่ าฝื น กฎจราจร การขับ ขี่ยานพาหนะอย่างประมาท จึงทาให้ ป ระเทศไทยมีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินสูงมาก
จากการรายงานสถานการณ์ โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน คิดเป็น ๓๖.๒ คน ทาให้
ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับ ๑ ในเอเชียและสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยมีจานวน
ผู้เสียชีวิต ๒๔,๒๓๗ คนคิดเป็น ๒,๐๒๐ คน/เดือน หรือ ๖๖ คน/วัน ซึ่งถือเป็นสถิติการสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินสูงมากอย่างน่าตกใจและเป็นภัยคุกคามที่แอบแฝงคร่าชีวิตผู้คนจานวนมากอย่างคาดไม่ถึง
ซึ่งมีความร้ายแรงและสูญ เสี ยมากกว่าการก่อการร้าย การก่อความไม่ส งบในจัง หวัด ชายแดนใต้ ทาให้
ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ
เกิดผลกระทบในระดับครอบครัวซึ่งเป็นระดับจุลภาค หากพ่อแม่หรือหัวหน้าครอบครัวต้องเสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุทาให้เด็กกลายเป็นเด็กกาพร้าขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ไร้การศึกษา เกิดการมั่วสุมนามา
สู่ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและอาชญากรรมเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับมหภาค
กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิตของประเทศได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเป็นวัฏจักร
ในปัจจุบัน แม้ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดอัตราการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมาย
ให้อัตราผู้เสียชีวิตลดลงต่อจานวนประชากร 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
มุ่ ง สู่ แ ผนความปลอดภั ย สู่ ร ะดั บ สากล เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ลดความสู ญ เสี ย แบบยั่ ง ยื น
และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วม แต่กลับทาให้มีอัตราผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น
สูงกว่า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ และจากช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ผ่านมา มี จ านวนผู้ เสี ยชี วิ ต
จากอุบัติ เหตุ ๔๔๒ คน ซึ่ งสูงขึ้น จากปี ที่แ ล้วร้อยละ ๒๑จึงจาต้องเร่งหาแนวทางในการปฏิรูป ระบบ
ความปลอดภัยทางถนนเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วน

-๒จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
ถื อ เป็ น ภารกิ จ ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ดั ง นั้ น สภาขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ จึ ง ได้ มี ม ติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้ งคณะกรรมาธิ การวิส ามั ญ ขั บเคลื่ อนการปฏิ รูประบบความปลอดภั ยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒
ประกอบกับข้อ ๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีอานาจหน้าที่
พิจ ารณาเสนอการปฏิรู ป ระบบความปลอดภั ยทางถนนให้ ส ภาขับ เคลื่ อนการปฏิรูป ประเทศพิ จารณา
เพื่อนาเสนอรัฐบาลต่อไป
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน ซึ่งตามข้อบังคับสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 72
ประกอบกับข้อ 79 กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. นายนิกร จานง
ประธานกรรมาธิการ
2. พลตารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
รองประธานกรรมาธิการ คนทีห่ นึ่ง
3. ศาสตราจารย์ดุสิต เครืองาม
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
4. พลตารวจโท อานวย นิม่ มะโน
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
5. นายเสรี สุวรรณภานนท์
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
6. นายวิรชั ชินวินิจกุล
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
7. พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
8. นางถวิลวดี บุรีกุล
โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
9. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เลขานุการกรรมาธิการ
10. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
กรรมาธิการ
11. พันตารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร กรรมาธิการ
12. พลเอก คณิต อุทิตสาร
กรรมาธิการ
13. นายชัยวัฒน์ ทองคาคูณ
กรรมาธิการ
14. นายชูชาติ อินสว่าง
กรรมาธิการ
15. พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
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
โดยให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารมี อ านาจหน้ า ที่ เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษา วิ เคราะห์ จั ด ท าแนวทาง
แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมกาหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย ทางถนนให้ สั มฤทธิ์ผ ล ทั้ งนี้ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมาธิการได้แ ต่งตั้ ง นางสาววารุณี
แก้วสอาด ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สานักกรรมาธิการ ๑ สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎร ปฏิบั ติห น้ าที่ เป็ น ผู้ ช่ว ยเลขานุก ารในคณะกรรมาธิการตามข้อบั งคั บ สภาขับ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ และได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

-๓ตลอดจนมีคุณ สมบั ติที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจาคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษา
ประธานกรรมาธิก าร เพื่ อท าหน้ าที่ แนะน า ให้ ค าปรึก ษา และแสดงความคิด เห็ น เกี่ ยวกับ ภารกิ จของ
คณะกรรมาธิการ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมาธิการ
1. พลตารวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ
2. ศาสตราจารย์อิศรา ศานติศาสน์
3. นายประยูร เชี่ยววัฒนา
4. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
5. นายนิพนธ์ บุญญามณี
6. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
7. นายมนูญ ลีเชวงวงศ์
8. นายอารักษ์ พรประภา
9. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
10. นายสุปรีดา อดุลยานนท์
11. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
12. นายอานวย กาจีนะ
13. นายอนุชา เศรษฐเสถียร
14. นายสุทธิพล ทวีชัยการ
15. นายเลิศศักดิ์ นววิมาน
16. นายวิทยา ชาติบัญชาชัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์
18. นายธนะพงศ์ จินวงษ์

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการประสานงาน
ศูนย์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
กระทรวงกลาโหม
ประธานทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จากัด
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗
ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
ผู้อานวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
แตะกระโทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ
นายสิทธิพงษ์ ส่งศรี
สาหรับการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัย
ทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจึงมีมติ
ตั้งคณะอนุกรรมาธิการจานวน ๒ คณะ และคณะทางานจานวน ๓ คณะ ดังนี้

-๔1. 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) พลตารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
รองประธานอนุกรรมาธิการ
3) พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
รองประธานอนุกรรมาธิการ
4) นายแท้จริง ศิริพานิช
เลขานุการอนุกรรมาธิการ
5) นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร
อนุกรรมาธิการ
6) นายณรงค์ เขียดเดช
อนุกรรมาธิการ
7) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์
อนุกรรมาธิการ
8) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
อนุกรรมาธิการ
9) พันตารวจเอก 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
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๑๗) นายเกษม สังข์ภิรมย์
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๑๘) นายทวิชา หวังโภคา
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๑๙) พลตารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๐) นายสุพร เตไชยา
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๑) พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๒) คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๓) รองศาสตราจารย์เอกชัย สุมาลี
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๔) นายนันทพร สูยะศุนานนท์
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๕) นางสาวไจตนย์ ศรีวังพล
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๖) นายประพล มิลินทจินดา
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๒๗) นายไชยวัฒน์ กล่าพล
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
โดยให้คณะอนุกรรมาธิการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ โดยใช้การศึกษา
ของกรุงเทพมหานครเป็นแม่แบบ
๒) พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาจราจรในเมืองใหญ่
๓) จั ดท าแผนและแนวทางในการแก้ปั ญ หาการจราจรในเมื องใหญ่ โดยน าเสนอเป็ น
รายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ

-๕2. คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ วรรคสอง อนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย
๑) พลตารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
ประธานอนุกรรมาธิการ
๒) ศาสตราจารย์ดุสิต เครืองาม
รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓) นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
๔) นายแท้จริง ศิริพานิช
อนุกรรมาธิการ
๕) นายอารักษ์ พรประภา
อนุกรรมาธิการ
๖) พลตารวจโท อนันต์ ศรีหิรัญ
อนุกรรมาธิการ
7) พลตารวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
อนุกรรมาธิการ
๘) นายอนุชา เศรษฐเสถียร
อนุกรรมาธิการ
๙) นายวิทยา ชาติบัญชาชัย
อนุกรรมาธิการ
๑๐) นายชวน คงเพชร
อนุกรรมาธิการ
1๑) พันตารวจเอก ชัยรัตน์ วรุณโณ
อนุกรรมาธิการ
1๒) นายสมคิด กฤษณะวณิช
อนุกรรมาธิการ
๑๓) นางสุภา จอมพันธ์
อนุกรรมาธิการ
1๔) นายสัญชัย ชาสมบัติ
อนุกรรมาธิการ
๑๕) นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
เลขานุการอนุกรรมาธิการ
1๖) นายวิทยา แก้วภราดัย
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๑๗) นายวิรัช ชินวินิจกุล
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๑๘) นายเสรี สุวรรณภานนท์
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
๑๙) นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน
ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการ
โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาศึกษากฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนน
2) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านระบบความปลอดภัย
ทางถนน
3) จัดทารายงานพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
4) จั ด ท าร่ างกฎหมายในกรณี ที่ เห็ น ว่ามี ค วามจ าเป็ น ต้อ งปรับ ปรุงหรือ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย
๓. คณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ด้ วยในคราวประชุ มคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ประบบความปลอดภั ยทางถนน
สภาขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ครั้ งที่ ๗ เมื่ อวั น จัน ทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ มได้ มี ม ติ
ตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย
๑) พันตารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร
ประธานคณะทางาน
๒) นางถวิลวดี บุรีกุล
คณะทางาน

-๖๓) นายสิทธิพงษ์ ส่งศรี
คณะทางาน
๔) นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร
คณะทางาน
๕) นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ
คณะทางาน
๖) นางวาทินี สุวรรณพงศ์
คณะทางาน
7) นายธีรพล ประดิษฐบรรจง
คณะทางาน
โดยให้คณะทางานดาเนินการพิจารณาศึกษาในการจัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นชอบ
๔. คณะท างานจั ด ท าหลั กสู ต รความปลอดภั ย ทางถนน และการจั ด สั มมนาหลัก สู ต ร
การให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานคณะกรรมาธิการ
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ครั้ ง ที่ ๙ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ
ตั้งคณะทางานจัดทาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนาหลักสูตรการให้ความรู้การจราจร
แก่เด็ก และการเสนอผลงานคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย
๑) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ประธานคณะทางาน
๒) นางถวิลวดี บุรีกุล
คณะทางาน
๓) นายกมล รอดคล้าย
คณะทางาน
๔) นายธานี สืบฤกษ์
คณะทางาน
๕) พันตารวจเอก ชัยรัตน์ วรุณโณ
คณะทางาน
๖) นางกฤษณา ภาณุเวช
คณะทางาน
๗) นายเลิศศักดิ์ นววิมาน
คณะทางาน
๘) นายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง
คณะทางาน
๙) นายอดิศร ดีปานธรรม
คณะทางาน
๑๐) นางกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา
คณะทางาน
๑๑) นางผ่องพรรณี แสงน้อย
คณะทางาน
๑๒) นายอนุสรณ์ อินทเชตุ
คณะทางาน
๑๓) ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล
คณะทางาน
๑๔) นายพงศ์พันธุ์ จิตรานุกิจ
คณะทางาน
โดยให้ คณะทางานด าเนิ นการพิจารณาศึกษาในการจัดทาหลักสู ตรความปลอดภัยทางถนน
และการจั ด สั ม มนาหลั ก สู ต รการให้ ค วามรู้ก ารจราจรแก่ เด็ ก และการเสนอผลงานคณะกรรมาธิ ก าร
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นชอบ
๕. คณะทางานจัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับ เคลื่ อนการปฏิรูป ประเทศ ครั้งที่ 1๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง
คณะทางานจัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... คณะทางานประกอบด้วย
๑) นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
ประธานคณะทางาน
2) พลตารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
คณะทางาน
3) นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
คณะทางาน

-๗4) นางสุภา จอมพันธ์
คณะทางาน
5) นายสัญชัย ชาสมบัติ
คณะทางาน
6) ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรม
คณะทางาน
7) พันจ่าอากาศโท ฤทธิชัย จันทา
เลขานุการคณะทางาน
โดยคณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาศึกษา รวบรวมกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยทาง
ถนนอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
๒) จัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร
พ.ศ. .... เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
เพื่อพิจารณา
๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนน
และการบังคับใช้มอบหมาย
ในการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลระบบความปลอดภัย
ทางถนนจากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น โดยมีการ
ประชุมทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง โดยมีรายนามหน่วยงานผู้มาชี้แจ้งและผู้มาให้ข้อมูลความคิดเห็น ดังนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
๑. นายกอบชัย บุญอรณะ
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
ผู้อานวยการกองบูรณาการ ความปลอดภัยทางถนน
๓. นายกษริน ตริณตระกูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข
กรมการขนส่งทางบก
๑. นายกมล บูรณพงศ์
๒. นายธานี สืบฤกษ์
๓. นางสุนิสา อนันตกูล
๔. นายอรรณพ หาญกิจ
๕. นายวัลลภ งามสอน
๖. นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รองอธิบดี
ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งผู้โดยสาร
ขนส่งจังหวัดกระบี่
รักษาการผู้อานวยการสานักวิศวกรรมยานยนต์
ผู้อานวยการสานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
หัวหน้างานรับรองรถและอุปกรณ์

-๘สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๑. นายสฤษฎ์พงศ์ บริบูรณ์สุข
ผู้อานวยการสานักแผนความปลอดภัย
๒. นางดวงเดือน นพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวดวงพร สะภูมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
กรมทางหลวง
๑. นายทวี เกศิสาอาง
ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย
๒. นายสุจิณ มั่งนิมิตร
รองผู้อานวยการ
สานักอานวยความปลอดภัย
๓. นายทรงฤทธิ์ ชยานันท์
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
๔. นายสมโภช โอทาตะ
วิศวกรโยธาชานาญการ
กรมทางหลวงชนบท
๑. นายสมัย โชติสกุล
๒. นายสิทธิชัย ศิริพันธุ์
๓. นายชูโต อุทัยวัฒน์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๑. นายอนุชา เศรษฐเสถียร
๒. นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์

การรถไฟแห่งประเทศไทย
๑. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
๒. นางสาวปัทมา ศรีดารณพ
๓. นายพิศิษฏ์ เทศถา

ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย
วิศวกรโยธาชานาญการ
วิศวกรโยธาชานาญการ
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้อานวยการโครงการพิเศษจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
รองวิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษา
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณ
หัวหน้ากองควบคุมการปฏิบัติการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอรวิทย์ เหมะจุฑา
ประธานคณะอนุกรรมการ
สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
๑. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(รักษาการผู้อานวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม)

-๙๒. นายอดิศร เกษมพรรณราย
๓. นางอาภรณ์ ขวัญสุด
๔. นางสาวสุชาวัตน์ ศรีธีระวิโรจน์
๕. นายยอดชัย บุญรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (สนข.)
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ปลอดภัยคมนาคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ แตะกระโทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
๑. นายธนะพงศ์ จินวงษ์
๒. นางดวงรัตน์ ช้างค้าง

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๑. นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานงานทะเบียน
และภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
๒. นางสาวทวีพร เพิ่มทวี
หัวหน้าสานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน
๓. นายวัลลภ งามสอน
ผู้อานวยการสานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
4. นางสาวนิสากร ชาติศิริ
หัวหน้างานแผนงานโครงการกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๑. นายตนุภัทร รัตนพูลชัย
รองเลขาธิการคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง)
๒. นางคนึงนิจ สุจิตจร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สายกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
๓. นายจรัญ สอนสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สายส่งเสริม) ผู้แทนนายสุทธิพล ทวีชัยการ
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมาธิการ
๔. นายอาภากร ปานเลิศ
ผู้อานวยการฝ่ายสานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
๕. นายพงศกร ภาณุศานต์
ผู้อานวยการส่วนกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

- ๑๐ ๖. นายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ
๗. นางสาวปรีดาวรรณ สังกระหวัด

ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ
รักษาการ ผอ. สน. ๑๐
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
นายวินัย กิจโชค

ที่ปรึกษาสมาคม

หน่วยงานอิสระ
นายวันชัย มีศิริ

นักวิชาการอิสระ

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จากัด
นายสุทัศน์ ชูรักษ์
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิ ก ารยั ง ได้ มี ก ารจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “ถนน : สู่ ค วามปลอดภั ย
ของคนไทยรุ่นใหม่” วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงแนวทางป้องกันและ
วิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากล
จากการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาและ
จัดทารายงานเรื่อง “การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน” โดยมีวิธีการปฏิรูป ดังนี้
แผนที่ ๑ แผนการปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ย ทางถนน ระยะสั้ น : แผนงานรองรั บ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมาธิการมุ่งหวังว่า จะสามารถใช้เป็นต้นแบบลดการสูญ เสี ย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว จากปัญหาอุบัติเหตุและความ
รุนแรงที่ เพิ่ มขึ้ นมากในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่ อให้ การเดิน ทางกลับ ภูมิล าเนาและการ
ท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการ
จึงเห็นว่า จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนด
เป้าหมายการลดจ านวนผู้ เสียชีวิตลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เทียบจากสถิติในช่ วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๙ (คิดเป็นจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน ๓๖๑ คนในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยทุกจังหวัด
นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด กาหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับส่วนกลางดังกล่าว และบูรณาการการทางาน
ตามความเสี่ยงหลักของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนและให้
เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับมาตรการบริหารจัดการ การทาถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย

- ๑๑ การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
แผนที่ ๒ แผนการปฏิ รูป ระบบความปลอดภั ยทางถนน ระยะกลาง : ร่า งแผนแม่ บ ท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔โดยร่างแผนแม่บทฉบับนี้ จะมีระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งกลไกที่ทาให้
เกิดระบบการขนส่ งทางถนนที่ป ลอดภั ย เพื่ อให้ เกิดความต่อเนื่ องในการดาเนินงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่ ง ในร่ า งแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ไ ว้
๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า SIX SAFETY STRATEGIES โดยน าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ซึ่ ง เป็ น แผนแม่ บ ทที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการใช้ ม าก่ อ นแล้ ว มาปรั บ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน และนาหลักการตามที่องค์การสหประชาชาติและปฏิญญาบราซิเลีย
เรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนนมาประกอบการจัด ท าแผนดั งกล่ าว โดยกาหนดเป้ าหมายให้ ส อดรับ กั บ
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่จะให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ ๕๐
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนที่ ๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว สาหรับแผนการ
ปฏิรูปนี้ เป็น แผนยั่งยืนระยะยาวมีกาหนดเวลา ๒๐ ปี ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิต
และการเสริ มสร้างวัฒ นธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยพัฒ นาบทบาทสถาบั นทางสังคม
ให้ เข้มแข็งยิ่งขึ้น การจั ดตั้งศาลจราจร การให้ มี เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การมีระบบ
ประกันภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการให้สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน สังคม และภาคส่วน
ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และสร้ า งวั ฒ นธรรมการใช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า งปลอดภั ย และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
ร่ว มกั น เป็ น วัฒ นธรรมที่ ดีงามและเป็ น รากฐานในการพั ฒ นาคนและสั งคม ตลอดจนการแก้ไขปั ญ หา
อุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

๑.๒ สภาพปัญหา
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยทางถนนแล้ว
พบว่ามีสภาพปัญหาและสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทั้งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและสภาพปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในภาพรวมตลอดทั้งปี สามารถสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้
สภาพปัญหาช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับ
ภูมิลาเนาและเดินทางท่องเที่ยวจานวนมาก ประกอบกับคนไทยนิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์บุคคลมากกว่า
รถสาธารณะเพื่อเร่งรีบเดินทางให้ ถึงที่หมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงฉลอง
โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนมึน เมา เกิดความคึกคะนองขับขี่รถด้วยความประมาท เมาแล้วขับ
รวมไปถึงขับขี่รถโดยไม่เคารพกฎจราจรจึงทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี จากการสารวจ
พบว่าโดยเฉลี่ยความสูญเสียช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙ เฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุวันละ ๕๑๖ ครั้ง
บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๕๕๘ ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๔ ราย (ช่วงปกติ จะมีผู้เสียชีวิ ตวันละ ๔๐ ราย)

- ๑๒ แต่ช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พบว่า มีความสูญเสียเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งจานวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ ๑๒.๗ จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๑๒.๔ และจ านวนผู้ เสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๑๑.๔
(ข้อมูลสำนักงำนเครือข่ำยลดอุบัติเหตุกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข) และมีจานวนผู้พิการที่เกิดจาก
อุบั ติ เหตุ ทางถนนช่วงปี ใหม่ ร้ อยละ ๔.๖ หรือจ านวน ๑๖๑ คน ที่ ครอบครัวต้ องรับภาระดู แลไปชั่ วชีวิ ต
คณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาและความร้ายแรงของความสูญเสีย จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุบั ติเหตุช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว คือ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงาน
รองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป
สภาพปัญหาในภาพรวมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการเสียชีวิตและความสูญเสี ย
จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ จานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในอัตรา
กว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปีเนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น การไม่เคารพกฎจราจรปัญหาหน่วยงานในการ
บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางถนนไม่ เป็ น เอกภาพขาดการบู รณาการ ความไม่ ป ลอดภั ย
จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนน รวมกับปัจจัยด้านพาหนะที่ใช้ ในการขับขี่และพฤติกรรมนิสัยของ
คนไทยที่คุ้นเคยกับการดาเนินชีวิตอย่างอิสระเสรี การศึกษาอบรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
วิชาการแม้จะมีกฎ ระเบียบต่างๆ ในชีวิตประจาวัน แต่ไม่ได้มีการควบคุม กาชับ และสร้างจิตสานึกเพื่อ
ส่วนรวมกันอย่างจริงจัง ผู้ที่เป็นตัวอย่างของครอบครัวก็ มักมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบเล็กๆน้อยๆของ
สังคมให้เด็กหรือเยาวชนเห็นอยู่เป็นนิจ ทาให้สังคมขาดจิตสานึกในการรักษากฎ ระเบียบ วินัย โดยการ
เคารพกฎจราจร มีส่วนสาคัญอย่างมากที่ทาให้เกิดความบกพร่องในวินัยของสังคม และนามาซึ่งอุบัติเหตุ
และความสูญ เสี ย อย่างมากซึ่งเมื่อคณะกรรมาธิการได้ พิจารณาแล้ วจึงได้เสนอแผนในการแก้ไขปัญ หา
อุบัติเหตุในองค์รวมโดยพิจารณาสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุ ด
โดยมุ่งเน้นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดเอกภาพในการบริหาร และแก้ไขพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายและปลูกฝังทัศนคติแก่เยาวชนโดยการจัดทาหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ใน
การเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนให้การอบรมแผนการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ให้
เกิดพฤติกรรมและวัฒ นธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนแก่
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นควรกาหนดให้แผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนดาเนินการช่วง ๕ ปี) การดาเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทาง
สากล และรวมถึ งแนวทางของรั ฐ บาลมาใช้ ซึ่ งได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ไว้ ๖ ยุ ท ธศาสตร์ เรีย กว่า SIX
SAFETY STRATEGIES ขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ ที่ คณะกรรมาธิ การจั ดท าเพื่ อสร้ างความปลอดภั ยให้ แ ก่
ประชาชนอย่างแท้จริง
อีกทั้ง เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนคณะกรรมาธิการได้พิจารณา
จากสภาพปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้น เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่เกรงกลัวกฎหมายจราจรและการ
หลีกเลี่ยงไม่ชาระค่าปรับ ขาดผู้ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย รวมทั้งการขับขี่ที่ไม่คานึ งถึงความ
ปลอดภัยที่ผู้ขับขี่มักผลักภาระให้แก่ประกันภัยรับผิดชอบแทนตน คณะกรรมาธิการจึงเสนอมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว เพื่อเป็นแผนในการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืนระยะยาวมีกาหนดเวลา ๒๐ ปี ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น เสนอให้ จั ด ตั้ ง ศาลจราจร พร้ อ มทั้ ง การจั ด ให้ มี เจ้ า หน้ าที่ ค วามปลอดภั ย ทางถนน (จปถ.)
การกาหนดมาตรการของระบบประกันภัยเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
ความปลอดภัยทางถนนพัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะให้ ดีขึ้น เร่งรัดเสริมสร้างพฤติกรรมและวัฒ นธรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีแนวคิดพัฒนาบทบาทสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจน

- ๑๓ การให้ ส ถานศึกษามี ส่ ว นร่ ว มในการปลู กฝั งจิตส านึ ก และสร้างพฤติ กรรมและวัฒ นธรรมที่ พึ งประสงค์
ให้ยั่งยืนต่อไป

๒. วิธีการปฏิรูป
คณะกรรมาธิการ ได้ประชุมพิจารณา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และดาเนินการอื่นๆ
โดยรายละเอี ย ดปรากฏในส่ ว นวิ ธีด าเนิ น การของคณะกรรมาธิก าร ซึ่ งมี ผ ลการด าเนิ น การจั ด ท าเป็ น
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งเป็น ๓ แผน ดังนี้
แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนที่ ๒ แผนการปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ย ทางถนน ระยะกลาง : ร่ า งแผนแม่ บ ท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔
แผนที่ ๓ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

- ๑๔ -

แผนที่ ๑

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสัน้
: แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๕ -

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. บทนา
ตามที่ ส ภาขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ ได้ มี มติ ในการประชุ มครั้ งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่ อวั น จั น ทร์ ที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้ งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ย ทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒
ประกอบกั บ ข้ อ ๗๙ โดยคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ย ทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พิจารณาเรื่องประเด็นปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เพราะมีความเกี่ยวกับมิติ
ทางสั งคม สาธารณสุ ข เศรษฐกิจ เห็ นควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีอานาจหน้าที่
พิจารณาเสนอการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา เพื่อนาเสนอ
รัฐบาลต่อไป
เพื่ อลดปั ญ หาอุบั ติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีแนวโน้มสู งขึ้น ให้ เป็ น
รูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน จึงเสนอแผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับ เทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมาย
ลดจานวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เทียบจากสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นจานวน
ผู้ เสี ยชี วิ ต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ไม่ เกิ น ๓๖๑ คนตามแนวทาง ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน
(SIX SAFETY STRATEGIES) ป ระกอบ ด้ วยมาตรการ บั งคั บ ใช้ กฎ ห มายและการบ ริ ห ารจั ดการ
เพื่ อ ลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งหลั ก ได้ แ ก่ ขั บ เร็ ว /เมา/ง่ ว งขั บ ไม่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ นิ ร ภั ย มาตรการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถและมาตรการเพื่อลดจุดเสี่ยงและวัตถุอันตรายข้างทาง

๒. สภาพปัญหา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ของทุกปี รวมทั้งวันหยุดยาว (long week end) ช่วงต่าง ๆ
จะมีป ระชาชนจานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนาและการท่องเที่ยว มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น
ยิ่งราคาน้ ามัน ราคาถูกลงยิ่งเพิ่ มการเดินทางโดยรถส่วนตัวมากขึ้น และถ้าเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
ประชาชนทยอยออกเดินทางสู่ภูมิลาเนาและมีการฉลองได้นานขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงกับผู้ใช้รถใช้ถนนจานวน
มาก โดยเฉลี่ยความสูญเสียช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙เฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุวันละ ๕๑๖ ครั้ง
บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๕๕๘ ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๔ ราย (ช่วงปกติ จะมีผู้เสียชีวิต วันละ ๔๐ ราย)
แม้ยอดความสูญเสียจะคงที่มาตลอด ๔-๕ ปีแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
กลับมีความสูญเสียเพิ่มขึ้นจากพ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งจานวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๗จานวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๒.๔ และที่สาคัญมีคนตายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔ ไม่นับรวมผู้บาดเจ็บที่รุนแรงอีกกว่า ๑๖๐ คนที่ต้อง
พิการและเป็นภาระให้ครอบครัวดูแลไปตลอดชีวิต
โดยสถิตยิ ้อนหลัง ๑๐ ปี เทศกาลปีใหม่ (ช่วง ๗ วันอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ เป็นดังนี้
แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๖ ตาราง เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙
ปี พ.ศ.

สถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่
เกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เกิดอุบัติเหตุ

ผู้บาดเจ็บ

ผู้เสียชีวิต

๔๔๑

-

-

-

๔,๙๔๓

๔๔๙

๗.๔%

๓.๖%

๑.๘%

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
เฉลี่ย/ชม.

๕๑๖.๓
๒๒.๕

๕๕๘.๑
๒๓.๓

๕๓.๗
๒.๒

(ครั้ง)

(ราย)

(ราย)

๒๕๔๙

๕,๓๒๗

๔,๗๗๒

๒๕๕๐

๔,๔๕๖

๒๕๕๑

ข้อมูล : ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เฉพาะบาดเจ็บรุนแรง (admit)
หมายเหตุ : เทศกาลปีใหม่พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๔.๒๙คน หรือชั่วโมงละ ๒.๓ คน
(สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๙)

สาเหตุหลั กของอุบั ติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทียบกับแนวโน้ ม ๒ ปี ที่ผ่ านมา
จะพบว่ายังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยสาเหตุหลัก เกิดจากเมาสุราขับรถเร็วเกิน กาหนด
ตัดหน้ากระชั้นชิด สาหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์มากสุดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ (หมู่บ้าน ตาบล/แขวง) มีคนเดินถนนเสียชีวิตร้อยละ ๘.๙ และถนนที่เกิดเหตุ จะเกิด
ทั้งบนทางหลวงแผ่นดิน ถนนใน อบต./ถนนในหมู่บ้าน

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๗ ภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (๕ อันดับแรก)
รายการ

ปี

อันดับ ๑

๒๕๕๗

เมาสุรา

สาเหตุการ
เกิด
๒๕๕๘
อุบัติเหตุ
๒๕๕๙

ยาน
พาหนะ

รถปิคอัพ

๒๕๕๘ รถจักรยานยนต์

รถปิคอัพ

๒๕๕๙ รถจักรยานยนต์

รถปิคอัพ

๒๕๕๘
๒๕๕๙

ลักษณะ
ทาง

เมาสุรา

๒๕๕๗ รถจักรยานยนต์

๒๕๕๗
ถนน

เมาสุรา

อันดับ ๒
ขับรถเร็ว
เกินกาหนด
ขับรถเร็ว
เกินกาหนด
ขับรถเร็ว
เกินกาหนด

ทางหลวง
แผ่นดิน
ทางหลวง
แผ่นดิน
ทางหลวง
แผ่นดิน

อันดับ ๓
ตัดหน้า
กระชั้นชิด
ตัดหน้า
กระชั้นชิด
ตัดหน้า
กระชั้นชิด

อันดับ ๔
รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย
รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย
รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย
รถบรรทุก ๖ล้อ
รถเก๋ง/แท็กซี่
ขึ้นไป
รถบรรทุก ๖ล้อ
รถเก๋ง/แท็กซี่
ขึ้นไป
รถเก๋ง/แท็กซี่

ถนน อบต./ ทางหลวง
หมู่บ้าน
ชนบท
ถนน อบต./ ถนนในเมือง
หมู่บ้าน
(เทศบาล)
ถนน อบต./ ถนนในเมือง
หมู่บ้าน
(เทศบาล)

จักรยาน

ทัศนวิสัยไม่ดี
รถตู้
รถโดยสาร ๔ล้อ
ขึ้นไป
รถบรรทุก ๖ล้อ
ขึ้นไป

ทางหลวงชนบท

อื่น ๆ

ทางหลวงชนบท

ถนนใน อบจ.

ไม่มีข้อมูล
ปรากฏอยู่
ไม่มีข้อมูล
ปรากฏอยู่

ไม่มีข้อมูล
ปรากฏอยู่
ไม่มีข้อมูล
ปรากฏอยู่
ทางที่มี
สิ่งกีดขวาง
๐๐.๐๑ ๐๔.๐๐ น.
๐๐.๐๑ ๐๔.๐๐ น.
๒๐.๐๑ ๒๔.๐๐ น.

ทางโค้ง

ทางแยก

๒๕๕๘

ทางตรง

ทางโค้ง

ทางแยก

๒๕๕๙

ทางตรง

ทางโค้ง

ทางแยก

อื่น ๆ

๑๖.๐๑ ๒๐.๐๐น.
๑๖.๐๑ ๒๐.๐๐น.
๑๖.๐๑ ๒๐.๐๐น.

๑๒.๐๑ ๑๖.๐๐ น.
๑๒.๐๑ ๑๖.๐๐ น.
๑๒.๐๑ ๑๖.๐๐ น.

๒๐.๐๑ ๒๔.๐๐ น.
๐๘.๐๑ ๑๒.๐๐ น.
๐๘.๐๑ ๑๒.๐๐ น.

๐๘.๐๑ ๑๒.๐๐ น.
๒๐.๐๑ ๒๔.๐๐ น.
๐๐.๐๑ ๐๔.๐๐ น.

๒๕๕๙

ทัศนวิสัยไม่ดี

อื่น ๆ

ทางตรง

ช่วงเวลาที่
๒๕๕๘
เกิดเหตุ

ทัศนวิสัยไม่ดี

ถนนในเมือง
(เทศบาล)

๒๕๕๗

๒๕๕๗

อันดับ ๕

ที่มา : ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
หมายเหตุ : สาเหตุที่เกิดจากการหลับในอยู่อันดับ ๗ – ๘
(หมายเหตุ : พ.ศ. ๒๕๕๙ สาเหตุเกิดจากการหลับใน ร้อยละ ๕.๗๔ (มีผู้เสียชีวิต ๒๘ ราย) กลุ่มอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น๑๙ ราย (จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ๑๘ราย)
แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๘ นอกจากจ านวนอุ บั ติ เหตุ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
แนวโน้ มการตาย กับ ดัชนีความรุ นแรง SI ปี ใหม่ ๒๕๕๐-๕๙
ความรุนแรงยังเพิ่ มขึ้นด้ วย โดยข้อมูลดั ชนี
449
401
ความรุ น แรง (Severity Index, SI) ช่ วง 500
380
367 347 358
400
365 366 341
321
เทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สู งถึ ง ๑๑.๒๕ 300
(จานวนการเกิดอุบั ติเหตุ ๑๐๐ ครั้ง มีคนตาย 200
๑๑.๒๕คน) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง 100
ความรุ นแรงบนถนนทางหลวงและทางหลวง
0
ชนบทก็สู งขึ้นอย่ างมาก (ถนนทางหลวงมี ค่ า
dead
SI
ดัชนีความรุนแรง ๑๗.๒๒ และถนนทางหลวง
ชนบทมีค่า ๒๑.๙) กลางคืนมีความรุนแรงมากกว่ากลางวัน ๒ เท่า

12.00

7.00

2.00

สาเหตุหลักของความรุนแรง มาจาก การใช้ความเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ใช้
รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยถึง ๘๒% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ ๗๒%) มีจุดเสี่ยงและวัตถุอันตราย
ข้างทาง (รถเสียหลักตกข้างทาง แต่เสียชีวิตเพราะชนต้นไม้ใหญ่ ป้าย หรือเสาไฟ) และปัจจัยเสริมอื่น ๆ ที่ทาให้
รุนแรง เช่น หลั บใน ดื่ มขั บ ท าให้ ขาดสติ ด้านความปลอดภั ย ฯลฯ โดยสรุป “แบบแผนความเสี่ ยงส าคัญ ”
และข้อพิจารณาประกอบการจัดการปัญหา ได้แก่
ความเสี่ยง

๑)
๒)
ความเร็ว
๓)

๑)

๒)
หลับใน
๓)

แบบแผนของความเสี่ยงที่พบ
ถนนสายหลักจะใช้ความเร็วสูง โดยเฉพาะ
ช่วงถนนที่รถเริ่มคล่องตัว
การเสียชีวิตมักจะพบในจุดที่เป็น
ทางเชื่อม-ทางแยก จุดลักผ่าน จุด U-turn
และจุดตัดรถไฟลักผ่าน
คนเดินถนนเสียชีวิตในช่วงเทศกาล
ร้อยละ ๑๐ โดยเฉพาะถนนที่มีหลาย
ช่องทาง และรถยนต์ใช้ความเร็วสูงวิ่งผ่าน
ชุมชน
ช่วงการเดินทางไป-กลับ ผู้ขบั รถมีแนวโน้ม
หลับในเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความ
เสี่ยงคือ อดนอนสะสม ดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ผู้ขับขี่ ต้องขับติดต่อกันเป็นเวลานาน
(รถติด) โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
ที่หยุดพักไม่เพียงพอ
เมื่อเกิดหลับใน จะก่อให้เกิดความรุนแรง
ถึงเสียชีวิต และเกี่ยวข้องกับ
- การข้ามเลนไปชนประสานงา
- การชนรถบรรทุกจอดริมทาง หรือชน
วัตถุอันตรายข้างทาง

ข้อพิจารณาประกอบการแก้ไข
๑) เพิ่มการตรวจจับ โดยเฉพาะในจุดหรือช่วง
ถนนที่ผู้ขับสามารถขับรถด้วยความเร็วได้
๒) สารวจและวางมาตรการป้องกันในจุดที่อันตราย
โดยเฉพาะทางเชื่อม/ทางแยกจุด U turn บริเวณ
ถนนที่มีจานวนช่องจราจรมากและรถยนต์ใช้ความ
วิ่งเร็วในการสัญจร
๓) เพิ่มมาตรการช่วยลดความเร็วในลักษณะต่างๆ เช่น
ตั้งจุดตรวจ ตั้งกรวยสะท้อนแสง ในเส้นทาง
ที่วิ่งผ่านชุมขนเพื่อชะลอความเร็ว
๑) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
- การเร่งทางานต่างๆ ทาให้อดนอนติดต่อกันแล้ว
พักก่อนเดินทางกลับ อาจจะมีภาวะอ่อนล้า
สะสม
- การดืม่ ฉลองคืนก่อนเดินทาง ทั้งขาไปและขากลับ
- การขับรถติดต่อหลายชั่วโมงโดยไม่พัก
๒) ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ มีมาตรการตรวจสอบ
การพักผ่อนที่เพียงพอโดยเฉพาะรถรับจ้างไม่ประจา
ทางที่นามาวิ่งเสริมและที่รบั จ้างทั่วไป

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๙ ความเสี่ยง

แบบแผนของความเสี่ยงที่พบ

๑)

๒)
ดื่ม/
เมาขับ
๓)

๑)
ไม่ใช้
อุปกรณ์
นิรภัย

๒)

หมวกนิรภัย ๓)
เข็มขัด
นิรภัย
๔)
๑)
ถนน/
จุดเสี่ยง
สายหลัก
สถานที่
ท่องเที่ยว
เส้นทาง
ซ่อมสร้าง
จุดตัดทาง
รถไฟ

๒)
๓)

ข้อพิจารณาประกอบการแก้ไข
๑) การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่
การเพิ่มจานวนตรวจจับ โดยเฉพาะ
การตรวจจับทาได้จากัด เนื่องจากจานวน
- ช่วงกลางคืน ดึก ในช่วงที่มีการฉลอง (วันที่
บุคลากร และเครื่องมือ) โดยตรวจจับได้
๓๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ วันที่ ๑ มกราคม
เฉลี่ย ๒๕ - ๓๐ คดี/จังหวัด/วัน ในขณะที่มี
๒๕๖๐)
คนดื่ม-เมาขับอยู่บนถนนจานวนมาก ทั้ง
- กลุ่มเป้าหมายสาคัญ คือ จักรยานยนต์
สายหลักและสายรอง
- ช่วงวัยสาคัญ คือ วัยทางานและกลุ่มเด็ก/เยาวชน
การตรวจจับหลายพื้นที่ ไม่สามารถ
- มีบทลงโทษที่รุนแรงสูงสุดตามกฎหมาย เช่น
กระจายจุดตรวจไปในช่วงกลางคืนหรือช่วง
การมีหนังสือประสานความร่วมมือฝ่ายตุลาการ
ดึก ซึ่งเป็นช่วงหลังจากดื่มแล้วออกมาขับ
เพื่อให้มีบทลงโทษที่รุนแรงสูงสุดตามกฎหมาย
จึงเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กาหนด ไม่เพียงจาปรับและรอลงอาญา
ทางถนน
๒) ในกรณีผู้กระทาความผิด “เมาแล้วขับ” พิจารณาตรวจสอบ
ผู้กระทาความผิด ต้องรีบส่งฟ้องศาล
ความผิดอื่นๆ ร่วมไปด้วย เช่น การมีใบขับขี่ การต่อ
ภายใน ๔๘ ชม. ทาให้ขาดข้อมูลความผิด
ทะเบียนรถ เพื่อให้รับรู้ว่าการมีพฤติกรรมดืม่ ขับ
ซ้าประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่/
นอกจากถูกดาเนินคดี แต่จะส่งผลกระทบให้ถูก
ศาล
ตรวจสอบมากขึ้น
๓) ส่งเสริมมาตรการชุมชน เช่น ด่านชุมชน ให้เข้าร่วม
ดาเนินการเพิ่มขึ้น
ผู้เสียชีวิตจากขับขี่/ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ เกือบทั้งหมด (๙๐%)
๑) ในรถสาธารณะ กาหนดให้มีมาตรการจาก
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ผู้ประกอบการที่จะตรวจสอบการใช้เข็มขัดนิรภัยของ
ผู้เสียชีวิตจากรถส่วนบุคคล ส่วนใหญ่
ผู้โดยสาร ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (๖๐-๗๐%)
๒) เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ผู้โดยสารรถสาธารณะ ที่เสียชีวิตหรือได้รับ
ตระหนักและมีการใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือ
บาดเจ็บ เกือบทั้งหมดไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัย
โดยสาร
ในกลุ่มที่ดื่มขับจะพบว่า “ยิ่งดื่ม ยิ่งไม่ใช้
อุปกรณ์นิรภัย”
๑) มีการสารวจความเสีย่ งของเส้นทางในแต่ละพื้นที่
จุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จะมีผู้
(Road Safety Audit: RSA) พร้อมกาหนดมาตรการ
เดินทางมาก พบความเสีย่ งจากร้านริมทาง คน
แก้ไข โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการก่อสร้างทางพื้นที่แหล่ง
ในพื้นที่ถูกรถต่างถิ่นขับชน ฯลฯ
ท่องเที่ยว
เส้นทางที่มีการซ่อมสร้าง ในช่วงกลางคืนจะ ๒) มีการจัดการข้างทางให้เกิดความปลอดภัย เช่น
เกิดความเสี่ยงกับผู้สัญจร ในกรณีที่ขาดป้ายเตือน
ห้ามจอดไหล่ทาง จัดการร้านริมทาง ป้ายโฆษณา
และไฟส่องสว่างที่เหมาะสม เพียงพอ
ที่บดบังการมองเห็น ต้นไม้ทบี่ ังการมองเห็นบริเวณ
ยังพบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟ
ทางโค้ง
โดยเฉพาะช่วงกลางคืน จุดที่เป็นทางลัก
๓) ท้องถิ่น/ชุมชนที่มีจุดตัดรถไฟ มีการจัดการความ
ผ่าน และมีปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง คือ การเตือน
ปลอดภัย เช่น จัดการป้าย ตัดต้นไม้ หรือสิ่งอื่น
เมื่อถึงจุดตัดรถไฟ (ป้าย สัญญาณ เสียง
ที่บดบังสายตาผู้ขับรถ เพื่อเพิ่มระยะมองเห็น
สัญญาณ) การที่คนขับขาดความระมัดระวัง
การเตือนก่อนถึงจุดตัดทางแยก ทางรถไฟ
รวมทั้งพื้นถนนที่ชารุดยังไม่มกี ารซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงเขตทาง เป็นต้น

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๐ -

๓. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ เพื่อให้การเดินทางกลับภูมิลาเนาและการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความปลอดภัย ลดความสูญเสียทั้งจานวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บพิการและความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ช่วงเทศกาล ยังเป็นโอกาสกระตุ้นและริเริ่มมาตรการใหม่ๆ ให้กับสังคมเพราะมีเป็นช่วงที่
ทุกฝ่ายตื่นตัว เช่น มาตรการยึดรถ ฯลฯ

๔. เป้าหมาย
จากปั ญ หาอุ บั ติ เหตุ และความรุ นแรงที่ เพิ่ มขึ้ นมากในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่ อ ให้
การเดิ น ทางกลับ ภูม ิล าเนาและการท่อ งเที ่ย วของประชาชนในช่ว งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค วาม
ปลอดภัย มากยิ ่งขึ้น คณะกรรมาธิก ารจึงเห็น ว่า จาเป็นจะต้องมี การปฏิรู ประบบความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดเป้าหมายการลดจานวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เทียบจาก
สถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คิดเป็นจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่สูงกว่า ๓๖๑ คน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยทุก จังหวัด นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด กาหนดเป้าหมายให้ส อดคล้องกับส่วนกลาง
ดังกล่าวและบูรณาการการทางานตามความเสี่ยงหลักของพื้นที่ ร่ว มกับหน่ว ยงานต่าง ๆ ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ร่วมกับมาตรการบริหารจัดการ การ
ทาถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ตารางแสดงเป้าหมายตามแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น
: แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวนอุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ
เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ
เพิ่ม/ลดลง ร้อยละ
พ.ศ.
ครั้ง (เทียบจากปีก่อนหน้า) คน (เทียบจากปีก่อนหน้า) คน (เทียบจากปีก่อนหน้า)
๒๕๕๙ ๓,๓๗๙
+๑๒.๗%
๓,๕๐๕
+๑๒.๔%
๓๘๐
+๑๑.๔%
ไม่เกิน
๒๕๖๐
เป้าหมาย ลดผู้เสียชีวิตลง ร้อยละ ๕ (เทียบจากปีก่อนหน้า)
๓๖๑
-๕.๐%

๕. แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปี ใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศขอเสนอแผนการปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ยทางถนน (ระยะสั้ น) : แผนงานรองรั บเทศกาลปี ใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๑ ๕.๑ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย : เน้นพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเสียชีวิต
ได้แก่ ลดการใช้ความเร็ว ดื่ม/เมาขับการหลับในการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย)โดยเฉพาะ
ช่ วงเวลากลางคื น ช่ วงที่ มี การฉลอง (วั นที่ ๓๐-๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๙ และวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐) เน้ น
กลุ่มเป้าหมายสาคัญคือ จักรยานยนต์ช่วงวัยทางานและเยาวชน ซึ่งมีข้อเสนอสาคัญ ดังนี้
๕.๑.๑ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง : เพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้
ถนน ลดพฤติกรรมการกระทาผิดกฎหมายด้านการจราจร โดยมีช่วงบังคับใช้กฎหมายเข้ม ๗วันก่อนเทศกาล
พร้อมรายงานผลการดาเนินงานแต่ละวัน เพื่อสร้างกระแสการรับรู้กับผู้ใช้รถใช้ถนนว่ามีการจริงจังและเป็น
ระยะเวลาที่ไม่เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้ช่วง ๗วันของเทศกาลปีใหม่สามารถควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ)
๕.๑.๒ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งตรวจจั บ ความเร็ ว (Speed camera) และเครื่ อ งตรวจวั ด
แอลกอฮอล์ (Alcohol breathalyzer) ให้ เพี ย งพอส าหรั บ บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ :
โดยเร่งพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะความเร็วและเมาขับ
เป็ นสาเหตุอันดับ ๑ และ ๒ ของการตายบนถนน ทั้งในช่วงเทศกาลพร้อมพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้อานาจ
เจ้ าหน้าที่ ยึดรถ สาหรับผู้กระทาความผิ ดเมาแล้วขับเพื่อให้ใช้ เป็นกฎหมายปกติ และนามาดาเนินการให้ ทัน
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ)
๕.๑.๓ การกาหนดความเร็วสูงสุดแต่ละพื้นที่ชุมชน:สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่
ดูแลเส้นทาง (กระทรวงคมนาคม หน่วยงานท้องถิ่น) ร่วมกันพิจารณากาหนดความเร็วสูงสุดที่เหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้งป้ายจากัดความเร็ว เช่น กาหนดความเร็วในพื้นที่ชุมชนไม่เกิน
๕๐ กม./ชม.และลดเหลือ ๓๐ กม./ชม.เมื่อถึงหน้าโรงเรียนหรือตลาด ที่มีผู้คนสัญจรข้ามไปมา โดยพิจารณาลด
ความเร็วของพาหนะในลักษณะต่างๆ เช่น ตั้งจุดตรวจ ตั้งกรวยสะท้อนแสง ตั้งจุดตรวจก่อนเข้าชุมชน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม)
๕.๑.๔ การควบคุ ม การจ าหน่ า ย การดื่ม และการเข้ า ถึ งเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ : บั งคั บ ใช้
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑เพื่ อ เข้ มงวดในการ
จ าหน่ ายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าตโดยเฉพาะถนนสายหลั ก และสายรอง โดยจั บ กุ ม และ
ดาเนินคดีเด็ดขาด ในวันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเข้มงวดไม่ให้มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเร่ขายโดยให้เน้นหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
อายุต่ากว่า ๒๐ ปีเป็นพิเศษ พร้อมทั้งเข้มงวดสถานบริการต่างๆ ให้เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกาหนด
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย)

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๒ ๕.๑.๕ การเพิ่มการตรวจตราและสุ่มตรวจยานพาหนะ : โดยเฉพาะในจุดหรือช่วงถนนที่ผู้ขับ
สามารถขับรถด้วยความเร็วได้ โดยให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย
ในกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ รถโดยสารที่นามาให้บริการสาธารณะโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
รถบัสสองชั้น รถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะที่อาจก่อให้เกิด
อั น ตราย โดยด าเนิ น การเข้ ม งวดบนถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท ถนนในเมื อ ง และถนน อบต.
ถนนหมู่บ้าน
(หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย)
๕.๒ มาตรการด้านบริหารจัดการ : โดยกาหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตลงร้อยละ ๕ เทียบกับ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมกาหนดแนวทางดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม ได้แก่
๕.๒.๑ คณะกรรมการนโยบายป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) : โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง (ช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อมอบนโยบายพร้อมการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ อุปกรณ์และงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
๕.๒.๒ คณ ะกรรมการศู น ย์ ค วามปลอดภั ย ทางถนน (ศปถ.) : โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและ
เลขานุการรับเป้าหมายและนโยบายจาก นปถ. กาหนดเป็นแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้ง
ก าหนดให้ ทุ ก จั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น มี แ ผนส าหรั บ ด าเนิ น การ การรายงานผลอย่ า งเข้ ม ข้ น ในช่ ว ง ๗ วั น
ก่อนเทศกาลและช่วง ๗ วันสาหรับเทศกาลปีใหม่ โดยมีตารางการเตรียมการดังนี้

๑)
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๔)
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หมายเหตุ

๕.๒.๓ สนั บสนุ นโครงการ“ดวงตาแห่ งความปลอดภัย ” (Safety eyes) : ควรมีม าตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถและจัดทาระบบเก็บข้อมูลจากกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์
จากประชาชน ซึ่งสามารถส่ งเข้าหน่ วยงานส่วนกลางได้ผ่ านสื่อออนไลน์ทางสังคมเพื่อเป็นข้อมูล ใช้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุ และสามารถเป็นพยานหลักฐานทางคดีของกรณีต่างๆ ที่มีการบันทึกภาพจากผู้ขับขี่ได้
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม)

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๓ ๕.๒.๔ การส่งเสริมมาตรการชุมชนต่าง ๆ : โดยส่งเสริมแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยกาหนดมาตรการป้องกันรณรงค์ และแก้ไข เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการดื่ม/เมาขับรถ ใช้ความเร็ว ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวก
นิรภัย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน)
๕.๒.๕ ขอความร่ วมมื อ ผู้ ป ระกอบการขนส่ งด้ วยรถบรรทุ ก : หากไม่ จ าเป็ นให้ ห ลี กเลี่ ย ง
การใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม)
๕.๓ มาตรการด้ านถนนและสิ่ งแวดล้ อมปลอดภั ย : เน้ นในจุ ดที่ มี ความเสี่ ยงสู ง ได้ แก่ ถนนสายหลั ก
ที่รถใช้ความเร็ว จุดเสี่ยงจุดอันตรายพื้นที่ท่องเที่ยว เส้นทางที่อยู่ระหว่างการซ่อมและจุดตัดรถไฟ
๕.๓.๑ การแก้ไขจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซ้าซาก : โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เส้ น ทาง น าจุ ดเสี่ ยงจุ ดอั น ตรายที่ มี สถิ ติ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ รุนแรงซ้ าซากในช่ วงเทศกาลย้ อนหลั งอย่ างน้ อย ๓ ปี
มาวิเคราะห์หรือตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) บริเวณจุดเสี่ยงและวัตถุอันตราย
ข้างทาง ทางเชื่ อม ทางแยก U turn เส้ นทางที่ อยู่ ระหว่างการซ่ อมและจุ ดตั ดรถไฟ รวมถึ งสภาพถนนที่ เป็ น
อันตรายต่อผู้ขับขี่เร่งดาเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้สัญจร พร้อมกาหนดให้มีการเฝ้าระวังและ
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ณ จุดนั้น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สานักงานตารวจแห่งชาติ)
๕.๓.๒ การคืนผิวจราจร : โดยผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือซ่อมบารุงให้หยุดดาเนินการ
ในระหว่างเทศกาลปี ใหม่ และให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรื อผู้ รั บเหมาเร่งปรับปรุงผิ วจราจรเพื่ อให้ ใช้ งานได้
หรือหากดาเนินการไม่ทันให้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บอกทางให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม)
๕.๓.๓ การจัด เตรียมถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย : การจัดการสิ่งแวดล้อมข้างทางให้เกิด
ความปลอดภัย เช่น ห้ ามจอดไหล่ ท าง จัดเตรียมจุดพั กรถ (Rest Area) จัดการร้านริมทาง ป้ายโฆษณา
ที่บดบังการมองเห็น ต้นไม้ที่บังการมองเห็นบริเวณทางโค้งการทาความสะอาดเครื่องหมายจราจร ปรับปรุง
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย รวมถึงบริเวณถนนทางเลี่ยงเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูงเนื่องจากผู้ขับรถต่างพื้นที่จะไม่ คุ้นเคยกับสภาพเส้นทาง ผู้เดินเท้าก็ไม่คุ้นเคยกับรถต่างถิ่นที่มาวิ่ง
ส่วนมากจะเป็นถนนสายรองขนาดเล็กและไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม)
๕.๓.๔ การเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟ : ให้หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีพื้นที่ทางรถไฟผ่านให้ มีการจัดการความปลอดภัย เช่น จัดการป้าย ตัดต้นไม้ หรือสิ่งอื่น
ที่บ ดบั งสายตาผู้ ขับ รถ เพื่อเพิ่ มระยะมองเห็ น การเตือนก่อนถึงจุดตัดทางแยก ทางรถไฟ ไฟฟ้าส่ องสว่าง
ปรับปรุงเขตทาง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับรถ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย)

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๔ ๕.๔ มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย : การเข้มงวดกับรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถตู้ รถโดยสาร
ประจาทาง โดยเฉพาะรถรับจ้างไม่ประจาทางที่นามาวิ่งเสริมและที่รับจ้างทั่วไปรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยานยนต์
๕.๔.๑ การควบคุมและตรวจสอบผู้ขับรถ : ในเรื่องการใช้ความเร็ว ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า
จานวนที่กฎระเบียบกาหนด พร้อมบันทึกระยะเวลาการขับรถต่อเนื่องและระยะเวลารวมต่อวัน มีการกาหนด
มาตรการจากผู้ประกอบการที่จะตรวจสอบการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร ทุกครั้งก่อนออกเดินทางจัดให้มี
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ พนักงานขับรถโดยสารก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทั้งต้นทาง
และปลายทางอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและมีการใช้อุปกรณ์
นิรภัยทุกครั้ง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย)
๕.๔.๒ การกวดขันและตรวจจับรถที่ มีอุปกรณ์ ส่วนควบไม่ปลอดภัย : กวดขันรถที่มีชิ้นส่วน
หรืออุป กรณ์ อานวยความสะดวกและปลอดภัยให้ กับ คนขับ และผู้ โดยสารไม่ส มบูรณ์ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย
ไฟเลี้ยว กระจกส่องหลังสภาพยางล้อหรือไม่เปิดไฟขณะใช้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบสภาพความพร้ อ มของรถ คุ ณ ภาพของรถโดยอาศั ย ความร่ว มมื อ จากอาสาสมั ค ร
เช่น กลุ่มนักศึกษาอาชีวะฯ ผู้ ประกอบการรถยนต์ค่ายต่าง ๆ โดยมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เช่น ถนนหลวง ถนนทางหลวงชนบท และถนนท้องถิ่น
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ)
๕.๕ มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน : โดยประสานความร่วมมือ
กับ องค์กรส่ ว นปกครองท้ องถิ่น และองค์ กรสาธารณกุศลเพื่ อเป็น แกนในพื้ นที่ บู รณาการและกาหนดพื้ น ที่
ความรับผิดชอบ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนท้องถิ่นที่ชัดเจนและพร้อมให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยเฉพาะเตรีย มการส าหรับ การเข้าถึงที่เกิดเหตุ การส่ งต่อผู้ ป่ว ย เพราะช่ว งเทศกาลจะเกิดปั ญ หารถติ ด
ทั้งช่องทางปกติและช่องทางฉุกเฉิน
(หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๕.๖ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ :
๕.๖.๑ ปรับรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : เพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายและรูปแบบ
สื่อสารใหม่ๆ โดยเน้นหนักตั้งแต่ช่วง ๗วันก่อนเทศกาลและเข้มข้นในช่วงเทศกาล อาทิ นาเสนอข้อมูลผลกระทบที่
เกิดกับเหยื่อ การนาข้อมูลการกระทาความผิดและบทลงโทษมาสื่อสารต่อสาธารณะ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สื่อมวลชนและภาคเอกชน)

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๕ ๕.๖.๒ ปรับเนื้อหาและจุดเน้นในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : โดยเน้นการสื่อสารความเสี่ยงหลัก
ได้แก่ ขับเร็ว หลับใน ดื่ม/เมาขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(๑) ความเสี่ยง “หลับใน” สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักความรุนแรงและ
เตรียมพร้อมก่อน-ระหว่างเดินทาง (เช่น อดนอนติดต่อกันก่อนเดินทางกลับจะมีภาวะอ่อนล้าสะสมการดื่มฉลอง
คืนก่อนเดินทาง ทั้งขาไปและขากลับการขับรถติดต่อหลายชั่วโมงโดยไม่พัก)
(๒) การสื่อสารเพื่อให้รับรู้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและใช้บทลงโทษสูงสุด
โดยเน้ นรถที่ มีโอกาสเสี่ ยงเกิดอุบั ติเหตุ สู ง ได้ แก่ รถสองชั้น รถตู้โดยสาร รถจั กรยานยนต์ รวมถึงรถโดยสาร
สาธารณะ ที่ไม่ถูกต้องถามกฎหมาย และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ
(๓) การประชาสัมพันธ์เส้นทางที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วทั้งหมดเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักของผู้ขับรถ
(๔) การประชาสัมพันธ์เส้นทางเสี่ยงอันตราย จุดเสี่ยงอันตราย ในโครงข่ายถนนสายหลัก
และเส้นทางท่องเที่ยว
๕.๖.๓ การรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนเดินทางและใช้ระบบขนส่งสาธารณะ : เพื่อลดความ
เสี่ ย งจากการใช้ รถส่ ว นบุ ค คลจ านวนมาก การหลี ก เลี่ ย งเส้ นทางเสี่ ยง จุด พั ก/ให้ บริการ ลดปั ญ หาการใช้
ระยะเวลาบนถนนจนอ่อนล้า
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม)
ทั้งนี้ ให้ ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดาเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
หากไม่สามารถดาเนิ น การดังกล่ าวได้และมีความจาเป็นเร่งด่วนให้ พิจารณาเสนอของบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น โดยเสนอเรื่ อ งต่ อ รั ฐ มนตรี เจ้ าสั งกั ด พิ จ ารณา (เว้น แต่ เป็ น กรณี
ที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว)
๖. ตัวชี้วัด
สถิติจ านวนผู้ เสี ยชีวิตลดลงอย่ างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีก่อนหน้า
(หรือจานวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน ๓๖๑ ราย)
๗. การประเมินผล
ดาเนิ น การประเมิ น ผลหลั งจากเสร็จสิ้ น เทศกาล โดยการศึ ก ษาวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ดาเนินการในเทศกาลครั้งต่อไป

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

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๖ -

แผนดาเนินการตามความเสี่ยงสาคัญ
มาตรการ

รายละเอียด

๑.๑ การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับ
ความเร็ว (Speed camera)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.๕๙-ธ.ค.
๕๙

ต.ค
๕๙

พ.ย.
๕๙

ธ.ค.
๕๙

ม.ค.
๖๐

หน่วยงาน
หลัก
มท./สตช./
คค.

๑ ต.ค. ๕๙–๒๙ ธ.ค. ๕๙

(นปถ. พิจารณากาหนดนโยบาย และ
สนับสนุนใช้งบกลางฉุกเฉินในการ
ดาเนินการ)

๑.๒ พิจารณากาหนดความเร็วสูง
สุดแต่ละพื้นที่ชุมชน

พ.ย.-ธ.ค.
๕๙

๑.ลดการใช้
ความเร็ว ๑.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง

ก่อน
เทศกาล
เข้มงวด รุนแรง และต่อเนื่อง
๗ วัน และ
ช่วงเทศกาล
ก่อน
๑.๔ การเพิ่มการตรวจตราและสุ่ม
เทศกาล
ตรวจยานพาหนะ
๗ วัน และ
ช่วงเทศกาล
ต.ค.๕๙-ธ.ค.
๒. ลดการ ๒.๑ การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัด
ดื่ม/เมาขับ
ระดับแอลกอฮอล์ (นปถ. พิจารณา ๕๙
กาหนดนโยบาย และสนับสนุนใช้งบ
กลางฉุกเฉินในการดาเนินการ)
๒.๒ การส่งเสริมมาตรการชุมชนต่างๆ ก่อน
เทศกาล ๗
วัน และช่วง
เทศกาล
ก่อน
๒.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เทศกาล ๗
เคร่งครัด
วัน และช่วง
เทศกาล
๒.๔ ขอความร่ ว มมื อ ผู้ ป ระกอบการ ช่วงเทศกาล

ขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก หากไม่
จ าเป็ น ให้ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ ง าน
รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่
๒.๕ การควบคุมเข้มงวดการจาหน่าย วันที่ ๓๐การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่ม ๓๑ ธ.ค.
๕๕๙และ ๑
แอลกอฮอล์

๑ พ.ย. ๕๙–๒๒ ธ.ค. ๕๙

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

มท./สตช.

ม ท ./ ค ค ./
สตช.
มท./สตช./
คค.
มท./สตช./
คค.

๑ ต.ค. ๕๙–๒๙ ธ.ค. ๕๙

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

มท./สตช./
คค./ศธ.

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

มท./สตช./
คค.

๒๙ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

๓๐-๓๑ ธ.ค. ๕๙ และ ๑ ม.ค.
๖๐

มท./
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
/สื่อท้องถิ่น
มท./สตช./
คค./ศธ.

ม.ค.๖๐

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๗ มาตรการ
๓. ลดการ
หลับใน

รายละเอียด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค
๕๙

พ.ย.
๕๙

๓.๑ การสร้างความตระหนักเพื่อป้องปราม ก่อน

ม.ค.
๖๐

๑ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐

เทศกาล๑
เดือน และ
ช่วงเทศกาล
ก่อน
เทศกาล๑
เดือน และ
ช่วงเทศกาล

๓.๒ การเข้มงวดการให้บริการของรถ
โดยสารสาธารณะ และรถตู้
รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยานยนต์
ต.ค.๕๙ เป็น
๔. กวดขัน ๔.๑ การกวดขันการไม่ใช้อุปกรณ์
การไม่ใช้
นิรภัย (หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย) ต้นไป

๑ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐

๑ ต.ค. ๕๙-๔ ม.ค. ๖๐

อุปกรณ์
(เริ่มหลัง นปถ. ประกาศนโยบาย
นิรภัย
ช่วง ต.ค.๕๙)แต่เข้มข้นในช่วงก่อน
เทศกาล ๗ วันและช่วงเทศกาล)
(หมวก
นิรภัย เข็ม ๔.๒ การกาหนดมาตรการตรวจสอบ ก่อน
ขัดนิรภัย)
การใช้ อุ ป กรณ์ นิ ร ภั ย ส าหรั บ เทศกาล ๗

วัน และช่วง
เทศกาล
๔.๓ การกวดขันและตรวจจับรถที่ส่วน ก่อน
เทศกาล ๗
ควบทางานไม่สมบูรณ์
วัน และช่วง
เทศกาล
๕. ลด
๕.๑ ระดั บ นโยบายมี ก ารก าหนด สัปดาห์แรก
ของเดือน
ถนน/จุด
เป้าหมายที่ชัดเจน
เสี่ยง
(นปถ. พิ จ ารณาประชุ ม เพื่ อ ก าหนด ต.ค. ๕๙
สถานที่
นโยบาย และสนับสนุนทางด้านบุคลากร
และงบประมาณในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ท่องเที่ยว
อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ที่
และเส้นทาง
เกี่ยวข้องต่างๆ)
ที่อยู่
ระหว่างการ ๕ .๒ ค ณ ะ ก รรม ก ารศู น ย์ ค ว าม สัปดาห์แรก
ของเดิน
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
ซ่อมและ
(คปถ. พิจารณาประชุมร่วมกับจังหวัด พ.ย.๕๙
จุดตัดรถไฟ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจาก นปถ.)
๕ .๓ การแก้ ไขจุ ดอั น ตรายที่ เกิ ด สัปดาห์แรก
ของเดือน
อุบัติเหตุรุนแรงซ้าซาก
พ.ย.๕๙ถึง
ก่อน
เทศกาล

ธ.ค.
๕๙

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

รถโดยสารสาธารณะ

๒๒ ธ.ค. ๕๙-๔ ม.ค.
๖๐

หน่วยงาน
หลัก
มท./
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
/สื่อท้องถิ่น
มท./สตช./
คค.

มท./สตช./
คค.

ผู้ประกอบการ
รถโดยสาร
สาธารณะ
มท./สตช./
คค.
มท.

๑-๗ ต.ค.
๕๙

๑-๗ พ.ย
๕๙

๑ พ.ย– ๒๙ ธ.ค.๕๙

มท.

มท./คค.

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๘ มาตรการ

รายละเอียด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๕.๔ การกาหนดเขตควบคุมเพื่อความ ก่อน
เทศกาล ๗
ปลอดภัยทางถนน
๕.๕ การจัดทาถนนปลอดภัย

วัน และช่วง
เทศกาล
ก่อน
เทศกาล ๗
วัน และช่วง
เทศกาล

๕.๖ การเพิ่ ม ความปลอดภั ย บริเวณ ก่อน
เทศกาล ๗
จุดตัดรถไฟ

วัน และช่วง
เทศกาล
๕.๗ การตรวจสอบสภาพความพร้อม ก่อน
เทศกาล ๗
ของรถ คุณภาพของรถ
วัน และช่วง
เทศกาล
ช่วงเทศกาล
๕.๘ การคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้างหรือซ่อมบารุง
ให้หยุดดาเนินการในระหว่าง
เทศกาลปีใหม่
๖. การ การดาเนินการบูรณาการรูปแบบของ
บริการทาง ระบบช่วยเหลือ กู้ภัย กู้ชีพที่เหมาะสม
การแพทย์ โดยมุ่งลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินด้าน โดยร่วมมือกับองค์กรส่วนปกครอง
ความ
ท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานหลักเป็น
ปลอดภัย แกนกลางในพื้นที่อย่างแท้จริง

ก่อน
เทศกาล ๗
วัน และช่วง
เทศกาล

ทางถนน
๗. ด้านการ ๗.๑ มาตรการสร้างความตระหนั กเพื่ อ เริ่ม ๑ธ.ค.
ประชาสัมพั
ป้ อ งป ราม การขั บ รถเร็ ว เกิ น ๕๙ และช่วง
เทศกาล
นธ์
กฎหมายกาหนด

๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนเดินทาง เริ่ ม ๑ ธ.ค .
๕๙ และช่วง
โดยระบบรถโดยสารสาธารณะ
เทศกาล

ต.ค
๕๙

พ.ย.
๕๙

ธ.ค.
๕๙

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

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

หน่วยงาน
หลัก
มท./คค.

มท./คค.

คค./มท.

คค./มท./

มท./คค.

มท./สธ./คค.

มท./
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
/สื่อท้องถิ่น
มท./
หน่วยงาน
ประชาสัมพั
นธ์/สื่อ
ท้องถิ่น

แผนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะสั้น : แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๒๙ -

แผนที่ ๒

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง
: ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๓๐ -

บทที่ ๑
บทนา
ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้ งคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ ขับเคลื่ อนการปฏิ รูประบบความปลอดภั ยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และให้มีอานาจหน้าที่พิจารณาเสนอการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาในประเด็นปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เพราะมี
ความเกี่ยวเนื่ องกับมิติทางสังคม สาธารณะสุข เศรษฐกิจ เห็นควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจัดทาแผนแม่บ ทความปลอดภัยทางถนน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในเชิงปฏิบัติที่สามารถนาไปดาเนินการได้เพื่อเสนอต่อ
สภาขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศพิ จ ารณาและเสนอต่ อไปยั งคณะรัฐมนตรีและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อดาเนินการต่อไป
สาหรับ ความพยายามในการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นต้นมา รัฐบาลได้กาหนดให้ ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงคมนาคมในยุคนั้น
ได้ริเริ่มให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ –๒๕๕๑
เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และภายหลังจากที่องค์การสหประชาชาติ
ได้ จั ด การประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เรื่ อ ง “ความปลอดภั ย ทางถนน” หรื อ First Global Ministerial
Conference on Road Safety : Time for Action เมื่ อเดื อนพ ฤศจิ กายน ๒ ๕ ๕ ๒ ณ กรุ ง มอสโคว
สหพัน ธรัฐรัสเซีย และประเทศสมาชิกได้ร่วมประกาศรับรองเจตนารมณ์ ปฏิญญามอสโคว กาหนดให้ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็ น ทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน เมื่ อ วั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๕๓
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ต่อประชากรแสนคนให้ ได้ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้ขานรับนโยบายดังกล่ าว
โดยได้มีการจัดทาแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน 2 ฉบับ คือ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งจัดทาโดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเป็นปีที่ ๖ นับตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยมุ่งที่จะลดการเสียชีวิตบน
ถนนให้ได้ร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติคือต่ากว่าร้อยละ๑๐ต่อประชากรแสนคน
ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอยู่ที่ ร้อยละ
๒๐.๒๑) ซึ่งมี การด าเนิ น งานต่ างๆตามแนวทาง ๕ เสาหลั ก ภายใต้กรอบทศวรรษแห่ งความปลอดภั ย
ทางถนน ได้แก่
๑) การจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management)
๒) ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Road and Mobility)
๓) ยานพาหนะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Vehicle)
๔) การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Road Use)
๕) การดูแลหลังการเกิดเหตุ (Post-Crash Care)
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๓๑ แต่ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในประเทศก็ยังคงสร้างความสูญเสียให้แก่ประเทศชาติเป็น
มูลค่ามหาศาลอยู่อย่างต่อเนื่อง
ในการประชุ ม The Second High-level Global Conference on Road Safety: Time for
Results เมื่อวัน ที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล จัดโดยองค์การ
สหประชาชาติได้มีการประกาศปฏิญญาบราซิเลีย โดยยืนยันเป้าหมายเดิมในการลดอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนให้ได้ร้อยละ ๕๐ ซึ่งผลการดาเนินงานในภาพรวมทั่วโลกที่ประชุมเห็นว่าสิ่งที่ดาเนินการ
ขณะนี้เพื่อลดจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังถือว่าไม่เพียงพอ และส่วนหนึ่งของร่างประกาศ
ปฏิ ญ ญายื น ยั น ว่าการจั ดให้ มี การบริ การและปั จ จัยพื้ น ฐานส าหรับ ความปลอดภั ยทางถนนเป็ น ความ
รับผิดชอบพื้นฐานของภาครัฐ จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕) จัดทาโดยองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization – WHO) พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน คิดเป็น ๓๖.๒คน
และสูงเป็นอันดับ ๒ของโลก (จานวนผู้เสียชีวิต ๒๔,๒๓๗ คน คิดเป็น ๒,๐๒๐ คน/เดือน หรือ ๖๖ คน/วัน)
ดังนั้ น ในการเดินหน้าเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนนั้น การดาเนินงานของภาครัฐเพื่อลด
ปั ญ หาอุบั ติเหตุทางถนนในรูป แบบเดิม จะไม่ บังเกิดผลตามเป้ าหมายของทศวรรษแห่ งความปลอดภั ย
ได้แน่นอน
ด้ ว ยเหตุ นี้ เพื่ อ ลดปั ญ หาอุ บั ติ เหตุ จ ราจรทางถนนให้ เป็ น รูป ธรรม คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนควรแบ่ งการด าเนิ น การออกเป็ น ๓ ระยะ ได้ แ ก่ ระยะเร่งด่ ว นเพื่ อ ให้ ทั น ช่ ว งเทศกาลปี ใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ก าลั ง จะมาถึ ง ระยะกลาง โดยจั ด ท าเป็ น แผนแม่ บ ทคว ามปลอดภั ย ทางถนน
(แผนดาเนินการช่วง ๕ ปี) และแผนยั่งยืนระยะยาว ซึ่งเริ่มดาเนินการได้ทันทีและสามารถดาเนินการได้ต่อเนื่อง
ปัจจุบันการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการในช่วงเทศกาลสาคัญ คือ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ซึ่งเริ่มดาเนิ น การมาอย่ างต่ อเนื่ องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลการดาเนินการสามารถลดอุบัติเหตุในช่ว ง
เทศกาลได้ในช่วงแรก แต่ในช่วง ๓ ปีหลัง แนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมีแนวโน้มทรงตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน แนวโน้มอาจไม่แตกต่างไปจากเดิม คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนนจึงได้นาเสนอแนวทางใหม่ในการลดอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ
คือ ระยะเร่งด่วนในช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะกลาง ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนยั่งยืนระยะยาว
ส่วนระยะกลางในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ได้ผล คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
เห็ น ควรมี ก ารจั ด ท า (ร่ าง) แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน ระยะ 5 ปี ที่ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ได้
โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งกลไกที่ทาให้เกิดระบบการขนส่งทาง
ถนนที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น งาน และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น ระยะ
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จึงได้จัดทาแผนแม่บท
ความปลอดภั ย ทางถนน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยก าหนดยุท ธศาสตร์ไว้ ๖ ยุท ธศาสตร์ เรีย กว่ า
SIX SAFETY STRATEGIES และน าแผนแม่ บ ทด้านความปลอดภั ยทางถนน (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑)
ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ประสบความสาเร็จในการใช้มาก่อนแล้ว มาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๓๒ และน าหลั ก การตามที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ แ ละปฏิ ญ ญาบราซิ เลี ย เรื่อ งความปลอดภั ย ทางถนน
มาประกอบการจัดทาแผนดังกล่าว โดยกาหนดเป้าหมายให้สอดรับ หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายขององค์การ
สหประชาชาติที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปส่วนแผนยั่งยืนระยะยาวจะเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยในชีวิต และการเสริมสร้างวัฒ นธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โดยพัฒนาบทบาทสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งการจัดตั้งศาลจราจร และการให้สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปลูกฝังจิตสานึกและสร้างวัฒนธรรมการใช้ รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
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บทที่ ๒
สภาพปัญหาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
๒.๑ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑และสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญ หาการเสียชีวิตและความสูญ เสี ยจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗
กาลังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นกระแสการจราจรเริ่มคับคั่งมากขึ้นกว่าในอดีตโดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
จานวนผู้ เสี ย ชีวิตเพิ่ มขึ้น ในอัตรากว่าร้ อยละ ๑๐ ต่อปีจึงเป็ นไปได้ว่าหากภาวะเศรษฐกิจและปริมาณ
การจราจรยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปโดยมิได้มีความพยายามในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางถนน
เพิ่มขึ้น แต่อย่างใดแล้วจานวนผู้ เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกกว่า ๒๔,๗๐๐ คนในอีก ๕ ปีข้างหน้าเทียบจาก
จานวนผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเกณฑ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ๕ Es ในการนาทาง ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)
๒) ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรม (Engineering)
๓) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการให้ ค วามรู้ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ว ม (Public Relation,
Education and Public Participation)
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Information)
ผลการดาเนินงานของแผนปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ พบว่าสามารถลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนได้บ้างโดยมีอัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากรแสนคน เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๒ เฉลี่ยปีละ
๑๙.๙๒ ซึ่ งผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วท าให้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี อั ต ราผู้ เสี ย ชี วิ ต ต่ อ ประชากรแสนคน
อยู่ที่ ๑๗.๓๙
แต่หลังจากนั้นตลอดช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) แม้รัฐบาล
กาหนดให้ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ผลการดาเนินงานของประเทศไทยนับว่า
ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการดาเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง การดาเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดาเนินการเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญ
ที่ประชาชนมีการเดินทางกันเป็นจานวนมากเท่านั้น ทาให้ปริมาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังไม่มี
แนวโน้มไปในทิศทางที่ลดลงอย่างชัดเจน ทั้งความรุนแรงของอุบัติเหตุยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จาก
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีอัตรา
การเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 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)
ขณะเดีย วกัน ปริ มาณรถจดทะเบี ย นสะสมเพิ่มขึ้ นทุ กปี เนื่องจากภาครัฐ ยังไม่มีน โยบายจากัดปริมาณ
รถจดทะเบียนภายในประเทศ ดังนั้น โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนจึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
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- ๓๔ ตาราง ๑ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
รายการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
เทศกาลปีใหม่
จานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
3,093
3,176
3,174
2,997
3,379
จานวนผู้เสียชีวิต (คน)
335
365
367
341
380
จานวนผู้บาดเจ็บ (คน)
3,375
3,329
3,344
3,117
3,505
อัตราการเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 10.83
11.49
11.56
11.38
11.25
เทศกาลสงกรานต์
จานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
3,129
2,828
2,992
3,373
3,447
จานวนผู้เสียชีวิต (คน)
320
321
322
364
442
จานวนผู้บาดเจ็บ (คน)
3,320
3,040
3,225
3,559
3,656
อัตราการเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 10.23
11.35
10.76
10.79
12.82
ที่มา : ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๒ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศจากรายงานสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนนของโลกปี พ.ศ.๒๕๕๘ (Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕) พบว่าอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนนต่ อ ประชากรแสนคนของประเทศไทยสู ง เป็ น อั น ดั บ สองของโลก
คิดเป็ นอัตรา ๓๖.๒ คน โดยมีประเทศลิเบียเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสู งสุด คิดเป็นอัตรา ๗๓.๔ คน
รองลงมาจากประเทศไทย คือประเทศมาลาวี ซึ่งมีการรายงานอัตราการเสี ยชีวิตต่อประชากรแสนคน
คิดเป็ น ๓๕.๐และประเทศไทยยั ง สู งเป็ นอันดับ ๑ ของประเทศสมาชิกกลุ่ มอาเซียนด้วย รายละเอียด
ตามแผนภูมิ ๑ และแผนภูมิ ๒
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แผนภูมิ ๑ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศต่างๆ ที่สูงที่สุด ๒๐ อันดับแรกของโลก

ที่มา : Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕ ขององค์การอนามัยโลก

แผนภูมิ ๒ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน

ไม่มข
ี อ
้ มูล

ที่มา : Global Status Report on Road Safety, ๒๐๑๕ขององค์การอนามัยโลก
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๒.๓ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปัจจุบัน
นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก สานักงานตารวจแห่ งชาติ พบว่า จานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่รับแจ้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มีจานวน ๖๑,๒๑๓ ราย เพิ่มขึ้นเป็น ๖๙,๓๙๔ รายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจากสถิติจานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ จาแนกตามกลุ่มอายุของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี มีสถิติเสียชีวิตจากอุ บัติเหตุ
ทางถนนมากที่สุด (แผนภูมิ ๓ และแผนภูมิ ๔)
แผนภูมิ ๓ จานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
80,000
70,000

69,394
61,213

61,891

63,393

60,000
50,000

อุบตั ิเหตุ (ราย)

40,000
30,000

ผู้เสียชีวิต (คน)
22,358

21,078

20,865

8,754

7,515

6,489

ปี 2555

ปี 2556

20,000
10,000

ผู้บาดเจ็บรวม (คน)
18,120
6,273

0
ปี 2557

ปี 2558

ที่มา : สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ
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แผนภูมิ ๔ จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
จาแนกตามกลุ่มอายุ

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หากพิจารณาถึงปริมาณรถจดทะเบียนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี พบว่าจากสถิติคดีจราจร
ทางบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อัตราส่วนจานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน
(หมายถึงรถจดทะเบี ยน ๑๐,๐๐๐ คันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกี่ คัน) กลับพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราส่วนจ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน คิดเป็น ๑๗.๕๖ คัน
และในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คิดเป็น ๑๙.๖๓ คัน แสดงว่าไม่ว่าปริมาณรถจดทะเบียนสะสมจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร
จานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกยังเพิ่มขึ้นตามอย่างต่อเนื่อง (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 านวนรถจดทะเบี ย นทั่ ว ประเทศ 32,476,977 34,624,406 35,835,180 36,731,023
(คัน)
จานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ (คัน)
57,042
54,004
56,613
72,115
จานวนผู้เสียชีวิต(คน)
8,754
7,515
6,489
6,273
อัตราส่วนจานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อ
17.56
15.60
15.80
19.63
รถจดทะเบียน 10,000 คัน (คัน)
ที่มา : จานวนรถจดทะเบียนทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก และสถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๓๘ -

แผนภูมิ ๕ อัตราจานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุต่อรถจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐ คัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
หน่วย : คัน
25.00
20.00

19.63
17.56
15.60

15.80

ปี 2556

ปี 2557

15.00
10.00
5.00
0.00
ปี 2555

ปี 2558

ที่มา : จานวนรถจดทะเบียนทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก สถิตคิ ดีอุบัติเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ

จากสถิ ติ ค ดี จ ราจรทางบกอีก เช่ น กั น พบว่ า ยานพาหนะที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ จานวนมากที่ สุ ด คื อ
รถจักรยานยนต์ โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น ๒๖,๗๑๕ คัน คิดเป็นร้อยละ
๓๗.๐๔ ของรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด รองลงมาคือรถยนต์นั่ง เกิดอุบัติเหตุจานวน ๒๒,๖๓๗ คัน คิดเป็น
ร้อ ยละ ๓๑.๓๙ และรถบรรทุ กขนาดเล็ ก (รถปิ ค อั พ ) จานวน ๑๒,๗๐๘ คัน คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๑๗.๖๒
ตามลาดับ (ตาราง ๓)

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๓๙ ตาราง ๓ จานวนคนเดินเท้าและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(เฉพาะกรณีที่บันทึกเป็นคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก)
คนเดินเท้าและยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุ

ปี 2555

ปี 2556

1
คนเดินเท้า
2,549
2,147
2
รถจักรยานยนต์
20,688
19,834
3
รถยนต์นั่ง
17,522
16,367
4
รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิคอัพ)
9,434
9,499
5
รถแท็กซี่
3,029
2,357
6
รถบรรทุก 6ล้อ
1,151
1,064
7
รถบรรทุก 10ล้อหรือมากกว่า
1,043
957
8
รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
920
938
9
รถจักรยาน
375
387
10 รถโดยสารขนาดใหญ่
1,001
779
11 รถสามล้อเครื่อง
301
277
12 รถสามล้อ
18
14
13 อื่น ๆ
1,560
1,531
รวมจานวนยานพาหนะที่เกิ ดอุ บัติ เหตุ
(คัน)
(ไม่รวมคนเดินเท้า)
57,042
54,004
ที่มา : สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ

1,965
20,856
18,105
9,852
2,103
1,037
923
848
447
704
227
22
1,489

2,017
26,715
22,637
12,708
2,315
1,296
1,281
990
891
846
241
29
2,166

ร้อยละของ
รถที่เกิด
อุบัติเหตุ
37.04
31.39
17.62
3.21
1.80
1.78
1.37
1.24
1.17
0.33
0.04
3.00

56,613

72,115

100.00

ปี 2557

ปี 2558

๒.๔ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จากสถิ ติ ค ดี อุ บั ติ เหตุ จ ราจรทางบกปี ๒๕๕๘ ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พบว่ า สาเหตุ
ส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากข้อบกพร่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๖
รองลงมาคื อ ไม่แจ้ งสาเหตุ ร้ อยละ ๒๖.๕๗ สาเหตุ อื่น ๆ ร้อยละ ๒๑.๒๖ และอุป กรณ์ ส่ วนควบของ
รถชารุด ร้อยละ ๑๑.๗๑ (ตาราง ๔ และแผนภูมิ ๖)
ตาราง ๔ สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(เฉพาะกรณีที่บันทึกเป็นคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก)
สาเหตุ
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
อุปกรณ์ชารุด
อื่น ๆ
ไม่แจ้งสาเหตุ

ร้อยละ
(ปี2558)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

34,007
12,418
22,175
19,172

32,967
10,660
20,887
21,653

31,364
9,882
19,342
24,186

34,080 40.46
9,861 11.71
17,910 21.26
22,378 26.57
รวม
100.00

ร้อยละ
(ปี2558)
ยกเว้น กรณีไม่
แจ้งสาเหตุ

55.10
15.94
28.96
100.00

ที่มา : สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๐ แผนภูมิ ๖ แสดงร้อยละของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ที่ระบุในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
อื่น ๆ 21.26

พฤติกรรมการใช้ รถใช้
ถนน 40.46

ไม่ แจ้ งสาเหตุ 26.57

อุปกรณ์ ชารุ ด 11.71

ที่มา : สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ

สถิ ติ ข้ า งต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล คดี อุ บั ติ เหตุ จ ราจรทางบกยั ง มี ข้ อ บกพร่ อ ง
ในการบันทึกข้อมูลอยู่มาก เนื่องจากมีการไม่แจ้งสาเหตุของคดีสูงถึงร้อยละ ๒๖.๕๗ หากภาครัฐสามารถ
พัฒ นาวิธีการจัดเก็บ ข้อมูล ที่มีป ระสิ ทธิภาพได้ดีขึ้น จะสามารถระบุสาเหตุของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ได้มากขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่ งขึ้น แต่หากตัดกรณีไม่แจ้ง
สาเหตุออกไป จะพบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องความบกพร่องของพฤติกรรม
การใช้ร ถใช้ถนน คิ ดเป็ น ร้ อยละ ๕๕.๑๐ ส่ ว นสาเหตุจากความบกพร่อ งของอุป กรณ์ ส่ ว นควบของรถ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔ ที่เหลือคือสาเหตุอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๖ (ตาราง ๔ และแผนภูมิ ๗)
แผนภูมิ ๗ แสดงร้อยละของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุในคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม่รวมกรณีไม่แจ้งสาเหตุ)

อื่นๆ, 28.96
พฤติกรรมการใช้ รถใช้
ถนน, 55.10

อุปกรณ์ ส่วนควบชารุ ด,
15.94

ที่มา : สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๑ เฉพาะในส่วนของสาเหตุ ความบกพร่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน พบว่าพฤติกรรมที่สาคัญ
และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ๕ อันดับแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ตาราง ๕) ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
ขับรถตามกระชั้นชิด
ขับไม่ชานาญ/ไม่เป็น
ขับรถผิดช่องทาง ขับคร่อมเส้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๒๓.๕๕
๒๐.๖๔
๑๗.๑๐
๘.๕๖
๖.๓๘

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

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

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
ขับรถตามกระชั้นชิด
ขับไม่ชานาญ/ไม่เป็น
ขับรถผิดช่องทาง ขับคร่อมเส้น
ไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิ์ไปก่อน
เมาสุรา
แซงรถอย่างผิดกฎหมาย
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร
ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว
หลับใน
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุด
ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช้แสงสว่างตามกาหนด
สัตว์พาหนะวิ่งตัดหน้า เช่น วัว ควาย
ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วมทางแยก
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามที่
กาหนด
18. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
19. บรรทุกเกินอัตรา
20. เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น
ยาบ้า
รวมสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน

6,670
6,896
5,248
2,393
1,836
1,855
3,781
1,398
828
519
557
840
293
148
76
463

6,467
7,615
4,685
3,080
1,659
1,953
2,686
1,183
737
609
556
861
242
122
92
244

6,600
6,939
4,874
3,298
1,688
2,146
1,497
986
732
433
519
753
329
145
91
148

8,027
7,034
5,826
2,918
2,173
2,143
1,362
1,038
903
624
600
564
264
140
140
130

ร้อยละ
(ปี 2558)
23.55
20.64
17.10
8.56
6.38
6.29
4.00
3.05
2.65
1.83
1.76
1.65
0.77
0.41
0.41
0.38

86
72
30

67
62
28

66
62
38

79
41
37

0.23
0.12
0.11

18
19
20
37
34,007 32,967 31,364 34,080

0.11
100.00

ที่มา : สถิติคดีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสานักงานตารวจแห่งชาติ

๒.๕ แนวทางการดาเนินงานระยะ ๕ ปี
จากสถานการณ์ อุบั ติเหตุ ทางถนนข้างต้น เห็ นได้ว่าปั ญ หาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุ ด
๓ อันดับ แรก ได้แก่ รถจั กรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็น
ยานพาหนะส่วนบุคคล และปัญหาการจัดเก็บข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ในการ
จัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ได้ น าปั ญ หาเหล่ า นี้ ม าเป็ น ตั ว ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๓ และเป้าหมายเชิงนโยบาย เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดการเกิด
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 การให้ ก ารศึ ก ษา เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมและพฤติ ก รรมด้ า นความปลอดภั ย
ทางถนน (Road Safety Education, Culture and Behaviors)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภั ยทางถนน (Road Safety
Emergency Medical Services)

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๔ -

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนระยะ๕ ปี)
ดั งที่ กล่ าวข้ างต้ น แล้ วว่ า (ร่ าง) แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนนเป็ น แผน ๕ ปี (ระหว่ างปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เน้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งระบบ มุ่งหมายที่จะมีการพัฒนาและ
ปรั บปรุงกลไกที่ ให้ เกิดระบบที่ท าให้ เกิดความปลอดภั ย อย่างแท้จริง ทั้ งด้านกฎหมายและการบั งคับใช้
การบริหารจัดการ ถนน ยานพาหนะ การศึกษา พฤติกรรม และการบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน ตาม ๖ ยุทธศาสตร์
โดยแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระบบความปลอดภั ย ทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ระบุสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และกาหนดแผนการดาเนินงาน และ
การบริหารจัดการด้านการจราจร โดยมีรายละเอียดของแผนแม่บทฯ ดังนี้

๓.๑ วิสัยทัศน์
“คน รถ ถนน ปลอดภัย สร้างวินัยและพฤติกรรมที่ดใี นการใช้รถใช้ถนน”

๓.๒ วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับหลักการเรื่องความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติและจัดทากรอบทิศทางใน
การดาเนิ น การด้านความปลอดภัย ทางถนนในช่ วง ๕ ปี ข้างหน้ า คณะกรรมาธิการวิส ามั ญ จึงกาหนด
วัตถุประสงค์แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
๓.๒.๑) สร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนน
๓.๒.๒) ปรับปรุงองค์กรเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สามารถ
เข้าถึงระดับท้องถิ่น
๓.๒.๓) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๒.๔) พั ฒ นามาตรฐานยานยนต์ แ ละอุ ป กรณ์ ส่ ว นควบให้ มี ค วามปลอดภั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๒.๕) สร้างวินัยและจิตสานึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน
๓.๒.๖) พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุเพื่อการรักษาพยาบาลและลดความสูญเสีย

๓.๓ เป้าหมายเชิงนโยบาย
(ร่าง) แผนแม่บ ทความปลอดภัยทางถนนฉบับนี้ เป็นแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ จึงได้กาหนดเป้าหมายที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะลดอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนลงให้ ได้ ร้อ ยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เที ย บกับ ปั จ จุบั น จากอัต ราการเสี ย ชีวิต ต่ อ
ประชากรแสนคนของประเทศไทยที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ คือ ๓๖.๒ คน หรือ ๒๔,๒๓๗ คน ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกาหนดเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ จากอัตราการ
เสียชีวิตขององค์การอนามัยโลก และปีต่อ ๆ ไปลดลงอีกร้อยละ ๒.๕ และจากการประมาณการจานวน
ประชากรของประเทศไทยในกลางปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีจานวน ๖๕.๓ ล้านคน (ข้อมูล
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๕ จาก “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ปีที่ ๒๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดย สถาบันวิจัยประชากร
แ ล ะ สั งค ม ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx)
ดังนั้น หากประมาณการจานวนประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ ๖๕.๓ ล้านคนแล้ว
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จะคิดเป็น
อัตรา ๓๒.๕๘ คนเป้าหมายการดาเนินงานตามร่างแผนแม่บทฉบับนี้ คาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะมีอัตราการ
เสี ย ชีวิต จากอุบั ติเหตุท างถนนต่อประชากรแสนคนประมาณ ๒๘.๙๖ คนโดยประมาณการว่าจานวน
ประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มจะถึงจุดอิ่มตัวที่จานวนประมาณ ๖๕ ลานคนในราวป พ.ศ. ๒๕๖๕
(จากบทความ “ประชากรไทยในอนาคต” โดย ปั ท มา ว่ า พั ฒ นวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุ ล
คณะทํ างานฉายภาพประชากรของสถาบั น วิจั ย ประชากรและสั งคม มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล ปี ๒๕๔๘)
หากประมาณการว่าจานวนประชากรในแต่ละปีจะมีแนวโน้มถดถอยลง ดังนี้
ปี ๒๕๕๙ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๓ ล้านคน
ปี ๒๕๖๐ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๓ ล้านคน
ปี ๒๕๖๑ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๒ ล้านคน
ปี ๒๕๖๒ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๒ ล้านคน
ปี ๒๕๖๓ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๑ ล้านคน
ปี ๒๕๖๔ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๑ ล้านคน
ปี ๒๕๖๕ จานวนประชากรไทยเท่ากับ ๖๕.๐ ล้านคน
ดั ง นั้ น กรณี ที่ ได้ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทฯ จ านวนผู้ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะลดลงเหลือ ๑๘,๘๕๓ คน แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน และอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนยังอยู่ในอัตราเดิมคือ ๓๖.๒ คน จานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบั ติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๔ จะสู งถึง ๒๓,๕๖๖ คน ด้ว ยเหตุนี้ จึงอนุมานได้ว่า การดาเนิน การ
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยนี้ จะสามารถลดจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง ๑๗,๖๙๒ คน
หากประเมิ น มู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย จากการศึ ก ษา “โครงการมู ล ค่ า อุ บั ติ เ หตุ แ ห่ ง ประเทศไทย ”
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกรมทางหลวง พบว่า ถ้ามูลค่าความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทย
คิดเป็นมูลค่า ๔.๖๕ ล้านบาทต่อคน ประเทศไทยจะสามารถลดความสูญเสียของชีวิต จากการดาเนินการ
ตามแผนแม่บทนีล้ งได้คิดเป็นมูลค่าถึง ๘๒,๒๖๘ ล้านบาท รวมถึงลดจานวนผู้พิการลงได้ด้วย (ตาราง ๖)

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๖ ตาราง ๖ ประมาณการจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกรณีดาเนินการ
ตามแผนแม่บทความปลอดภัย และกรณีไม่ดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ปี

2560
2561
2562
2563
2564

เป้าหมาย
ลดลงร้อยละ 10.0จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO
ลดลงร้อยละ 12.5จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO
ลดลงร้อยละ 15.0จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO
ลดลงร้อยละ 17.5จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO
ลดลงร้อยละ 20.0จากอัตราการ
เสียชีวิตฯ 32.6 คนของ WHO

จานวน
ประชากร*
(ล้านคน)

มีแผนแม่บทฯ(1)

ไม่มีแผนแม่บทฯ (2)

ส่วนต่าง
(1)-(2)
(คน)

อัตราเสียชีวิต
ต่อประชากร
แสนคน (คน)

จานวน
ผู้เสียชีวิต
(คน)

อัตรา
เสียชีวิตต่อ
ประชากร
แสนคน
(คน)

จานวน
ผู้เสียชีวิต
(คน)

65.3

32.58

21,275

36.2

23,639

-2,364

65.2

31.68

20,652

36.2

23,602

-2,950

65.2

30.77

20,062

36.2

23,602

-3,540

65.1

29.87

19,442

36.2

23,566

-4,124

65.1

28.96

18,853

36.2

23,566

-4,713

117,976

-17,692

รวม
หมายเหตุ * ประมาณการจานวนประชากรไทยระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

100,284

๓.๔ ประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย
ข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย มีการดาเนินงาน ประกอบด้วย
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนดาเนินการช่วง ๕ ปี) การดาเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทาง
สากล และรวมถึงแนวทางของรัฐบาล ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า SIX SAFETY
STRATEGIES ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กฎหมายความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
(Road Safety Laws and Enforcement)
สภาพปัญหา
ปัจจุบั นการกระทาความผิดเกี่ยวกับคดีจราจรมีเป็นจานวนมากต่อปีและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยวิธีการ ว่ากล่าว ตักเตือนหรือออกใบสั่งเพื่อลงโทษปรับตามกฎหมาย แต่
เนื่องจากผู้กระทาผิดได้โต้แย้งข้อกล่าวหาของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเพิกเฉยไม่ชาระค่าปรับตามใบสั่ง
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและส่งผลกระทบถึงการสูญเสียประโยชน์จากเงินค่าปรับอันเป็น
รายได้ของแผ่นดินเป็นจานวนมาก ซึ่งในปัญหาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ขับรถที่ไม่รักษา
วินัยจราจรไม่เคารพหรือเกรงกลัวต่อกฎหมาย อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความ
สูญเสี ยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติ

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๗ แนวทางแก้ไข
แนวทางดาเนินการต้องพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม กฎหมายที่ควรมีการยกร่าง
รวมถึง เร่งรัดให้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนของผู้ขับขี่ และกาหนดให้มี
การจั ดตั้งศาลจราจรและกาหนดวิธีพิจ ารณาคดีจราจรเป็นการเฉพาะเพื่อดาเนินคดีเกี่ยวกับคดีจราจร
โดยตรง เพื่อนาคดีจราจรมาพิจารณาและพิพากษาได้อย่างรวดเร็วสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
และขยายอานาจของตารวจทางหลวงให้ครอบคลุมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุสูง
แต่ยังไม่มีผู้รับ ผิดชอบในการบังคับ ใช้กฎหมายโดยตรง รวมถึงจัดทาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ กรมการขนส่ งทางบก ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
เพื่อบันทึกประวัติผู้กระทาความผิดกฎหมายจราจร อัน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายให้ดียิ่งขึ้นประกอบด้วยแผนดาเนินงาน ดังนี้
แผนดาเนินงาน
๑) ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มบทลงโทษและหรือค่าปรับผู้กระทาผิดกฎจราจร
๑.๑) ความผิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถ เช่น การขับรถเร็วเกินระยะเวลากาหนด
เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ เสพสารมึนเมาอื่นนอกจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกาหนดกฎหมายให้ครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
๑.๒) การกระทาความผิดการฝ่าฝืนอุปกรณ์ ที่กฎหมายบังคับให้มีใช้ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย
ตลอดจนการริเริ่มออกข้อบังคับให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหลัง รวมถึงกาหนดกฎหมายให้ครอบคลุมความเสี่ยงใหม่
๑.๓) การกระทาความผิดเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ที่อายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่
ครั้งแรก(ชั่วคราว) เป็นไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากเกินจะถือว่าเมาสุรา แตกต่างจากผู้ใหญ่และ
บุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถถาวร (๕ ปี) ที่กาหนดให้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
1.๔) เพิ่มอัตราโทษผู้กระทาความผิดกรณีขับรถชนแล้วหนี กรณี เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย และกรณีการกระทาความผิดซ้าในฐานความผิดเดิม จึงควรผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งมี ห ลั ก การของการเพิ่ ม อั ต ราโทษ และมาตรการอื่ น ที่ ค วบคุ ม
พฤติกรรมผู้ใช้รถอันเป็นการส่งเสริมระบบความปลอดภัยทางถนน
๒) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการควบคุมการจราจร
๒.๑) กาหนดความเร็วของยานพาหนะในแต่ละชนิด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
ท้องถิ่นโดยให้อานาจท้องถิ่นร่วมพิจารณาความเหมาะสมของความเร็วของรถบนถนนที่ผ่านท้องถิ่นนั้น
๒.๒) การขยายเขตพื้นที่ของตารวจทางหลวง พิจารณาขยายอานาจของตารวจทางหลวง
ครอบคลุมพื้นที่ของทางหลวงชนบท
๒.๓) การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ เพื่อให้ ระบบเปรียบเทียบปรับ (ใบสั่ง) เป็นเงื่อนไข
บังคับในการเสียภาษีประจาปีของรถได้ การกาหนดอัตราค่าปรับแบบก้าวหน้า หากผู้กระทาผิดเพิกเฉยไม่
ชาระค่าปรับตามใบสั่ง รวมถึงพัฒนาระบบการจ่ายเงินตามใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรให้สะดวกมากขึ้น
๒.๔) การปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตมีคุณ ภาพยิ่งขึ้น
โดยปัจจุบันใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ แบ่งออกเป็นหลายชนิด ทาให้กลไกทางกฎหมายไม่สามารถที่จะกากับหรือควบคุมพฤติกรรม
ผู้ขับขี่รถอย่างครอบคลุมและเพียงพอ จึงควรเร่งผลักดันร่างกฎหมาย พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ......
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๘ ซึ่ ง รวมพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ประกอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ก็ได้มีการปรับปรุงหลักการกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ระบบการขนส่งหลายประการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในการขนส่งและการใช้รถประเภทต่าง ๆ
๒.๕) การปรั บ ปรุ ง แยกประเภทใบอนุ ญ าตขั บ รถจั ก รยานยนต์ ข นาดใหญ่ ห รื อ บิ๊ ก ไบค์
(Big Bike)ออกจากใบอนุญ าตขับรถรถจักรยานยนต์ขนาดปกติ และการออกใบอนุญ าตขับรถให้แก่
บุคคลที่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งมีความสามารถหรือการตัดสินใจในการขับขี่ ควบคุมบังคับรถ หรือความชานาญ
ยังน้อย รวมถึงกรณีใช้เป็นรถสาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) การกาหนดนาประวัติการทาผิดกฎจราจร
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถฉบับถาวร (๕ ปี) ของผู้มีใบอนุญาตขับรถครั้ง
แรกเมื่อครบกาหนดการออกใบอนุญาตถาวร (๕ ปี) ซึ่งต้องมีระบบบันทึกประวัติการกระทาผิดด้วย
๒.๖) การปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยสาหรับกลุ่มยานพาหนะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกที่ทาการขนส่งวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่ งสิ น ค้ าอั น ตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมการเศรษฐกิ จ ยุ โรปแห่ งสหประชาชาติ
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road:
ADR)
๒.๗) ปรั บ ปรุงกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้ องกับ รถโรงเรียนและรถรั บ ส่งนั กเรียน ให้ เป็ นรถที่ มี
ความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองนักเรียนเป็นพิเศษ
๒.๘) พิจารณาศึกษาและออกข้อกาหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็ก เช่น การมี
เบาะนิรภัยสาหรับเด็กเล็กหรือทารก การห้ามมิให้มีการปล่อยให้เด็กหรือทารกอยู่ในรถเพียงลาพัง
๒.๙) การลดจานวนระยะเวลาขับรถของรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่ง ควรพิจารณา
ศึกษาความเหมาะสมของการกาหนดระยะเวลาการขับรถสาธารณะและการขนส่ง ว่าสมควรกาหนดให้
ระยะเวลาการขับรถต่อเนื่องลดจานวนชั่วโมงลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเหนื่อยล้าอันเป็นสาเหตุของการ
หลับในหรือไม่ เพื่อกาหนดในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๓) สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
๓.๑) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์
และสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง เพื่อประชาชนส่งข้อมูลเข้าระบบได้สะดวก การเชื่อมระบบสารสนเทศ
และการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง กรณีการไม่ชาระค่าปรับตามใบสั่งที่ได้รับ รวมถึงกรณีการบันทึก
ประวัติการกระทาผิดที่ใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถฉบับถาวร (๕ ปี)
๓.๒) การมี ม าตรการภายในองค์ ก รเพื่ อ สนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการลงโทษ
ทางวินัยของหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจาปี
โดยการบั นทึกการกระทาผิดที่ร้ายแรงในความผิดด้านการจราจรมาพิจารณาด้วย โดยอาจมีมาตรการ
ถึงการงดการเลื่อนเงินเดือน จนถึงการตัดค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเมื่อกระทาผิดกฎจราจรและมีความ
เสียหายรุนแรง
๓.๓) ปรั บปรุงกฎหมาย เพื่ อเพิ่ มให้ มีเจ้าหน้ าที่ หรือผู้ช่วยเจ้าหน้ าที่ หรือหน่ วยงานอื่ น
นอกจากตารวจที่มีอานาจตามกฎหมายต่อการกระทาผิด ปรับปรุงค่าตอบแทน และสวัสดิการบุคลากรด้าน
บังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสม
๓.๔) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ค วามปลอดภัยทางถนน (จปถ.) โดย
ก าหนดให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ทางถนน (จป ถ.) เพื่ อท าหน้ าที่ ใ ห้ ค วามรู้ ตรวจสอบ
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ระยะกลาง : ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔

- ๔๙ ให้คาแนะนา รายงานข้อเท็จจริงอุบัติเหตุหรือพฤติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันมีเฉพาะโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย บริหาร
หรืออานวยการ แต่ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่งานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาและต่อเนื่อง คอยติดตามตรวจสอบ ตักเตือนให้คาชี้แนะ ตลอดทั้ง
รายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะหรือพฤติการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยควร
กาหนดให้มี จปถ. โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....
๓.๕) เข้ ม งวดบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ รถบรรทุ ก คอนเทนเนอร์ รถพ่ ว ง
รถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถสาธารณะทุกประเภท การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์สม่าเสมอ ผู้ขับขี่
มีวินัยและความรับผิดชอบสูง
๓.๖) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการประกัน ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุได้ ระบบประกันภัยปัจจุบันมิได้มีมาตรการเชิงป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนที่เพียงพอ
รวมทั้ งข้ อก าหนดหรื อ รู ป แบบมาตรฐานกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ยที่ คณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กาหนดเกี่ยวกับกรณีค่ามาตรฐานของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดที่ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่สอดคล้องกับค่ามาตรฐานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเสนอแนะให้เพิ่มเติมอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้ ครอบคลุ มถึงการกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยในลักษณะการส่งเสริมและการลดการเกิดอุบัติเหตุ
๔) จัดตั้ งศาลจราจร เพื่อสนับ สนุนการบังคับใช้กฎหมายจราจร ระบบการพิจารณาพิ พากษา
รวดเร็ว การลงโทษใช้โทษที่สูงพอสมควรให้เกรงกลัวการถูกลงโทษ และใช้มาตรการอื่นที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Management)
สภาพปัญหา
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยมีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น และเกิดเหตุบ่อยครั้ง มีการ
สูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบมีจานวนมาก แต่ไม่สามารถยับยั้งการ
เกิดเหตุ หรือแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยทางถนนสมควรได้รับการทบทวนทั้งในด้านการจัดองค์กร ระดับองค์กร การบังคับบัญชา
และกลไกการดาเนินงาน โดยเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างในการดาเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ โดยการกลับไปใช้โครงสร้างเดิมที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กากับ
ดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม จนถึงระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติ
โดยมี การประชุม อย่ างต่อ เนื่ องทุก ไตรมาศ เพื่ อ กากับ ดู และการด าเนิน การของศู นย์ อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนซึ่งต้องมีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งรูปแบบที่ใช้อยู่ในปั จจุบันที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็ น ประธาน เป็ น การรวมศู น ย์ความรับ ผิ ด ชอบอยู่ที่ ป ระธาน ไม่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เพียงพอเนื่ องจากอานาจของประธานไม่สามารถครอบคลุมกระทรวง ทบวง กรมอื่น ประกอบกับกรณี
อุบัติภัยทางถนนนั้น เป็นภัยเล็กๆ ที่มีการกระจายตัวและมีจานวนมากโดยมีการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า ๓๐
รายต่อวัน เป็นภัยที่ไม่ใช่ภัยขนาดใหญ่ที่จะใช้อานาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๕๕๐ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งการมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการของศูนย์อานวยการ
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- ๕๐ ความปลอดภัยทางถนนนั้น โดยลาพังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่อาจมีความรู้และความชานาญ
อย่างเพียงพอทาให้ไม่สามารถดาเนินการเชิงลึกในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนได้
แนวทางแก้ไข
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (organization) ใหม่ โดยให้กระทรวงคมนาคมและสานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมาเป็นเลขานุการร่วมจะทาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการกับ
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ การเสนอให้ มี ก ารจั ด การด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร (information)เพื่ อ น ามาใช้ ในการ
ดาเนินงานให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอ
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์และใช้กาหนดเป็นมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน โดยยกระดับศูนย์ปลอดภัยคมนาคมมารับผิดชอบ และเสนอให้
สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลจากกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์จากประชาชน ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
ส่งเข้าระบบจัดเก็บกลาง ซึ่งได้กาหนดการเรียกมาตรการนี้ว่า “ดวงตาแห่งความปลอดภัย” (Safety eyes)
เพื่ อเป็ น ข้อมูล ในการวิเคราะห์ ดาเนิ น การ และสามารถนามาเป็นพยานหลักฐานทางคดีของกรณี นั้นๆ
ได้อีกทางหนึ่งและต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรม
รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานศึกษาวิจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Road Traffic Accident Investigate)
แผนดาเนินงาน
๑) แผนการปรับปรุงองค์กร (Reorganization) เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยเสนอให้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้ า งในการด าเนิ น งานทั้ ง ในระดั บ นโยบาย และระดั บ ปฏิ บั ติ
โดยการกลั บไปใช้ โครงสร้ างเดิมที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กากับ ดู แล
ควบคุมอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม จนถึงระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายปฏิ บัติ โดยมี
การประชุมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาศ เพื่อกากับดูและการดาเนินการของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารประชุ ม เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น ซึ่ ง รู ป แบบที่ ใ ช้ อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ที่ มี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เป็นการรวมศูนย์ความรับผิดชอบอยู่ที่ประธาน ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เนื่องจากอานาจของประธานไม่สามารถครอบคลุมกระทรวง ทบวง กรมอื่น ประกอบกับกรณีอุบัติภัยทางถนน
นั้น เป็ นภัยเล็ กๆ ที่ มีการกระจายตัวและมีจานวนมาก แต่เป็นภัยที่ไม่ใช่ ภัยขนาดใหญ่ที่ จะใช้ อานาจตาม
พระราชบั ญญั ติป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐ ได้ อย่างเต็มที่ ทั้งการมีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นเลขานุการของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนนั้น โดยลาพังกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่อาจมีความรู้และความชานาญอย่างเพียงพอทาให้ไม่สามารถดาเนินการเชิงลึกในการจัดการ
เรื่ องความปลอดภั ยทางถนนได้ จึ งควรปรั บปรุงโครงสร้างองค์ กร (organization) ใหม่ โดยให้ กระทรวง
คมนาคมและส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ซึ่ งขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ม าเป็ น เลขานุ ก ารร่ ว มจะท าให้ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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๒) แผนการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ และการเชื่ อ มข้ อ มู ล องค์ ก ร (Information)
การยกระดับศูนย์ปลอดภัยคมนาคม รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์และ
กาหนดเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีฐานะเทียบเท่าระดับสานัก และ
ขยายเป็นหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการประเมิน แผนด้านความปลอดภัย
ได้ ทั้ งนี้ ในระยะต้น จะทางานเน้ น ด้านการศึกษาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่ อเป็น ข้อมู ล มาป้องกัน การเกิด
อุบัติเหตุเบื้องต้นก่อน โดยในอนาคตควรสนับสนุนการมีองค์กรหรือสถาบันที่ดาเนินการด้านวิจัยสาเหตุการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ (Road Accident Investigation Unit) ท าหน้ า ที่ ร วบรวม วิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ ภาคี
ทางวิชาการ ทาการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสาคัญ ๆ เพื่อการนามาพิจารณา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยอาจแยกไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่ง
๓) แผนการจั ด สรรงบประมาณ (Budgetary Support) มี แผนงานการจัด สรรงบประมาณ
ส าหรั บ ภารกิ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ๖ ยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ การด าเนิ น การ จากแหล่ ง
งบประมาณที่ ต่ อเนื่ อง โดยในช่ว งแรกซึ่ งหน่ ว ยงานต่างๆ ยั งไม่ ได้ ตั้งงบประมาณรองรับ ไว้ จะต้อ งใช้
งบประมาณจากจากงบกลางเป็นหลัก
๔) การติดตามและประเมินผล (Evaluation) สนับสนุนให้มีองค์กรอิสระการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรม และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยผู้ตรวจสอบอิสระควรได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็น
หน่วยงานเฉพาะ และต้องกาหนดให้การก่อสร้างถนนจะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ทั้งนี้ องค์กรระดับนโยบาย และระดับอานวยการต้องคอยกากับ ดูแลองค์กรระดับปฏิบัติการให้
ดาเนินการไปตามเป้าหมาย คอยติดตามและประเมินผล หากพบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์
ต้องปรับมาตรการให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาของแผน ซึ่งจะต้องมีการประชุมพิจารณาแต่ละระดับอย่าง
ต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับระดับขององค์กร
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- ๕๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads)
สภาพปัญหา
ประเทศไทยได้มีการพั ฒ นาด้านถนนเพื่อการเดินทางของประชาชนในหลายระดับ หน่วยงาน
ที่ดาเนินการก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน มีทางหลวงหลายประเภท การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทาง
แต่ละระดับ ซึ่งนอกจากความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานทางแล้วยังมีปัญหาในด้านแบบการก่อสร้าง
การด าเนิ น การก่ อ สร้ า งเป็ น ไปตามมาตรฐานหรื อ ไม่ มาตรฐานความปลอดภั ย เมื่ อ ถนนถู ก ใช้ ไปใน
ระยะเวลาหนึ่ ง การบ ารุ งรั กษา การปรับสภาพถนนไปตามความต้ องการของคนในท้ องถิ่ น เป็ นต้ น
ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งของการทาให้ถนนเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
แนวทางแก้ไข
แนวทางดาเนินการกาหนดให้การก่อสร้างและปรับปรุงถนนมีความปลอดภัย โดยการปรับปรุงจุด
เสี่ ย งและจุ ดอั น ตรายที่ มีอ ยู่ เดิม ให้ ป ลอดภั ยเพิ่ ม ขึ้น เพิ่ ม สิ่ งอ านวยความสะดวก และสิ่ งอ านวยความ
ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงเครื่องหมายต่างๆ ให้มีความชัดเจน มีมาตรฐาน และมีระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit แยกจากหน่วยงานที่ก่อสร้างถนน
แผนดาเนินงาน
๑) แผนการออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัย (Safety Design Road) เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในการวางแผน การออกแบบถนน ทางแยก ทางโค้ง ทางกลั บรถ จุด ตัดรถไฟ การติด ตั้งป้ ายทุ กชนิ ด
การแยกประเภทลาดับชั้นของถนน ทางเท้า และทางจักรยาน รวมทั้งความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง การ
ใช้งาน และการบารุงรักษา
๒ ) แผน ป รั บ ป รุ ง จุ ด อั น ตรายบ น ถน น (Improvement of Hazardous Locations)
เพื่ อป้ อ งกั น การเกิ ด อุบั ติ เหตุ โดยการส ารวจ ปรับ ปรุ งจุ ด อั น ตราย การออกแบบเพื่ อ ความปลอดภั ย
มีแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ระบบป้ายที่สอดคล้องกับสภาพจริง
๓) แผนการจัดการถนนและทางหลวง ควรมีความปลอดภัยที่อานวยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุก
ประเภท (Forgiving road and Highways) การกวดขันการใช้พื้นที่ไหล่ทางเพื่อกิจกรรมอื่น
๔) แผนการจั ด ให้มี หน่ วยตรวจสอบ (Road Safety audit) ระบบตรวจสอบความปลอดภั ย
ความสามารถรองรั บ การใช้งานทางถนนตามหลั กวิช าการและสม่าเสมอและเป็ น หน่ วยงานที่รับ เรื่อ ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนด้วย
๕) แผนการจัดทาจุดพักรถขนาดใหญ่ (Rest Area) บนถนนสายหลัก เพื่อรองรับปริมาณการ
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดพักสาหรับรถขนส่งขนาดใหญ่
๖) แผนการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นดูแลเรื่องความปลอดภัยในถนนที่รับผิดชอบ รวมถึง
อานาจในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น
๗) แผนการจั ด ท าป้ า ยบั ง คั บ และป้ า ยแนะน าให้ เป็ น ระบบสากล รวมถึ ง ป้ า ยอื่ น ๆ ที่ อ ยู่
ในเขตทาง การประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบการใช้ทางที่ถูกต้อง
ตามลาดับชั้นของถนน
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- ๕๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยานพาหนะปลอดภัย (Road Safety for Safer Vehicles)
สภาพปัญหา
รถยนต์ ที่ มี ก ารน ามาใช้ แ ละจดทะเบี ย นในประเทศไทย ทั้ งที่ มี ก ารผลิ ต หรื อ น าเข้ า ล้ ว นเป็ น
เทคโนโลยีของต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีในด้านนี้ของตนเอง ประเทศไทยยังขาด
มาตรฐานและหน่วยงานในระดับประเทศด้านการตรวจสอบมาตรฐานของรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ
ของรถให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล หน่วยงานที่มีห น้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานยานยนต์ ข องประเทศ ทั้ งกรมการขนส่ งทางบก กระทรวงคมนาคม และสถาบั น ยานยนต์
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังขาดเครื่องมือทดสอบอีกเป็นจานวน
มาก รวมทั้งยังขาดสนามทดสอบรถยนต์ที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย ดังนั้ น รถยนต์ที่จดทะเบียนและใช้
งานในประเทศไทยจึงเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งก็จะผลิตรถให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของประเทศที่ได้มีกาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ จึงทาให้
รถยนต์มีมาตรฐานความปลอดภัย ที่ยั งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเจ้าของรถและ
ผู้ประกอบการขนส่งก็ยังขาดการดูแลบารุงรักษารถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบที่มีการเสื่อมสภาพไปตาม
อายุการใช้งาน ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สาคัญของการทาให้เกิดอุบัติเหตุ
แนวทางแก้ไข
แนวทางด าเนิ น การโดยก าหนดให้ ย านยนต์ ทุ ก ประเภทต้ อ งมี เครื่ อ งอุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นควบ
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหประชาชาติ โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อ
ความไม่ป ลอดภัย ในการใช้ งาน คือ รถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ รถตู้โดยสาร รถบรรทุก รถรับ ส่ ง
นักเรียน และรถจักรยานยนต์ จะต้องดาเนินการยกระดับ มาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ให้สูงขึ้นโดยเร็ว
เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ของรถให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ งต้ อ งมี ก ารก าหนดลั ก ษณะและ
มาตรฐานของรถให้ เกิดความเหมาะสมและความปลอดภัยในแต่ละประเภทของการขนส่ง เพื่อให้ การ
บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุและความรุนแรงที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยรัฐบาลต้องส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ มี ส ถาบั น ที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี เครื่ อ งมื อ สนามทดสอบยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
(เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน
แผนดาเนินงาน
๑) แผนการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่ง และรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ ที่ มี โอกาสเสี่ยงเกิ ดอุ บั ติ เหตุ สู ง ได้ แก่ รถโดยสารสองชั้น รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุ กลากจู ง
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนส่งวัตถุอันตราย โดยการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้
๑.๑) ก าหนดมาตรฐานของระบบห้ า มล้ อ ของรถโดยสารขนาดใหญ่ รถลากจู ง และ
รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ให้ เป็ น ระบบ ABS โดยรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถลากจูงจะต้อ งมี ระบบหน่ ว ง
ความเร็วของรถ (Endurance Brake) เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถ กรณีที่ต้องวิ่งลงจาก
ทางที่มีความลาดชันสูง
๑.๒) กาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ยึดตู้คอนเทนเนอร์และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่อพ่วงของ
รถลากจูง และรถพ่วง
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- ๕๔ ๑.๓) กาหนดมาตรฐานรถขนส่งวัตถุอันตรายอุปกรณ์ส่วนควบ และคุณสมบัติพนักงานขับรถ
เส้นทางเดินรถ
๑.๔) กาหนดมาตรฐานความมั่น คงแข็ งแรงโครงสร้างตัว ถังรถโดยสาร ที่ นั่ ง จุด ยึดที่ นั่ ง
จุดยึดเข็มขัดนิรภัย และการกาหนดความสูงและการทรงตัวของรถโดยสารขนาดใหญ่
๑.๕) กาหนดมาตรฐานวัสดุสาหรับติดตั้งภายในรถโดยสาร ต้องไม่เป็นวัสดุที่ลุกลามไฟได้ง่าย
๑.๖) กาหนดมาตรฐานแผ่นสะท้อนแสงสาหรับรถบรรทุก
๑.๗) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการบารุงรักษารถตามระยะเวลาในการใช้งาน เพื่อให้
รถมีสภาพความพร้อมที่สมบูรณ์ในการใช้งานตลอดเวลา
๑.๘) ยกระดับมาตรฐานในการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเข้มงวด
จริงจังและมีประสิทธิภาพ
๑.๙) ก าหนดเส้ น ทางที่ ร ถ โดยสาร ๒ ชั้ น ควรหลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ช้ เส้ น ทาง มี ก ารก าหนด
เส้นทาง กากับดูแลให้รถ ๒ ชั้นเดินรถในเส้นทางที่กาหนด
๑.๑๐) การกาหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในรถโดยสาร การแสดงตาแหน่ง
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ ช่ อ งทางออกกรณี ฉุ ก เฉิ น และการก าหนดให้ มี สื่ อ บอกช่ อ งทางของการร้ อ งเรี ย น
หากรถไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องบริการและความปลอดภัย
๑.๑๑) ควรมีมาตรการส่ งเสริมการขับรถที่ปลอดภัย ของพนักงานขับ รถสาธารณะ โดยใช้
ประวัติการขับรถที่ดีร่วมพิจารณาอัตราค่าตอบแทน และแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานโดยกรมการ
ขนส่งทางบกร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มพนักงานขับรถที่ปลอดภัยให้มีจานวนมากขึ้น เป็นการสร้าง
ตัวเลือกได้มากขึ้น
๑.๑๒) ติดตั้งเครื่อง GPS เพื่อควบคุมความเร็วของรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒) แผนการเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถตู้โดยสาร
รถตู้ โดยสารสาธารณะทั้ งที่ เป็ น รถตู้ โ ดยสารประจ าทางที่ วิ่ งระหว่ า งจั งหวั ด หรือ วิ่งรั บ ส่ ง
ผู้โดยสารในเขต กทม. และจังหวัดใกล้เคียง หรือรถตู้โดยสารรับจ้างไม่ประจาทาง นับว่าเป็นที่นิยมของ
ประชาชนเป็นจานวนมาก แต่รถดังกล่าวก็เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ทาให้เกิดการสูญเสียจานวน
มากเช่นกัน เนื่องจากมีจานวนรถและจานวนเที่ยววิ่งที่มากด้วย และยังมีการขับรถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าที่
กฎหมายกาหนด ที่นั่งมีจานวนมากและแออัด ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีช่องทางออก และกรณีของรถที่ใช้
ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงก็จะเกิดเพลิงลุกไหม้ได้ง่าย ดังนั้น จึงควรมีมาตรการที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) ต้องมีค้อนทุบ กระจกและเครื่องดับเพลิ งทั้งรถตู้โดยสารส่วนบุคคลและรถตู้โดยสาร
สาธารณะ
๒.๒) กาหนดให้มีช่องทางออกฉุกเฉินบริเวณหน้าต่างด้านขวาของตัวรถ
๒.๓) ในรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย
และรวดเร็วเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ทาให้ผู้โดยสารจานวนมากที่อยู่ภายใน ไม่สามารถหนีออกจากตัวรถได้ทัน
๒.๔) การกาหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติเพื่อความปลอดภั ยในรถตู้โดยสาร การแสดงตาแหน่ง
ติดตั้งอุปกรณ์หรือช่องทางออกกรณีฉุกเฉิน และการกาหนดให้มีสื่อบอกช่องทางของการร้องเรียนหากรถไม่
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องบริการและความปลอดภัย
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- ๕๕ ๒.๕) ในเส้ น ทางระหว่างจั งหวัด ควรมี การปรับเปลี่ ยนมาใช้ ร ถที่ มี ลั กษณะเหมาะสม ซึ่งมี
จานวนที่นั่งที่เหมาะสม มีทางขึ้นลงและทางเดิน ที่มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น มาทดแทนรถตู้โดยสารเดิมที่
มีอยู่ โดยเริ่มจากรถตู้เดิมที่หมดอายุการประกอบการขนส่งตามใบอนุญาตและรถที่จะบรรจุประกอบการใหม่
๒.๖) ติดตั้งเครื่อง GPS เพื่อควบคุมความเร็วของรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๓) แผนความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์
จากสถิติการเกิดอุบั ติเหตุ และการสู ญเสี ยจากอุบัติเหตุนั้น เกิดจากรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์มากที่สุด ดั้งนั้น จึงควรมีมาตรการที่จะเพิ่มความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ ดังนี้
๓.๑) ควรมีการศึกษามาตรฐานของรถจักยานยนต์ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้
งานสาหรับประเทศไทย เช่น มาตรฐานการทรงตัว ขนาดวงล้อ ขนาดหน้ากว้างของยาง และขนาดกาลัง
ของเครื่องยนต์
๓.๒) ควรมีการกาหนดความเร็วสูงสุดของรถจักรยานยนต์ ไม่ให้มีความเร็วมากเกินไป
๔) รถรับส่งนักเรียน
เนื่ อ งจากมั ก จะมี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ กั บ รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นบ่ อ ยครั้ ง จากการน ารถที่ มี ลั ก ษณะ
ไม่เหมาะสมและไม่ป ลอดภั ย มาใช้งาน มีการดัดแปลงสภาพรถ และจานวนที่นั่ง รวมทั้ งมีการบรรทุ ก
จานวนนักเรียนเกินกว่าจานวนที่นั่งที่กาหนด ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
๔.๑) กาหนดแบบมาตรฐานของรถรับส่ งนักเรียนที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย โดยให้
คานึงถึงสภาพความเหมาะสมตามวิถีชีวิตชุมชน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ และคุณสมบัติผู้ขับขี่รถรับส่ง
นักเรียน
๔.๒) ให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ในการเดินทางของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังเยาว์วัย ควรจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ
๕) รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ในปั จจุ บัน รถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มเป็นที่นิยมใช้งานกันมากขึ้น เนื่องจาก
เป็ น รถที่ใช้พลั งงานสะอาด ไม่มีมลพิษทางอากาศ แต่ประเทศไทย ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานยนต์ดังกล่าว และในกรณีของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่มีความเร็วต่าก็ยังไม่
สามารถจดทะเบียนใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่ มีการกาหนดพื้นที่ หรือเส้นทางที่จะให้รถเหล่านี้ ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
มากขึ้น จึงเห็นควรกาหนดมาตรการในการดาเนินการดังนี้
๕.๑) กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๕.๒) กาหนดพื้นที่ เส้นทาง สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และยานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่า
๕.๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยด้วยมาตรการทางด้านภาษีและการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งการส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๖.) แผนการจัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎ ข้อกาหนด ระเบียบด้านต่างๆ ที่กาหนดในยุทธศาสตร์นี้ เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติอย่างถูกต้อง
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เช่น เส้นทางอันตรายที่จาเป็นต้องหลีกเลี่ยง และให้ประชาชนทั่วไป
ทราบว่าสถานที่แห่งใด หรือเส้นทางใด ควรใช้ยานพาหนะที่มีลักษณะที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างใด
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- ๕๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Education, Culture and Behaviors)
สภาพปัญหา
คนไทยมักคุ้น เคยกับ การดาเนินชีวิตอย่างอิสระเสรี การศึกษาอบรมส่ วนใหญ่ จะมุ่งเน้นการให้
ความรู้ด้านวิชาการแม้จะมีกฎ ระเบียบต่างๆ ในชีวิตประจาวัน แต่ไม่ได้มีการควบคุม กาชับ และสร้าง
จิต ส านึ ก เพื่อส่ วนรวมกัน อย่ างจริงจั ง ผู้ ที่เป็น ตัวอย่างของครอบครัวก็มี การกระทาฝ่ าฝื น กฎ ระเบี ยบ
เล็กๆน้อยๆของสังคมให้เยาวชนเห็นอยู่เป็นนิจ ทาให้สังคมขาดสานึกการรักษากฎ ระเบียบ วินัย โดยการ
เคารพกฎจราจร มีส่วนสาคัญอย่างมากที่ทาให้เกิดความบกพร่องในวินัยของสังคม และนามาซึ่งอุบัติเหตุ
และความสูญเสียอย่างมากในบางเหตุการณ์
แนวทางแก้ไข
แนวทางการดาเนินการ สร้างความรู้และพัฒนาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง โดยการ
จัดทาหลักสูตรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายไม่ถูกต้อง ให้
เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องปลอดภัย และการกาหนดมาตรการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถ ให้มีการ
พักผ่อนที่เพียงพอ ป้องกันการง่วงแล้วขับและเกิดการหลับใน ตลอดจนการถ่ายทอดพฤติกรรมปลอดภัย
ให้แก่บุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดเพื่อสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้สังคมต่อไป
แผนดาเนินงาน
๑) แผนการจัดทาหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การให้การศึกษาด้านความปลอดภัย
ทางถนนแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา โดยกาหนดให้ มีการสอนการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ใน
สถานศึกษาของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับ เด็ก
นักเรียนและนักศึกษา
๒) แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถที่ปลอดภัย โดยคนรุ่นใหม่โน้มน้าวคนรุ่นปัจจุบัน
ด้วยความรักและใช้ประโยชน์จากการได้รับความรู้จากโรงเรียนมาถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวหรือคน
ใกล้ชิด เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัย สร้างสังคมที่ปลอดภัยต่อไป
๓) แผนการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน
อย่ า งปลอดภั ย ความปลอดภั ย ทางถนน(Road Safety Publicity and Campaign) เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการใช้รถใช้
ถนนของบุ ค คลทั่ ว ๆ ไปและรถโดยสารสารธารณะ ซึ่ งควรก าหนดเข้ ม งวดให้ มี ก ารก ากั บ ให้ ผู้ ขั บ รถ
โดยเฉพาะรถขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้า ให้มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ป้องกันการง่วงแล้ว
ขับและเกิดการหลับใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Emergency Medical Services)
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
แม้ ปั จ จุ บั น ทางองค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ร ายงานว่ า ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น (EMS)
ของประเทศไทยที่รองรับผู้บาดเจ็บบนถนนทั่วประเทศ มีความก้าวหน้าขึ้นตามลาดับและครอบคลุมพื้นที่
โดยใช้ National Hot line ๑๖๖๙ ทั้ ง ประเทศ และมี ส ถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่
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- ๕๗ ประสานงานหลักให้กับทุกภาคีเครือข่าย ตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นตัวอย่างในเชิงพัฒนาได้ดีก็ตาม
และแม้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้ทุกเขตทั้ง ๑๒ เขต และ กทม. ต้องพัฒ นาการดูแลรักษา
ผู้บาดเจ็บโดยการกาหนดเป็นนโยบายให้ Trauma Care ถือเป็น Fast track ของทุกเขต โดยพัฒนาระบบ
Multilevel Trauma Centerและระบบส่งต่อผู้บาดเจ็บระหว่างสถานพยาบาล (Referral Trauma Care)
เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาให้ทันต่อความเร่งด่ว นและมีประสิทธิภาพของทุกเขต แต่ข้อมูลการรองรับการ
ช่ว ยเหลื ออุ บั ติเหตุบ นถนน ด้ว ยระบบ EMS ๑๖๖๙ ทั้ งในช่ ว งเทศกาล เจ็ ดวัน อั น ตราย ซึ่ งกู้ ชีพ ออก
ปฏิบั ติงานโดยระบบ EMS รวมประมาณ หมื่นครั้งต่อ เทศกาลหรือการปฏิบัติการช่วยเหลือ อุบัติเหตุ
บนถนนด้วย ระบบ EMS ทั้งปีประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ครั้ง ส่งผลให้ตัวเลขการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุที่เคย
สูงถึง ๖๕% ของการเสียชีวิตทั้งหมดในช่วงสามปีที่ แล้ว ลดลงเหลือ ๕๕% ของการเสียชีวิตทั้งหมดแต่การ
ช่วยเหลือโดยระบบ EMS ดังกล่าว วิเคราะห์แล้วพบว่าโดยรวมยังอยู่ที่ประมาณ ๕๐% ของความต้องการ
ทั้งหมด แม้ปัจจุบัน ครึ่งหนึ่งของการช่วยเหลือโดยระบบ เป็นการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อีกหนึ่ งในสี่ เป็ น ผลงานของมูล นิธิภ าคเอกชน และที่เหลื อเป็ นผลงานของโรงพยาบาลของรัฐ
โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัส และพบว่าจานวนการปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดแม้เทียบเป็น
สั ด ส่ ว นต่ อ ประชากรแล้ ว ยั งมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมาก ซึ่ ง ถื อ เป็ น ช่ อ งว่ า งการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ไทย
โดยจังหวัดที่ดาเนินการได้มากกว่าและดีกว่า เกิดจากการมีส่วนร่วมของ อบต. เทศบาล และ อบจ. และ
การประชาสั มพัน ธ์สู่ ป ระชาชนที่ต่อเนื่ อง อีกประเด็นที่สาคัญ คือคุณ ภาพการช่วยเหลือในโรงพยาบาล
รวมถึงการส่ งต่ อระหว่างโรงพยาบาลในแต่ล ะเขตก็มี ความต่างกัน ทั้ งข้อจากัดความล าบากของพื้ น ที่
กาลังคน และความร่วมมือของแต่ละจังหวัดในเขตนั้น ๆ เป็นจุดดีและจุดด้อยของแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้มีเรื่องสาคัญที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลคือการจัดทาและพัฒนาระบบ Single
Public Safety Answering Point (PSAP) สาหรับประชาชนในยามฉุกเฉินทุกประเภท นั่ นคือการพัฒนา
ให้ประชาชนสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ สาหรับ All Emergency เพียงเบอร์เดียว ทั้งไม่ให้เกิดความสับสน
โดยหวังผลให้การเข้าช่วยยามเกิดอุบัติเหตุบนถนนโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหมู่ มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยจากการที่ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ดับเพลิง และตารวจ เข้าช่วยเหลือพร้อมกันอย่างเป็นระบบ
จากการโทรแจ้งที่ศูนย์รวม (PSAP) ก่อนกระจายงาน ให้ทุกหน่วย
จากสภาพที่กล่ าวมาทั้งหมดจึ งจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนดาเนินงานเพื่อแก้ปัญ หา สาหรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังต่อไปนี้
แผนดาเนินงาน
๑) แผนพัฒ นา ระบบ EMS ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบาดเจ็บบนถนน ของแต่ล ะจังหวัด
เพื่อปรับระบบช่วยเหลือ กู้ภัย กู้ชีพที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยปรับปรุงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการช่วยเหลือ ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยที่สุด โดยการอบรม
เพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือให้ กู้ภัย กู้ชีพ และอาสาสมัครภาคประชาชนและโดยการเร่งการประชาสัมพันธ์
การแจ้ งเหตุให้ ป ระชาชนคู่ ไปกั บ การพั ฒ นาระบบการรับ แจ้ งเหตุ เพื่ อให้ เข้ าถึงจุด เกิด เหตุ ได้ โดยเร็ว
พร้อมกับการพัฒนา ระบบ Trauma Care ทางการแพทย์ ที่ครบวงจร
๒) แผนการเพิ่มคุณ ภาพและจานวนหน่วยปฏิบัติการในจังหวัด โดยเน้นการเร่งให้เกิดความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ทั่วประเทศ ในการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบบริหารจัดการ งาน EMS ในพื้นที่
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- ๕๘ ๓) แผนประสานให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย ทางถนน สร้ างเครือ ข่ ายการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วย ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร
การกุศล พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
๔) แผนการพั ฒ นาระบบ Single Public Safety Answering Point (PSAP) เพื่ อ น าเข้ า สู่
การช่วยเหลืออุบัติเหตุบนถนนที่รวดเร็วและพร้อมเพรียง รวมทั้งการดาเนินการที่ต่อเนื่องสอดรับกัน จาก
ทุกหน่วยงาน
๓.๕ สรุปและข้อเสนอแนะประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูประบบความปลอดภัย
๑) แผนการดาเนิน งานมีเป้าหมายลดจานวนผู้เสี ยชีวิตลงให้ ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเทียบกับผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมาย เช่น การรวมกฎหมายรถยนต์และกฎหมายขนส่ง การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ เช่น การปรับปรุงองค์กรและกลไกการบริหารจัดการ การดาเนินการให้ถนน
และสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานความปลอดภัย ที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ยานยนต์ ข องไทยทุ ก ประเภทมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส่ ว นควบให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย ของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีลักษณะเสี่ ยงต่อความไม่ปลอดภัย การให้การศึกษาด้านความ
ปลอดภัยแก่เด็ก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านทางสถาบันสังคม และปรับปรุงระบบและรูปแบบ
การช่วยเหลือ กู้ภัย กู้ชีพ ให้ มีประสิทธิภาพโดยให้ห น่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการกับ ภัยในท้องถิ่น ตลอดจนปรับปรุงระบบการประกันภัย ที่ส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน
๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศได้มีการจัดทาความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันดาเนินการภายใต้
แผนความปลอดภัยทางถนนที่เสนอไว้แล้ว ซึง่ เป็นส่วนที่ได้เริ่มต้นไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลดาเนินการ
ในรายละเอียดต่อไปอย่างต่อเนื่อง
๔) มีการติดตามและประเมินผล ตามแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนต่าง ๆ
ตามสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม โดยภาครัฐต้องให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ และ
อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ

*********************************************
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บรรณานุกรม
๑. รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Global Status Report on
Road Safety, ๒๐๑๕) จัดทาโดยองค์การอนามัยโลก (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
คณะทางานฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๔๘
(หน้า ๒)
๔. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย” พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมทางหลวง โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า ๕ - ๓๗
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แผนที่ ๓

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว ของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย ทางถนน สภาขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็น แผนที่ส ามารถใช้ได้ในระยะยาว
โดยคาดว่าจะใช้ได้ในระยะเวลา ๒๐ ปี ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิตและการเสริมสร้าง
วัฒ นธรรมความปลอดภั ย ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน โดยพั ฒ นาบทบาทสถาบั น ทางสั งคมให้ เข้ ม แข็ งยิ่ งขึ้ น
ทั้งการจัดตั้งศาลจราจร การให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การให้สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การปลูกฝังจิตสานึกและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีรายละเอียดของแผนการปฏิรูปดังนี้

๑. ระบบศาลจราจร
๑.๑ สภาพปัญหา
ปัจจุบันการกระทาความผิดเกี่ยวกับคดีจราจรมีเป็นจานวนมากต่อปีและพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยวิธีการตักเตือนหรือออกใบสั่งเพื่อลงโทษปรับตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก
ผู้กระทาผิด ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเพิกเฉยไม่ชาระค่าปรับตามใบสั่งก่อให้เกิด
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและส่งผลกระทบถึงการสูญเสียประโยชน์จากเงินค่าปรับอันเป็นรายได้ของ
แผ่น ดิน เป็ นจ านวนมาก ซึ่งในปั ญ หาดังกล่ าวยังสะท้อนให้ เห็ นถึงพฤติกรรมของผู้ ขับรถที่ไ ม่รักษาวินัย
จราจรไม่เคารพหรือเกรงกลัวต่อกฎหมาย อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความ
สูญเสี ยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติ
๑.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา
(๑) ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ งศาลจราจรและก าหนดวิ ธี พิ จ ารณาคดี จ ราจรเป็ น การเฉพาะ
เพื่อดาเนินคดีเกี่ยวกับการจราจรโดยตรง โดยมีกระบวนการพิจารณาที่กระชับ รวดเร็ว
(๒) จัดทาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อบันทึกประวัติผู้กระทาความผิดกฎหมาย
จราจร อันเป็นจะเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ดียิ่งขึ้น
๑.๓ รูปแบบกฎหมายที่เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
๑.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๒) สานักงานศาลยุติธรรม
(๓) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๔) กรมการขนส่งทางบก
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๒. การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.)
๒.๑ สภาพปัญหา
โดยที่โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบความปลอดภัยทาง
ถนนตามกฎหมายมีเฉพาะโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย บริห ารหรือ
อานวยการ แต่ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาและ
ต่อเนื่อง คอยติดตามตรวจสอบ ตักเตือนให้คาชี้แนะ ตลอดทั้งรายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะ
หรือพฤติการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๒.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุก
หน่วยงาน ลักษณะเดียวกับกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จปถ.) ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อทาหน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสอบ ให้ คาแนะนา รายงาน
ข้อเท็จจริงอุบัติเหตุหรือพฤติการณ์ที่อาจไม่ปลอดภัยสาหรับการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงาน
๒.๓ รูปแบบกฎหมายที่เสนอ
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....(ภาคผนวก ...)
๒.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(๒) กรมการขนส่งทางบก
(๓) กรมทางหลวง
(๔) กรมทางหลวงชนบท
(๕) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๖) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. ระบบประกันภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน
๓.๑ สภาพปัญหา
ระบบประกั น ภั ย ของไทยมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามคุ้ ม ครองเฉพาะการชดเชยความเสี ย หาย
จากการเกิดภัยและความเป็นธรรมของอัตราการจ่ายเบี้ยประกันภัย โดยมีลักษณะเป็นการรองรับความ
เสี่ยงของการกระทาที่เกิดความเสียหายขึ้นทั้งในส่วนของผู้เอาประกันภัยและในส่วนของผู้เสียหาย ทั้งใน
กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้เป็นผู้กระทาผิดกฎหมายและกรณีที่ผู้เอาประกันกระทาผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนที่
อาจทาให้ผู้เอาประกันขาดความระมัดระวัง หรือไม่ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรจะเป็นในการใช้รถใช้ถนน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม ไม่เป็นการใช้ระบบประกันภัยเป็น มาตรการเชิง
ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่เพียงพอ รวมทั้งข้อกาหนดหรือรูปแบบมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยที่
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กาหนดเกี่ยวกับกรณีค่ามาตรฐาน
ของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ที่ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นอัตราที่สูงมากจนอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กล่าวคือ ค่าของระดับปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดที่บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายสามารถมีปริมาณสูงถึ ง
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

- ๖๓ ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การกาหนดค่าของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกความความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ กาหนดข้อ
สันนิษฐานว่าบุคคลผู้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกรณีตรวจวัดจากเลือดเกินกว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ให้ถือว่าเมาสุราขณะขับรถ ดังนั้น ข้อกาหนดและรูปแบบของกรมธรรม์ที่ คปภ. กาหนดเป็นปริมาณที่สูง
เกินไปทาให้เกิดความเสี่ยงจากการขับรถของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงของสังคม สามารถสร้าง
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากได้ เป็นการกาหนดความคุ้มครองที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการทาง
กฎหมายจราจรที่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ จึงสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
๓.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา
กาหนดมาตรการของระบบประกันภัยเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกั น ภั ย (พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐) และให้ คณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปรับ ปรุง
ข้อกาหนดหลั กเกณฑ์ และรูป แบบกรมธรรม์ประกันภัยให้ ส ามารถรองรับและสอดคล้ องกับ มาตรการ
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม
๓.๓ รูปแบบกฎหมายที่เสนอ
เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพิ่มเติมข้อความเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
(๑) เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ ครอบ คลุ ม ถึ ง การก าห นดห ลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ การป ระกอบ ธุ ร กิ จ ป ระกั น ภั ยในลั ก ษ ณ ะ
การส่งเสริมและการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (มาตรา ๑๒)
(๒) เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (มาตรา ๒๐) ให้ครอบคลุมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยในลักษณะการส่งเสริมและลดอุบัติเหตุทางถนน
(๓) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อ
กาหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิด (เฉพาะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่าง
ร้ายแรง เช่น ขับ รถเร็ว เมา หรือฝ่าฝืน สั ญ ญาณหรือเครื่องหมายจราจร) จะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนไม่เต็มตามจานวนความเสียหายที่แท้จริง หรือเพิ่มเติมข้อยกเว้นความผิดของบริษัทประกันภัยใน
กรณีผู้เอาประกันภัยกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
(๔) เสนอแนะให้ คณะกรรมการกากับ และส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย (คปภ.)
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดหรื อ รู ป แบบกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย เกี่ ย วกั บ ค่ า ของระดั บ แอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ดที่
ผู้รับประกันจะให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้สอดคล้องกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.
๒๕๓๗) ออกความความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓
๓.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๒) คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

- ๖๔ -

๔. การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุทางถนน
โดยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน
และการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ดังนี้
๔.๑ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย อย่ างเป็ น องค์ รวม ทั้ งด้ านการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย การตระหนั ก ถึ งความ
ปลอดภัยในการเดินทาง การมีจิตสานึกความปลอดภัย โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) เตรี ย มความพร้ อ มของพ่ อแม่ และผู้ ดู แ ลในการเลี้ ย งดู เด็ กที่ ต้ อ งค านึ งถึ งการปลู ก ฝั ง
จิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้การกระตุ้นให้คิดและลงมือทา เชื่อมโยงสิ่งที่
ได้เรียนรู้กับชีวิตจริงในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านวินัยจราจร การตระหนักถึ งความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั้งในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ มีมาตรการขององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งให้ผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับเด็ก
๔.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ทางวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
๑) บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติในเรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย
๒) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การจัดตั้งชมรมความปลอดภัยทาง
ถนน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รอบด้าน สนับสนุนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๓) สนับ สนุ นและพัฒ นาให้ เด็กได้ มีความตระหนัก คิดวิเคราะห์ ถึงความเสี่ยงและผลที่จะ
เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถนาเสนอและมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถด้านความปลอดภัยทางถนนมีบทบาทในการแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เช่นการเป็นผู้ฝึกสอนการเป็นผู้นาด้านความปลอดภัยทางถนนการช่วยเหลือ
สั ง คม การเข้ า ไปส่ ง เสริ ม ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนในชุ ม ชน ตลอดจนปฏิ บั ติ ได้ ในยามฉุ ก เฉิ น
(นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน : Road safety Innovators)
๔.๓ พัฒนาครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน กฎหมายจราจร และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ ความปลอดภัย ทางถนน โดยให้ ทุกภาคส่ว นมีส่ วนร่ วมในการสนับสนุน ครูผู้ ส อน
รวมทั้ ง มี ร ะบบจู ง ใจให้ ค รู พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ กั บ การประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
๔.๔ เสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่เด็ก ให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักความปลอดภัยทางถนน การมีระเบียบวินัยมีน้าใจ และมีจิตสานึกด้านความปลอดภัย
๔.๕ สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
ประกอบด้วย สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการควบคุมดูแลปรับปรุงการจราจรในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

- ๖๕ เรียนรู้ เช่นการสร้างศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัย การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันในการเดินทางบนถนนสายหลักหรือถนนสายรองได้
๔.๖ สร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความตระหนักถึงการ
เคารพกฎหมาย การมีวินัย จราจร หลั กสิทธิมนุษยชน การสร้างค่านิยมให้ มีพฤติก รรมการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกันอย่างถูกต้องปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้ในการรับมือกับอุบัติภัยทางถนน

๕. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม
ที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นรากฐานในการพัฒนาคน
และสังคม
๕.๑ ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนของสถาบันหลักทางสังคม
๕.๑.๑ เสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนในการบ่มเพาะให้คนเคารพ
กฎหมาย มีวินัยจราจร และมีจิตสานึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๕.๑.๒ ผลักดันให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการเปิดพื้นที่สาธารณะใน
การจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัว
และชุ มชน ส่ งเสริ มให้ ค รอบครั วมี ส่ ว นร่ วมในกิจกรรมด้านความปลอดภั ยทางถนนและส่ งเสริมการมี
มาตรการทางสังคมที่ดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนมีมาตรการชื่นชมชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
๕.๑.๓ พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชน ให้มีการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน สร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้
ให้มสี ิ่งจูงใจแก่ครอบครัวและชุมชนที่มีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๑.๔ พัฒ นาชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้คนในชุมชน
๑) สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ในด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน
๒) สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิดและกาหนดแนว
ทางการพัฒ นาระบบความปลอดภัยทางถนน พึ่ งพาตนเอง คานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร วิถีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชมเป็นหลัก โดยให้ความสาคัญกับการจัดการการเรียนรู้ในชุมชน และการจัดการตนเอง
ในบริบทของพื้นที่ และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความปลอดภัยทางถนน
๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเฝ้าระวังปัญหาทางด้านพฤติกรรม ด้านสังคม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
๔) ส่งเสริมภาคประชาสังคมองค์กรธุรกิจเอกชน บริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ใน
การทางานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ และร่วมสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง
สมดุ ล ระหว่า งผลประโยชน์ ข ององค์ ก รและผลประโยชน์ ข องชุ ม ชนและสั งคม โดยเฉพาะส่ งเสริม ให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การ
ยกย่ององค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะโดยกาหนดให้
บริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ได้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ ความรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

- ๖๖ (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมุ่ งเน้ น ไปที่ ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ ความตระหนั ก และ
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

๕.๒ พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคนในด้านความปลอดภัย
ทางถนน
๕.๒.๑ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือในจังหวัดต่างๆมีบทบาทหน้าที่สาคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนน และมีการปฏิบัติจริง
๕.๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย การมีระเบียบวินัยจราจร การมีวัฒนธรรมการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งในด้านจิตสานึกและพฤติกรรม
๕.๒.๓ ส่งเสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุรกิจเอกชนในการทางานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กับกลไกภาครัฐ ให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน หรือการเดินทางของพนักงาน เพื่อ
สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการมีมาตรการ
องค์กรในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงานของตนเอง

๖. การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยให้มีการพัฒนาปรับปรุง หรือจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะตามความเหมาะสมของศักยภาพ
ในแต่ละจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่เพียงพอ ที่ทาให้ประชาชนสามารถเดินทางในพื้นที่
จังหวัดนั้น ๆ หรือเดินทางระหว่างจังหวัดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จะทาให้ประชาชนใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลลดลง ซึ่งจะส่งผลให้การอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บลดลงไปด้วย โดยระบบ
ขนส่งสาธารณะมีหลายรูปแบบ เช่น
๖.๑ การขนส่งแบบราง (Rail transit) โดยแบ่งเป็น ๒ประเภทจาแนกเป็นไปตามระยะทางการ
ให้บริการ (Distance) ความเร็วของรถขนส่งมวลชน (Speed) และความจุผู้โดยสาร (Capacity) เป็นหลัก
๖.๒ ระบบขนส่งมวลชนทางรางระดับเมืองเป็นระบบขนส่ งมวลชนที่ให้ บริการระหว่างเมือง
ถึงเมือง ระหว่างชานเมืองและเมือง (Commuter) และบริการภายในเมืองแบ่งเป็น ระบบขนส่งมวลชน
แบบหนัก (Heavy rail) และระบบขนส่งมวลชนแบบเบา (Light rail)
๖.๓ ระบบขนส่ งมวลชนทางรางระดับ ภู มิภ าคเป็น ระบบขนส่ งมวลชนทางรางที่ มี ระยะทาง
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
การให้ บ ริการในลักษณะที่เป็ น ระบบขนส่งสาธารณะและความเป็นส่ วนตัวของรถยนต์ส่วนบุคคล เช่น
รถแท็กซี่

แผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว

- ๖๗ –

๓. กำหนดเวลำกำรปฏิรูป
๓.๑ ระยะที่ ๑ แผนกำรปฏิ รู ป ระบบควำมปลอดภั ย ทำงถนน ระยะสั้ น : แผนงำนรองรั บ
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
๓.๒ ระยะที่ ๒ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะกลำง : ร่ำงแผนแม่บทควำม
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
กรณีเป็นงานส่วนที่สอดคล้องกับงานทีห่ น่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานนั้นๆ ได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติอยู่แล้วใช้งบประมาณปกติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ดาเนินการโดยใช้งบประมำณจำกงบกลำงที่
อนุมัติโดยรัฐบำล

๕. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
๒. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. สานักงบประมาณ
๔. กรมประชาสัมพันธ์
๕. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
๖. กระทรวงมหาดไทย
๗. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. กระทรวงคมนาคม
๙. สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๐. กรมการขนส่งทางบก
๑๑. กรมทางหลวง
๑๒. กรมทางหลวงชนบท
๑๓. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๑๔. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๑๕. สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๖. กระทรวงสาธารณสุข
๑๗. กรมควบคุมโรค
๑๘. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

- ๖๘ –
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ
๒๐. กระทรวงแรงงาน
๒๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒๒. สานักงานศาลยุติธรรม
๒๓. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
๒๔. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๒๕. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
๒๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗. ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๘. สื่อสารมวลชน
๒๙. ภาคประชาสังคม
๓๐. ภาคเอกชนทั่วไป

๖. ข้อเสนอแนะ
เห็ น ควรให้ ส ภาขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศมีมติเห็ นชอบและส่งรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การปฏิรู ประบบความปลอดภัยทางถนน
ให้คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและมอบหมายหน่วยงานดาเนินการตามแผนงานทั้ง ๓ แผน ดังนี้
๖.๑ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะสั้น : แผนงำนรองรับเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
นามาตรการตามแผนงานไปดาเนินการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาที่คณะกรรมาธิการ
เสนอ เนื่องจากมีระยะเวลากระชั้น ชิด หากดาเนินการล่าช้าอาจไม่ส ามารถใช้มาตรการบางกรณี ได้ทัน
เช่น ในส่วนของการต้องจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีมาตรการประกอบด้วย
๖.๑.๑ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ มงวดเรื่องความเร็ว ดื่ม/เมา การป้องกันหลับใน การใช้
อุป กรณ์ ที่กฎหมายบั งคับ การจากัด ความเร็วที่ ทาให้ พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยที่สุ ด พร้อมสนับสนุน
เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา ให้มีการเริ่มการบังคับใช้กฎหมาย ๑ สัปดาห์ก่อนเข้าสู่
ช่วง ๗ วันของการควบคุมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว
๖.๑.๒ การบริหารจัดการของหน่วยงานระดับนโยบาย ระดับอานวยการ ซึ่งกากับหน่วยงาน
ปฏิบัติดาเนินการมอบหมายงานได้ทันกาหนดเวลาดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติ กาชับการปฏิบัติ สนับสนุน
งบประมาณแก่ห น่ วยงานต่าง ๆ พร้อมติ ดตามประเมินผลเป็นระยะ และกาหนดมาตรการแก้ไขหากมี
แนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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๖.๑.๓ ดาเนิ นการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ ยง คืนผิ วจราจรในช่วง
เทศกาล
๖.๑.๔ เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายสาหรับรถที่เสี่ยงต่อความไม่
ปลอดภัย เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารผิดกฎหมาย รถตู้โดยสารและรถจักรยานยนต์
๖.๑.๕ เตรียมความพร้อมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส่วนของการกู้ชีพ กู้ภัย
๖.๑.๖ การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้านการเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อแนะนาต่างๆ
เกี่ย วกับการเดิน ทาง โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและเน้นหนักก่อนช่วงเทศกาลอย่างน้อย ๑ เดือน
ก่อนเข้าสู่ช่วง ๗ วันของการควบคุมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว
๖.๒ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ระยะกลำง : ร่ำงแผนแม่บทควำมปลอดภัย
ทำงถนน พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔
นาร่างแผนแม่บทที่ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์พร้อมมาตรการที่ระบุในร่างแผนแม่บทฯ ไป
จัดทาเป็นแผนแม่บทของประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับอานวยการ และมอบหมายหน่วยงาน
ระดับ ปฏิบั ติการจั ด ทาแผนปฏิ บั ติการ ซึ่งจะต้องพิ จารณากาหนดระยะเวลาดาเนิน การในแต่ ล ะปี ใน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมกาหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลระหว่างปี สิ้นปี โดยหน่วยงาน
ระดับนโยบายและระดับอานวยการ ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับมาตรการต่างๆ
ตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปหากผลการปฏิ บั ติไม่เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ตั้ งไว้ โดยประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านดังนี้
๖.๒.๑ กฎหมำยควำมปลอดภั ย ทำงถนนและกำรบั ง คั บ ใช้ (Road Safety Laws and
Enforcement) เพิ่มโทษในพฤติกรรมการกระทาผิด ด้านความเร็ว การเสพสิ่งมึนเมา การไม่ใช้อุปกรณ์ที่
กฎหมายบั งคับ มีการเข้มงวดกับ รถที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตรายสู ง เช่น ยานพาหนะขนาดเล็ ก รถ
โรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน การปรับปรุงเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การกาหนดเวลาขับรถต่อเนื่อง การ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน การเพิ่มผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จปถ. และการริเริ่มจัดตั้งและใช้
ระบบศาลจราจร การมีมาตรการภายในขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
๖.๒.๒ กำรบริห ำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ยทำงถนน (Road Safety Management)
โดยการปรับปรุงเรื่องอานาจหน้าที่ องค์ประกอบ และกลไกการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับ เพิ่มการ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงด้านสารสนเทศ การให้มี
องค์กรที่จาเป็นในการจัดเก็บข้อมูล สร้างระบบใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมี
ระบบงบประมาณ จานวนงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับช่วงเวลา และมีระบบการ
ติดตามกากับการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับมาตรการตามสถานการณ์
๖.๒.๓ ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads) โดยการออกแบบและสร้างถนนที่
ปลอดภัย ปรับปรุงจุดอันตราย การอานวยความปลอดภัยแก่ยานพาหนะตามชนิดของพาหนะ การมีหน่วย
ตรวจสอบความปลอดภัยของถนนแยกต่างหากจากหน่วยสร้างถนน การสร้างสถานที่พักรถขนาดใหญ่ การ
จัดทาป้ายบังคับและป้ายแนะนาตามมาตรฐานการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นมีส่ วนร่วมรับผิดชอบในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
๖.๒.๔ ยำนพำหนะปลอดภั ย (Road Safety for Safer Vehicles) ทั้ งทางด้ า นก าหนด
มาตรฐานตัวรถ อุปกรณ์ ส่วนควบ การกาหนดเกี่ยวกับการบารุงรักษาและการตรวจสภาพรถ การจัดทา
คู่มือผู้โดยสาร การเพิ่มจานวนพนั กงานขับรถในตลาดแรงงาน การเพิ่มความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร
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สาธารณะ ความปลอดภัย ของรถจักรยานยนต์ การมีรถโรงเรียนและรถรับส่ งนักเรียนที่ปลอดภัย การ
ส่งเสริมการใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดต่างๆ
๖.๒.๕ กำรให้กำรศึกษำ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมและพฤติกรรมด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน
(Road Safety Education, Culture and Behaviors) โดยการสร้างความรู้แก่เยาวชนเพื่อสร้างคนรุ่น
ใหม่ที่มีพฤติกรรมปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนยุคปัจจุบันโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป และ
การรณรงค์สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม
๖.๒.๖ กำรบริ ก ำรทำงกำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ทำงถนน (Road Safety
Emergency Medical Services) โดยการพั ฒ นาระบบบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉิ น ให้ มีป ระสิ ทธิผ ล
จนถึงระดับท้องถิ่น ให้การกู้ภัย กู้ชีพมีระบบที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มคุณภาพหน่วยปฏิบัติการ มีระบบ
การเข้าถึงและส่งต่อรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖.๓ แผนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน ยั่งยืนระยะยำว
นาแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ยั่งยืนระยะยาว วางรากฐานความปลอดภัย
ทางถนนแก่คนรุ่นใหม่ เร่งรัดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่ง
เป็นการสร้างวงจรพฤติกรรมความปลอดภัยของสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดาเนินการจัดตั้งองค์กรและ
ดาเนินการมาตรการตามที่เสนอ คือ
๖.๓.๑ การจั ด ตั้ ง ศาลจราจร โดยมี ก ระบวนการพิ จ ารณาที่ ร วดเร็ ว กระชั บ เพื่ อ สร้ า ง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย (ดูเอกสารแนบ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....)
๖.๓.๒ การกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย (จป.) เป็นมาตรการองค์กรป้องกันการเกิด
ความไม่ปลอดภัยทางถนน โดยออกเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
ถนน(ดูเอกสารแนบ ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ....)
๖.๓.๓ การมีระบบประกันภัยที่ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแทนการคุ้มครองเดิม ๆ ที่อาจ
เป็นเสมือนมาตรการส่งเสริมการการกระทาที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายได้
๖.๓.๔ การสร้างคนที่ทาให้สังคมปลอดภัยจากภัยทางถนน โดยเริ่มสร้างเยาวชนที่มีพฤติกรรม
ปลอดภัย การถ่ายทอดจากเยาวชนสู่ครอบครัว โดยดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างหน่วยงาน
๑๒ หน่วย ซึ่งจะต้องดาเนินการในรายละเอียดกาหนดไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้
ขยายผลออกไป
๖.๓.๕ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้านความปลอดภัย ทางถนนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์
๖.๓.๖ การแก้ไขปัญ หาอุบัติเหตุทางถนนโดยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีความ
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการแก้ปัญหาจราจรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๖.๔ ให้คณะรัฐมนตรีดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในส่วนที่เสนอเป็นประเด็นที่จะต้องมีกำร
แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติ มกฎหมำย หรือออกกฎหมายใหม่แต่มิได้เสนอร่างกฎหมายไว้ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการเพื่อจัดทาร่างกฎหมายนั้น ๆ และดาเนินการออกเป็นกฎหมายภายใต้การ
เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๗๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน”
เรื่อง

แผนการปฏิรูป

การปฏิรูประบบ แผนที่ ๑
ความปลอดภัย แผนการปฏิรูป
ทางถนน
ระบบความ
ปลอดภัยทางถนน
ระยะสั้น :
แผนงานรองรับ
เทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๐

วิธีการปฏิรูป

แผนที่ ๑ แผนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน
ระยะสั้น : แผนงาน
รองรับเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยคณะกรรมาธิการ
มุ่งหวังว่า จะสามารถ
ใช้เป็นต้นแบบ
ลดการสูญเสียในชีวิต
แผนที่ ๒
และทรัพย์สินให้แก่
แผนการปฏิรูป
ประชาชนที่เดินทาง
ระบบความ
ในช่วงเทศกาลและ
ปลอดภัยทางถนน วันหยุดยาว จาก
ระยะกลาง : ร่าง ปัญหาอุบัติเหตุและ
แผนแม่บท
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
มากในช่วงเทศกาล

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

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
กรณีเป็นงาน
ส่วนที่สอดคล้อง
กับงานที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หน่วยงานนั้นๆ
ได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติ
อยู่แล้วใช้
งบประมาณปกติ
จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และ
กรณีหน่วยงานที่
ระยะที่ ๒
รับผิดชอบไม่ได้
แผนการปฏิรูป
รับการจัดสรร
ระบบความ
งบประมาณไว้
ปลอดภัยทางถนน หรือไม่ได้ตั้ง
ระยะกลาง :
งบประมาณไว้

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ

๑. สานักนายกรัฐมนตรี
๒. สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๓. สานักงบประมาณ
๔. กรมประชาสัมพันธ์
๕. สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)
๖. กระทรวงมหาดไทย
๗. กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๘. กระทรวงคมนาคม
๙. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม
๑๐. กรมการขนส่งทางบก
๑๑. กรมทางหลวง
๑๒. กรมทางหลวงชนบท

เห็นควรให้
สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
มีมติเห็นชอบและ
ส่งรายงานของ
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน
เรื่อง การปฏิรูประบบ
ความปลอดภัยทางถนน
ให้คณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาและ
มอบหมายหน่วยงาน
ดาเนินการตามแผนงาน
ทั้ง ๓ แผน ดังนี้

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.
๑. ร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดี
จราจร พ.ศ. ....
๒. ร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. ....

- ๗๓ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป
ร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.
๒๕๖๐– ๒๕๖๔
ระยะเวลา ๕ ปี
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔

แหล่งที่มาของ หน่วยงานที่รับผิดขอบ
งบประมาณ
ความปลอดภัย
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้ดาเนินการ ๑๓. สานักงานนโยบาย
ทางถนน พ.ศ.
และเพื่อให้การ
โดยใช้
และแผนการขนส่ง
๒๕๖๐– ๒๕๖๔ เดินทางกลับ
งบประมาณจาก
และจราจร
ภูมิลาเนาและ
งบกลางที่อนุมัติ ๑๔. กองทุนเพื่อความ
แผนที่ ๓
การท่องเที่ยวของ
โดยรัฐบาล
ปลอดภัยในการใช้
แผนการปฏิรูป
ประชาชนในช่วง
รถใช้ถนน
ระบบความ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
๑๕. สานักงานตารวจ
ปลอดภัยทางถนน ๒๕๖๐ มีความ
แห่งชาติ
ยั่งยืนระยะยาว
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๑๖. กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมาธิการ
ระยะที่ ๓
๑๗. กรมควบคุมโรค
จึงเห็นว่า จาเป็น
แผนการปฏิรูป
๑๘. สถาบันการแพทย์
จะต้องมีการปฏิรูป ระบบความ
ฉุกเฉินแห่งชาติ
ระบบความปลอดภัย ปลอดภัยทางถนน
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ
ทางถนนช่วงเทศกาล ยั่งยืนระยะยาว
๒๐. กระทรวงแรงงาน
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๒๐ ปี
๒๑. กรมสวัสดิการและ
กาหนดเป้าหมายการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม
คุ้มครองแรงงาน
ลดจานวนผู้เสียชีวิต ๒๕๕๙ ถึง ๓๐
๒๒. สานักงานศาล
ลงอย่างน้อยร้อยละ กันยายน ๒๕๗๙
ยุติธรรม
๕ เทียบจากสถิติ
๒๓. สานักงาน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
คณะกรรมการกากับ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (คิดเป็น
และส่งเสริมการ
จานวนผู้เสียชีวิตจาก

ข้อเสนอแนะ
๑. แผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ระยะสั้น :
แผนงานรองรับ
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๐
นามาตรการตาม
แผนงานไปดาเนินการ
เพื่อรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่
คณะกรรมาธิการเสนอ
เนื่องจากมีระยะเวลา
กระชั้นชิด
หากดาเนินการล่าช้า
อาจไม่สามารถใช้
มาตรการบางกรณี

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๗๔ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป
อุบัติเหตุทางถนนไม่
เกิน ๓๖๑ คนในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยทุก
จังหวัดนาโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด
กาหนดเป้าหมายให้
สอดคล้องกับ
ส่วนกลางดังกล่าว
และบูรณาการการ
ทางานตามความ
เสี่ยงหลักของพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานต่าง
ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนและให้
เน้นมาตรการบังคับ
ใช้กฎหมาย ร่วมกับ
มาตรการบริหาร
จัดการ การทาถนน
ปลอดภัย
ยานพาหนะ
ปลอดภัย การให้

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ

ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
๒๔. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
๒๕. บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
จากัด
๒๖. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒๗. ส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒๘. สื่อสารมวลชน
๒๙. ภาคประชาสังคม
๓๐. ภาคเอกชนทั่วไป

ได้ทัน เช่น ในส่วนของ
การต้องจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมีมาตรการ
ประกอบด้วย
๑.๑ การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด
เรื่องความเร็ว ดื่ม/เมา
การป้องกันหลับใน
การใช้อุปกรณ์ที่
กฎหมายบังคับ
การจากัดความเร็ว
ที่ทาให้พื้นที่ชุมชน
มีความปลอดภัยที่สุด
พร้อมสนับสนุน
เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่
อย่างเพียงพอและทัน
ต่อเวลา ให้มีการเริ่ม
การบังคับใช้กฎหมาย
๑ สัปดาห์ก่อนเข้าสู่ช่วง
๗ วันของการควบคุม
ความปลอดภัยทางถนน

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๗๕ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป
การศึกษา เสริมสร้าง
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน
และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
แผนที่ ๒ แผนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน
ระยะกลาง :
ร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔โดยร่างแผน
แม่บทฉบับนี้ จะมี
ระยะเวลาดาเนินการ
๕ ปี ที่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้น
การแก้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
ช่วงเทศกาลและ
วันหยุดยาว
๑.๒ การบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ระดับ
อานวยการ ซึ่งกากับ
หน่วยงานปฏิบัติ
ดาเนินการมอบหมาย
งานได้ทันกาหนดเวลา
ดาเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติ กาชับการปฏิบัติ
สนับสนุนงบประมาณ
แก่หน่วยงานต่าง ๆ
พร้อมติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ
และกาหนดมาตรการ
แก้ไขหากมีแนวโน้ม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๑.๓ ดาเนินการ
ด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๗๖ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป
ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงกลไกที่ทา
ให้เกิดระบบการ
ขนส่งทางถนนที่
ปลอดภัย เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน และมี
การติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ
เพื่อปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ในการ
ดาเนินงานให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งในร่างแผน
แม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้
๖ ยุทธศาสตร์
เรียกว่า SIX

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
แก้ไขจุดเสี่ยง คืนผิว
จราจรในช่วงเทศกาล
๑.๔ เข้มงวด
มาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตาม
กฎหมายสาหรับรถที่
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

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๗๗ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป
SAFETY
STRATEGIES
โดยนาแผนแม่บท
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.
๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่
ประสบความสาเร็จ
ในการใช้มาก่อนแล้ว
มาปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน และนา
หลักการตามที่
องค์การ
สหประชาชาติและ
ปฏิญญาบราซิเลีย
เรื่องความปลอดภัย
ทางถนนมา
ประกอบการจัดทา
แผนดังกล่าว โดย
กาหนดเป้าหมาย

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนาต่าง 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
นาร่างแผนแม่บท
ที่ประกอบด้วย
๖ ยุทธศาสตร์พร้อม
มาตรการที่ระบุในร่าง

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๗๘ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป
ให้สอดรับกับ
เป้าหมายของ
องค์การ
สหประชาชาติที่จะ
ให้ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้ได้ร้อยละ
๕๐ ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๓
แผนที่ ๓ แผนการ
ปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน
ยั่งยืนระยะยาว
สาหรับแผน
การปฏิรูปนี้
เป็นแผนยั่งยืนระยะ
ยาวมีกาหนดเวลา
๒๐ ปี ถือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
ความปลอดภัย

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
แผนแม่บทฯ ไปจัดทา
เป็นแผนแม่บทของ
ประเทศ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในระดับ
อานวยการ และ
มอบหมายหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ซึ่ง
จะต้องพิจารณากาหนด
ระยะเวลาดาเนินการใน
แต่ละปี ในระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
พร้อมกาหนดตัวชี้วัด
และการประเมินผล
ระหว่างปี สิ้นปี
โดยหน่วยงานระดับ
นโยบายและระดับ
อานวยการ ควบคุม
กากับ ดูแลการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และ
ปรับมาตรการต่างๆ
ตามสถานการณ์ที่

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๗๙ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

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

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
เปลี่ยนแปลงไปหากผล
การปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านดังนี้
๒.๑ กฎหมาย
ความปลอดภัยทางถนน
และการบังคับใช้
(Road Safety Laws
and Enforcement)
เพิ่มโทษในพฤติกรรม
การกระทาผิดด้าน
ความเร็ว การเสพสิ่ง
มึนเมา การไม่ใช้
อุปกรณ์ที่กฎหมาย
บังคับ มีการเข้มงวด
กับรถที่มีความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายสูง เช่น
ยานพาหนะขนาดเล็ก
รถโรงเรียนและรถรับส่ง
นักเรียน การปรับปรุง
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๐ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

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

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
การกาหนดเวลาขับรถ
ต่อเนื่อง การใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุน การเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ จปถ. และ
การริเริ่มจัดตั้งและใช้
ระบบศาลจราจร การมี
มาตรการภายในของ
องค์กรเพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน
๒.๒ การบริหาร
จัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
(Road Safety
Management)
โดยการปรับปรุงเรื่อง
อานาจหน้าที่
องค์ประกอบ และกลไก
การบริหารจัดการของ
องค์กรทุกระดับ

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๑ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มการให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับปรุง
ด้านสารสนเทศ การให้
มีองค์กรที่จาเป็นในการ
จัดเก็บข้อมูล สร้าง
ระบบใช้ข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีระบบงบประมาณ
จานวนงบประมาณและ
บุคลากรที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับช่วงเวลา
และมีระบบการติดตาม
กากับการปฏิบัติงาน
การติดตามและ
ประเมินผลเพื่อปรับ
มาตรการตาม
สถานการณ์
๒.๓ ถนนปลอดภัย
(Road Safety for

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๒ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
Safer Roads) โดยการ
ออกแบบและสร้างถนน
ทีป่ ลอดภัย ปรับปรุงจุด
อันตราย การอานวย
ความปลอดภัยแก่
ยานพาหนะตามชนิด
ของพาหนะ การมี
หน่วยตรวจสอบความ
ปลอดภัยของถนนแยก
ต่างหากจากหน่วยสร้าง
ถนน การสร้างสถานที่
พักรถขนาดใหญ่
การจัดทาป้ายบังคับ
และป้ายแนะนา
ตามมาตรฐาน
การกระจายอานาจให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
๒.๔ ยานพาหนะ
ปลอดภัย (Road
Safety for Safer

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๓ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
Vehicles) ทั้งทางด้าน
กาหนดมาตรฐานตัวรถ
อุปกรณ์ ส่วนควบ การ
กาหนดเกี่ยวกับการ
บารุงรักษาและการ
ตรวจสภาพรถ การ
จัดทาคู่มือผู้โดยสาร
การเพิ่มจานวน
พนักงานขับรถใน
ตลาดแรงงาน การเพิ่ม
ความปลอดภัยของรถตู้
โดยสารสาธารณะ
ความปลอดภัยของ
รถจักรยานยนต์ การมี
รถโรงเรียนและรถรับส่ง
นักเรียนที่ปลอดภัย
การส่งเสริมการใช้รถที่
ใช้พลังงานไฟฟ้า และ
การประชาสัมพันธ์การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดต่าง ๆ

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๔ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
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

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๕ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
ทางถนน (Road
Safety Emergency
Medical Services)
โดยการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิผล
จนถึงระดับท้องถิ่น
ให้การกู้ภัย กู้ชีพ
มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ การเพิ่ม
คุณภาพหน่วย
ปฏิบัติการ มีระบบการ
เข้าถึงและส่งต่อรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
๓. แผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ยั่งยืนระยะยาว
นาแผนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัย
ทางถนน ยั่งยืนระยะยาว
วางรากฐานความ

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๖ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
ปลอดภัยทางถนนแก่
คนรุ่นใหม่ เร่งรัด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนรุ่นปัจจุบัน
เพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่น
ต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นการ
สร้างวงจรพฤติกรรม
ความปลอดภัยของ
สังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ดาเนินการ
จัดตั้งองค์กรและ
ดาเนินการมาตรการ
ตามที่เสนอ คือ
๓.๑ การจัดตั้งศาล
จราจร โดยมี
กระบวนการพิจารณา
ที่รวดเร็ว กระชับ
เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย
(ดูเอกสารแนบ ร่าง
พระราชบัญญัติวิธี

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๗ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
พิจารณาคดีจราจร
พ.ศ. ....)
๓.๒ การกาหนด
ให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางถนน
(จปถ.) ในหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ลักษณะเดียวกับ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
(จป.) เป็นมาตรการ
องค์กรป้องกันการเกิด
ความไม่ปลอดภัย
ทางถนน โดยออกเป็น
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางถนน
(ดูเอกสารแนบ
ร่างระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๘ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ....)
๓.๓ การมีระบบ
ประกันภัยที่ส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนน
แทนการคุ้มครองเดิม ๆ
ที่อาจเป็นเสมือน
มาตรการส่งเสริมการ
การกระทาที่อาจเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายได้
๓.๔ การสร้างคน
ที่ทาให้สังคมปลอดภัย
จากภัยทางถนน
โดยเริ่มสร้างเยาวชน
ที่มีพฤติกรรมปลอดภัย
การถ่ายทอดจาก
เยาวชนสู่ครอบครัว
โดยดาเนินการตาม
บันทึกความเข้าใจร่วม
ระหว่างหน่วยงาน

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๘๙ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
๑๒ หน่วย ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการใน
รายละเอียดกาหนดไว้
พร้อมทั้งปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนให้ขยายผล
ออกไป
๓.๕ การสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๓.๖ การแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยส่งเสริมการใช้
ระบบขนส่งสาธารณะที่
มีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการ
แก้ปัญหาจราจรที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๙๐ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
๔. ให้คณะรัฐมนตรี
ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายในส่วน
ที่เสนอเป็นประเด็นที่
จะต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม
กฎหมาย หรือออก
กฎหมายใหม่แต่มิได้
เสนอร่างกฎหมายไว้
โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการเพื่อจัดทา
ร่างกฎหมายนั้น ๆ
และดาเนินการออกเป็น
กฎหมายภายใต้การ
เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้
โดยเร็วต่อไป ได้แก่
พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๙๑ เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลา
การปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดขอบ

ข้อเสนอแนะ
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ร่าง พ.ร.บ.
หรือร่าง พ.ร.ป.

- ๙๒ -

๙. เอกสารประกอบแนบท้ายรายงาน
๙.1 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
๙.2 ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ....

- ๙๓ บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร
พ.ศ. ....
_____________
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีจราจร
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันการกระทาความผิดจราจรทางบกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ขาดความรู้
ความเข้าใจและวินัยในการใช้รถและถนน ส่งผลกระทบต่อการจราจร ทั้งกระทบถึงความปลอดภัยต่อชีวิต
ร่างกายและจิตใจของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา ประกอบกับมาตรการในการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จึ ง สมควรกาหนดวิ ธี พิ จ ารณาคดี จ ราจรขึ้ น เป็นพิเศษต่างหากจาก
คดีอาญาโดยทั่วไป เพื่อให้การพิจารณาคดีจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้ ง สมควร
ให้ ศ าลมี อานาจใช้ ม าตรการคุ ม ประพฤติ ห รื อ การศึ ก ษาอบรมด้านการจราจรเพื่ อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมในการขับ รถของผู้ ขับ ขี่ เพื่ อเป็นการป้ องกัน มิให้ ผู้ ขับขี่ กระทาความผิดอันเป็นคดีจราจรขึ้นอีก
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเกี่ย วกับ การจราจรลงได้ จึ งจาเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

- ๙๔ ร่าง
พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีจราจร
พ.ศ. ....
____________
……………………………….
……………………………….
……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีจราจร
..................................................................................................................................................
......................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี จ ราจร
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กาหนดหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้จัดตั้งและเปิดทาการแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลแขวงและศาลจังหวัดใน
กรุงเทพมหานคร และศาลแขวงนนทบุรี และศาลแขวงสมุทรปราการ ส่วนศาลแขวงในจังหวัดอื่น
และศาลจังหวัดสาหรับท้องที่ที่ไม่อยู่ในอานาจของศาลแขวง ให้จัดตั้งแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลดังกล่าว
ทุกศาลแต่จะเปิดทาการเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในแผนกคดีจราจรในศาลแขวงหรือศาลจังหวัด
ที่ได้เปิดทาการตามวรรคหนึ่ง
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

- ๙๕

-

(๓) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้กระทาความผิดไม่มารายงานตนตามใบสั่ง ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่
ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
(๔) บรรดาความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลที่มีเขตอานาจ
พิจารณาคดีจราจร
“ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก และใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
“โจทก์” หมายความว่า พนักงานอัยการ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
“ศาล” หมายความว่า ศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาคดีจราจร ได้แก่ศาลแขวง
หรือศาลจังหวัดแผนกคดีจราจร หรือศาลแขวงหรือศาลจังหวัดในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดทาการ
แผนกคดีจราจร ที่คดีจราจรเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอานาจของศาลนั้น
มาตรา ๕ การดาเนินคดีจราจรให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และข้อกาหนดตามมาตรา ๑๖ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกาหนดดังกล่าว ให้นาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ห้ามมิให้นากฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว มาใช้บังคับแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระทาผิดคดีจราจร
มาตรา ๖ ในคดีความผิ ด จราจรที่ ได้ กระทาลงมี อัตราโทษไม่เ กิน ความผิ ดลหุ โ ทษ
จะควบคุ มตัว ผู้ ต้ องหาไว้ ได้เ ท่าเวลาที่จ ะถามคาให้ การและที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหน
เท่านั้น เว้นแต่จะมีความจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดจราจรที่ได้กระทาลงมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงจาคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกาหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดจราจรที่ได้กระทาลงมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี
หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน
สิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
มาตรา ๗ เมื่อพบผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา 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 หรือความผิดอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งให้ผู้
นั้นไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการกระทาความผิด และให้ส่งคู่
ฉบับใบสั่งนั้นไปยังศาลและพนักงานอัยการภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง

- ๙๖

-

ในกรณีที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตขับขี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่นั้น
และส่งไปยังศาลพร้อมกับคู่ฉบับใบสั่ง ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้นั้น
ไว้เพื่อใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิดเจ็ดวัน ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทาตามแบบที่
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๘ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ชาระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนออกใบสั่งให้ผู้นั้นไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง แต่ต้องไม่เกิดเจ็ด
วันนับแต่วันที่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือวันที่ไม่ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ และถ้าได้เรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไว้ พนักงานสอบสวนจะเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไว้ต่อไปอีกก็ได้ แต่ให้ออกใบรับ
แทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้นั้นเพื่อใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวอีกไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งไม่มารายงานตนภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้พนักงานสอบสวนออกใบสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้
ผู้นั้นไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
กาหนดรายงานตนดังกล่าว แล้วส่งใบสั่งนั้นให้แก่ผู้กระทาความผิด หรือให้แก่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้กระทาความผิดโดยทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
การส่งใบสั่งให้แก่บุคคลตามวรรคสอง ถ้าได้ส่ง ณ ภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสานักทาการงาน
ของบุคคลนั้นตามที่ปรากฏในใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจาตัวประชาชน หลักฐานการจดทะเบียนรถ หรือ
หลักฐานอื่นใดที่บุคคลดังกล่าวได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการให้ถือว่าเป็นการส่งใบสั่งโดยชอบแล้ว
ให้พนักงานสอบสวนส่งคู่ฉบับใบสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณีพร้อมด้วย
คู่ฉบับใบสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทาความผิด
ถ้าได้เรียกเก็บไว้ไปยังศาลรวมทั้งส่งคู่ฉบับใบสั่งตามมาตรานี้ไปยังพนักงานอัยการด้วย ทัง้ นี้ ภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่งดังกล่าว
ในกรณีที่ความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือมีอัตราโทษ
จาคุกและปรับแต่ไม่เกินอัตราโทษที่กาหนดไว้ในความผิดลหุโทษ ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสาหรับความผิดนั้นต่อศาลก่อนหรือในวันนัดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง ให้
คดีเป็นอันเลิกกัน การชาระค่าปรับอาจกระทาโดยชาระต่อเจ้าพนักงานศาลหรือโดยการส่งธนาณัติหรือการส่ง
ตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระทาความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกับคดีจราจรในคราวเดียวกัน
และความผิดที่เกี่ยวพันกันนั้นมีอัตราโทษเท่ากันกับความผิดในคดีจราจร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวนดาเนินคดีในความผิดทุกเรื่องรวมไปกับความผิดในคดีจราจร
เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระทาความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกับคดีจราจรในคราวเดียวกัน และ
ความผิดที่เกี่ยวพันกันนั้นมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดในคดีจราจร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีในความผิดทุกเรื่องรวมไปกับความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่านั้น

- ๙๗

-

มาตรา ๑๐ ใบสั่งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให้ทาตามแบบที่สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกาหนดซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของผู้ต้องหา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ต้องหาก็ให้ระบุว่า
“เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ” เป็นผู้ต้องหา
(๒) หมายเลขและสถานที่ที่ออกใบอนุญาตขับขี่ของผู้ต้องหา ถ้ามี
(๓) ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตาแหน่ง และสังกัดของผู้ออกใบสั่ง
(๔) หมายเลขทะเบียนรถ
(๕) ประเภท ชนิด และสีของรถ
(๖) การกระทาอันเป็นความผิด สถานที่และวันเวลาในการกระทาความผิด
(๗) คาให้การของผู้ต้องหา
(๘) ชื่อศาล วันและเวลาที่กาหนดให้ผู้ต้องหาไปศาล
(๙) ลายมือชื่อผู้ออกใบสั่ง
(๑๐) วันและเวลาที่ออกใบสั่ง
มาตรา ๑๑ การออกใบสั่งในกรณีที่ผู้ต้องหากระทาความผิดอันเป็นคดีจราจร หลายกระทง
ในคราวเดียวกัน จะใช้ใบสั่งฉบับเดียวก็ได้ แต่ต้องระบุความผิดทุกกระทงแยกเป็น ลาดับไป
มาตรา ๑๒ คู่ฉบับใบสั่งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ที่ส่งต่อศาลนั้นให้พนักงานอัยการลงชื่อเป็น
โจทก์ก่อนยื่นต่อศาล และให้ถือเป็นคาฟ้องโดยไม่ต้องทาการสอบสวนก่อน
มาตรา ๑๓ ให้ศาลตรวจดูคาฟ้องที่ยื่นต่อศาลแล้วมีคาสั่งประทับฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง
แล้วแต่กรณี
คาฟ้องที่ไม่ปรากฏรายการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) (๖) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ศาลจะมี
คาสั่งไม่ประทับฟ้องก็ได้ แต่ถ้าไม่ปรากฏลายมือชื่อโจทก์ ให้ศาลสั่งแก้ไขให้ ถูกต้อง
คาฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อพ้นกาหนดสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่งตามมาตรา ๗ หรือ
มาตรา ๘ ให้ศาลมีคาสั่งไม่ประทับฟ้อง เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นและ ศาลเห็นสมควร แต่หากพ้นกาหนดวันและ
เวลาที่ระบุให้ผู้ต้องหามาศาล ให้ศาลมีคาสั่งไม่ประทับฟ้อง
หากคู่ฉบับใบสั่งตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ที่จะยื่นต่อศาลหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูก
ทาลาย หรือไม่สามารถนาคู่ฉบับใบสั่งมาได้โดยประการอื่นใด ศาลจะอนุญาตให้นาสาเนาที่พนักงานอัยการลง
ชื่อเป็นโจทก์มายื่นต่อศาลแทนก็ได้
มาตรา ๑๔ เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว หากจาเลยไม่มาศาลตามวันและเวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง
ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ศาลมีอานาจ สั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ของจาเลยมีกาหนดไม่เกินเก้าสิบวันและให้ศาลมีอานาจออกหมายเรียกจาเลยมาศาล
ในกรณีที่จาเลยซึ่งไม่มาศาลนั้นเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถให้ศาลมีหนังสือแจ้งไปยัง
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เพื่อให้นาย
ทะเบียนงดการดาเนินการใด ๆ ทางทะเบียนสาหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้ง

- ๙๘

-

จากศาลว่าจาเลยมาศาลแล้ว เว้นแต่การรับชาระภาษีประจาปี ในกรณีเช่นนี้ ให้นายทะเบียนเก็บเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งจากศาลว่าจาเลยมาศาลแล้ว
ให้ศาลแจ้งคาสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจาเลยตามวรรคหนึ่งหรือ คาสั่งงด
ดาเนินการทางทะเบียนสาหรับรถตามวรรคสองให้จาเลยทราบโดยทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ศาล
เห็นสมควร
ในกรณีที่จาเลยไม่มาศาลตามหมายเรียก หรือในกรณีที่ปรากฏแก่ศาลว่าจาเลยเคยถูกฟ้อง
คดีจราจรมาแล้ว โดยในคดีก่อนนั้นจาเลยไม่มาศาลตามวันและเวลาที่กาหนดและในคดีนี้จาเลยก็ไม่มาศาล
ตามกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งอีกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบ หรือในกรณีที่จาเลย
ไม่มาศาลตามคาสั่งในกรณีอื่นใดให้ศาลออกหมายจับจาเลย
การส่งหมายเรียกศาลจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ในการส่งทาง ไปรษณีย์นั้น
หากไม่พบตัวจาเลยที่จะรับหมายเรียกถ้าได้ส่งให้แก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือทางานใน
บ้านเรือนหรือสานักทาการงานของจาเลย ให้ถือว่าเป็นการส่งหมายเรียกโดยชอบแล้ว
ศาลจะส่งหมฺายเรียกจาเลยนอกเขตอานาจศาลโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับก็ได้
โดยไม่จาต้องให้ศาลที่มีเขตอานาจสลักหลังหมาย แต่ให้รีบแจ้งการส่งหมายเรียกให้ศาลที่มีเขตอานาจนั้นทราบ
โดยเร็ว
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจควบคุมตัวจาเลยผู้ถูกจับตามหมายศาล
ไว้เกินกว่าที่จาเป็นเพื่อนาตัวส่งศาลแต่ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่จาเลยมาถึงที่ทาการของพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจ ทั้งนี้ มิให้นับเวลาเดินทาง ตามปกติที่นาตัวจาเลยมาศาลรวมเข้าในกาหนดเวลาสามสิบ
หกชั่วโมงนั้นด้วย
เมื่อได้ตัวจาเลยมาศาลแล้ว ให้ศาลดาเนินการพิจารณาคดีต่อไป แต่ห้ามมิให้ขังจาเลยใน
ระหว่างพิจารณา เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจาเลยจะหลบหนี
มาตรา ๑๖ เพี่อให้การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและ
เที่ยงธรรม ให้ประธานศาลฎีกามีอานาจออกข้อกาหนดใดๆ เพื่อใช้บังคับในศาลได้ แต่ข้อกาหนดดังกล่าว
จะต้องไม่ทาให้สิทธิในการต่อสู้คดีของจาเลยต้องลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ข้อกาหนดนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๗ ในคดีจราจร โจทก์และจาเลยไม่จาต้องยื่นบัญชีระบุพยาน
มาตรา ๑๘ การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ทาโดยเปิดเผยต่อหน้าจาเลย เว้นแต่เมื่อ
จาเลยร้องขอและศาลเห็นเป็นการสมควรศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยก็ได้
มาตรา ๑๙ เมื่อจาเลยมาศาลให้ศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จาเลยฟังและถามจาเลยว่าได้
กระทาความผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไร แล้วบันทึกคาให้การของจาเลยไว้
ถ้าจาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานต่อไปก็ได้ แต่ถ้าจาเลย
ไม่ยอมให้การหรือให้การปฏิเสธ ให้ศาลบันทึกไว้แล้วกาหนดวันนัดพิจารณาเพื่อสืบพยานต่อไป โดยแจ้งให้
โจทก์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันทาการเพื่อให้โจทก์นาพยานหลักฐานเข้าสืบตามกาหนดดังกล่าว

- ๙๙

-

ในกรณีที่จาเลยถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ศาลจะคืนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่จาเลยไปในระหว่าง
การพิจารณาคดีโดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๒๐ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ถ้าโจทก์หรือพยานโจทก์มาศาลก็ให้ศาล ดาเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปแต่ถ้าโจทก์และพยานโจทก็ไม่มาศาลก็ให้ศาลยกฟ้อง เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรที่
โจทก์และพยานโจทก์มาศาลไม่ได้จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้
คดีที่ศาลยกฟ้องตามวรรคหนึ่งถ้าโจทก์มาร้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลยกฟ้องโดยแสดงให้
ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควรที่มาศาลไม่ได้ ก็ให้ศาลยกคดีนั้นขึ้นพิจารณาใหม่
มาตรา ๒๑ ในการสืบพยาน ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน ถ้าโจทก์จาเลยหรือทนายความจะ
ซักถามพยานต้องได้รับอนุญาตจากศาล
พยานทุกคนต้องเบิกความด้วยวาจา และห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาล
ให้ศาลบันทึกสาระสาคัญคาเบิกความของพยานโดยย่อและให้พยานลงลายมือชื่อไว้
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริง
แห่งคดีให้ศาลมีอานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๒๒ เมื่อความผิดเกิดขึ้นในเขตอานาจของศาลใดให้ชาระที่ศาลนั้น
ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอานาจประทับฟ้องไว้แล้ว และจาเลยมีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตอานาจของ
ศาลนั้น ถ้าจาเลยจะให้การรับสารภาพและการให้จาเลยเดินทางไปยังศาลที่มีเขตอานาจนั้นเป็นการ
ยากลาบากหรือไม่สะดวกอย่างยิ่ง จาเลยจะยื่นคาร้องต่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต
ศาลแล้วแต่กรณีเพื่อขอให้การรับสารภาพและขอให้โอนคดีจากศาลที่มีเขตอานาจไปยังศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนา
อยู่ในเขตศาลนั้นก็ได้ หากศาลที่ได้รับคาร้องเห็นสมควร และศาลที่มีเขตอานาจได้ยินยอมด้วยแล้ว จะมีคาสั่ง
อนุญาตให้โอนคดีตามคาร้องนั้นก็ได้ และให้นาพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับแก่คดีดังกล่าวในศาลที่รับโอนคดี
นั้นโดยอนุโลม
คาสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๓ ให้ศาลดาเนินการพิจารณาคดีจนเสร็จโดยไม่เลื่อนคดีเว้นแต่มี เหตุจาเป็นและ
เมื่อการพิจารณาคดีเสร็จแล้วให้ศาลทาคาสั่งหรือคาพิพากษาโดยเร็ว
มาตรา ๒๔ ให้ศาลมีอานาจว่ากล่าวตักเตือนแทนการพิพากษาลงโทษจาเลย และศาลจะมี
คาสั่งกาหนดให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจรเป็นระยะเวลาตามที่ศาล
เห็นสมควรด้วยก็ได้
ในการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจรศาลจะกาหนดให้
จาเลยเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือจากโรงเรียนสอนขับรถที่ทางราชการรับรองก็ได้
โดยให้จาเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม
หากจาเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจร ศาลจะสั่ง
ยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจาเลยไว้จนกว่าจาเลยจะเข้ารับการศึกษา อบรมจนเสร็จ แต่ไม่เกินหนึ่งปี
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นับแต่วันที่จาเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ของจาเลยก็ได้และให้นา
มาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดแต่รอการกาหนดโทษหรือรอการ
ลงโทษ ศาลอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของจาเลย โดยให้จาเลยกระทากิจกรรมบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์ หรือเงื่อนไขอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ศาลลงโทษปรับ ถ้าศาลเห็นสมควรหรือเมื่อจาเลยร้องขอศาลจะให้จาเลยผ่อนชาระ
ค่าปรับต่อศาลตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดก็ได้ หรือถ้าความปรากฏแก่ศาลในขณะที่พิพากษาคดีว่าผู้ต้องโทษ
ปรับอยู่ในเกณฑ์ที่จะทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์ และถ้าจาเลยผู้ต้องโทษปรับยินยอม
ศาลจะมีคาสั่งให้ผู้นั้นทางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้
ให้พนักงานคุมประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญากากับดูแลการกระทากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ของจาเลยตามมาตรานี้
และให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ เมื่อศาลว่ากล่าวตักเตือนหรือพิพากษาลงโทษจาเลยแล้ว ให้ศาลคืนใบอนุญาต
ขับขี่ให้แก่จาเลยเว้นแต่ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่าจาเลยได้กระทาความผิดอันเป็นคดีจราจรอีก
ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปภายในเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีคาพิพากษาครั้งก่อน ศาลจะสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของ
จาเลยนั้นมีกาหนดไม่เกินสามสิบวันก็ได้ หรือในกรณีที่จาเลยได้กระทาความผิดอันเป็นคดีจราจรอีกตั้งแต่สาม
ครั้งขึ้นไปภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาครั้งก่อน ศาลจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจาเลยมี
กาหนดไม่เกินเก้าสิบวันหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจาเลยก็ได้ทั้งนี้ไม่ว่าโจทก์จะมีคาขอหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ยึด พักใช้ หรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ขฺ
องจาเลย ให้ศาลแจ้งคาสั่งหรือคาพิพากษานั้นไปยังนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘ ให้อุทธรณ์คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคาสั่งหรือคาพิพากษานั้น
การอุทธรณ์ให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อศาลที่มีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ศาลส่งสาเนาอุทธรณ์แก่
อีกฝ่ายหนึ่งและให้ฝ่ายนั้นแก้อุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสาเนาอุทธรณ์
เมื่อมีการแก้อุทธรณ์แล้ว หรือไม่แก้อุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ศาลนั้นรีบ
ส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้อุทธรณ์คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนั้นให้จาเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
(๑) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก หรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจาคุก
(๒) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกหรือโทษปรับ แต่ศาลรอการลงโทษไว้
(๓) ศาลพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดแต่รอการกาหนดโทษไว้
(๔) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท หรือ
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(๕) ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจาเลย
มาตรา ๓๐ ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีคาสั่งหรือคาพิพากษาในคดี
จราจรโดยเร็ว
คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคในคดีจราจรให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๑ บรรดาความผิดที่เป็นคดีจราจรที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ดาเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...............................................
นายกรัฐมนตรี

- ๑๐๒ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
๑. หลักการและเหตุผล
โดยที่ปัจจุบันการกระทาความผิดจราจรทางบกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ขาดความรู้
ความเข้าใจและวินัยในการใช้ รถและถนน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ทั้งส่งผลกระทบถึงความ
ปลอดภั ย ต่ อ ชีวิ ต ร่ างกายและจิ ตใจของผู้ ขั บ ขี่ ผู้ โดยสาร รวมทั้ งบุ ค คลทั่ ว ไปที่ สั ญ จรผ่ านไปมา
ประกอบกับมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จึงสมควรกาหนดวิธีพิจารณาคดี
จราจรขึ้นเป็นพิเศษต่างหากจากคดีอาญาโดยทั่วไป เพื่อให้การพิจารณาคดีจราจรเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วและมีม าตรการคุม ประพฤติห รือการศึกษาอบรมด้านการจราจรเพื่อปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมผู้ขับขี่ สร้างจิตสานึกที่ดี รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถและถนน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
๒. สรุปสาระสาคัญ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี จ ราจร พ.ศ. .... ประกอบด้ ว ย ๓๒ มาตรา โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๒.๑ ศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาคดีจราจร
กาหนดให้ศาลคดีที่มีเขตอานาจพิจารณาคดีจราจร ได้แก่ ศาลแขวงหรือ ศาลจังหวัด
แผนกคดีจราจร หรือศาลแขวงหรือศาลจังหวัดในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดทาการแผนกคดีจราจรที่คดีจราจร
เกิ ด ขึ้ น อ้ า งหรื อ เชื่ อ ว่ า ได้ เกิ ด ขึ้ น ในเขตอ านาจของศาลนั้ น (ร่ า งมาตรา ๔) โดยการจั ด ตั้ ง และ
เปิดทาการแผนกคดีจราจรขึ้นในศาลแขวงและศาลจังหวัดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๓)
ซึง่ มีเขตอานาจพิจารณา “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) แห่ ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้กระทาผิดไม่มารายงานตนตามใบสั่ง ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ชาระ
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
(๔) ความผิดอื่นใดที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอานาจของศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาคดีจราจร
ทั้งนี้ เมื่อความผิดเกิด ขึ้นในเขตอานาจของศาลใดให้ชาระคดีที่ศาลนั้น อย่างไรก็ตาม
จาเลยอาจยื่นคาร้องขอโอนคดีได้เมื่อการเดินทางไปยังศาลที่มีเขตอานาจเป็นการยากลาบากหรือ
ไม่สะดวก (ร่างมาตรา ๒๒)

- ๑๐๓ -

๒.๒ การดาเนินคดีจราจร
การดาเนินคดีจราจรเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกาหนดประธาน
ศาลฎีกาตามร่างมาตรา ๑๖ โดยกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกาหนดดังกล่าวให้นาบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บั งคั บ โดยอนุโลม ทั้ งนี้ ไม่ ให้ น ากฎหมายว่าด้ว ยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้บังคับแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระทาผิดคดีจราจร
(ร่างมาตรา ๕)
๒.๒.๑ การดาเนินคดีจราจรชั้นก่อนกระบวนพิจารณาคดีของศาล
๒.๒.๑.๑ การควบคุมตัวผู้ต้องหา
(๑) ความผิดจราจรที่มีอัตราโทษไม่เกินความผิดลหุโทษ การควบคุม
ตัวไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การและที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและอยู่ที่ไหน เว้นแต่จะมีความจาเป็นตาม
พฤตจิการณ์แห่งคดี
(๒) ความผิดจราจรที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน ปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังได้ครั้งเดียวกาหนดไม่เกินเจ็ดวัน
(๓) ความผิ ด จราจรที่ มี อั ต ราโทษจ าคุ ก อย่างสู งเกิ น กว่ าหกเดื อ น
แต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ศาลมีอานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กัน ครั้ง
หนึ่งไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
๒.๒.๑.๒ การแจ้งข้อหาและผลของการออกใบสั่ง
ก าหนดให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ อกใบสั่ ง แก่ ผู้ ก ระท าความผิ ด
คดีจราจรโดยกาหนดวันและเวลาที่ให้ผู้ต้องหาไปศาล วิธีการส่งใบสั่งแก่ผู้ต้องหาและพนักงานอัยการ
และการเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ให้ คดี จ ราจรระงับ (ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘) ทั้ งนี้ กาหนดให้
แบบใบสั่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กฎหมายกาหนดและเป็นไปตามแบบที่สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกาหนด (ร่างมาตรา ๑๐)
๒.๒.๑.๓ การเสนอคาฟ้อง
กาหนดให้คู่ฉบับใบสั่งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ที่ส่งต่อศาลนั้น
ให้ พ นั ก งานอั ย การลงชื่ อ เป็ น โจทก์ ก่ อ นยื่ น ต่ อ ศาลและให้ ถื อ เป็ น ค าฟ้ อ งโดยไม่ ต้ อ งท าการ
สอบสวนก่อน (ร่างมาตรา ๑๒)
๒.๒.๒ การดาเนินคดีจราจรชั้นศาล
๒.๒.๒.๑ อานาจศาลในการตรวจคาฟ้อง (ใบสั่ง)
กาหนดให้ศาลมีอานาจในการตรวจคาฟ้องก่อนที่จะมีคาสั่งประทับ
ฟ้องหรือไม่รับฟ้อง ทั้งนี้ คาฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อพ้นกาหนดสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
ตามมาตรา ๗ หรื อ มาตรา ๘ ให้ ศ าลมี ค าสั่ งไม่ ป ระทั บ ฟ้ อ ง เว้ น แต่ ก รณี มี เหตุ จ าเป็ น และศาล
เห็ น สมควร แต่หากพ้น กาหนดวัน และเวลาที่ระบุให้ ผู้ ต้องหามาศาลให้ศาลมีคาสั่ งไม่ประทับฟ้อง
(ร่างมาตรา ๑๓)

- ๑๐๔ ๒.๒.๒.๒ อานาจศาลกรณีจาเลยขาดนัดตามที่วันและเวลาที่กาหนดในใบสั่ง
กาหนดให้ ศาลมีอานาจสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญ าตขับขี่ของจาเลย
มีกาหนดไม่เกินเก้าสิบวันและให้ศาลมีอานาจออกหมายเรียกจาเลยมาศาล กรณีที่จาเลยไม่มาศาล
ตามกาหนดวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสั่งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง เมื่อศาลสั่งประทับฟ้องแล้ว ทั้งนี้ หากจาเลยไม่มาศาลตามหมายเรียก หรือกรณีที่ปรากฏ
แก่ศาลว่าจ าเลยเคยถูกฟ้ องคดีจ ราจรมาแล้ ว โดยคดี ก่อนนั้น จาเลยไม่ม าศาลตามวัน และเวลาที่
กาหนดและในคดีนี้จาเลยก็ไม่มาศาลตามกาหนดเวลาอีกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลมีอานาจออก
หมายจับ (ร่างมาตรา ๑๔)
๒.๒.๒.๓ การพิจารณาคดีและสืบพยาน
กาหนดให้การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ทาโดยเปิดเผยต่อหน้า
จาเลย เว้นแต่จาเลยร้องขอและศาลเห็ นสมควร ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยก็ได้
(ร่างมาตรา ๑๘) โดยเมื่อจาเลยมาศาลให้ศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จาเลยฟังและถามจาเลยว่าได้
กระทาผิ ดจริงหรื อไม่ จะให้ การต่ อสู้ อย่างไร แล้ วบั น ทึกคาให้ การของจาเลยไว้ (ร่างมาตรา ๑๙)
ทั้งนี้ คู่ความในคดีจราจรไม่ต้ องยื่นบั ญชีระบุพยาน (ร่างมาตรา ๑๗) และการสืบพยานเป็นระบบ
ไต่สวน (ร่างมาตรา ๒๑)
๒.๒.๒.๔ โจทก์ขาดนัดพิจารณา
ในวันสืบพยานโจทก์ถ้าโจทก์และพยานโจทก์ไม่มาศาลให้ศาลยกฟ้อง
เว้นแต่กรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้ โดยโจทก์มีสิทธิยื่นคาร้องภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ศาลยกฟ้องเพื่อให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ (ร่างมาตรา ๒๐)
๒.๒.๒.๕ การพิจารณาชั้นอุทธรณ์
กาหนดให้อุทธรณ์คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลต่อศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคาสั่งหรือคาพิพากษา (ร่างมาตรา ๒๘) โดยห้าม
คู่ความอุท ธรณ์ ในปั ญ หาข้อเท็ จ จริ ง เว้น แต่ กรณี ต่อไปนี้ให้ จาเลยอุท ธรณ์ ในปั ญ หาข้อเท็ จจริงได้
(ร่างมาตรา ๒๙)
(๑) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจาคุก
(๒) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกหรือโทษปรับ แต่ศาลรอการลงโทษไว้
(๓) ศาลพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดแต่รอการกาหนดโทษไว้
(๔) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท
(๕) ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ขับขี่ของจาเลย
ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์กาหนดให้เป็นไปโดยเร็ว และ
คาสั่งหรือคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีจราจรถือเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๐)
๒.๒.๒.๖ การบังคับคดี
กาหนดให้มีอานาจว่ากล่าวตักเตือนแทนการพิพากษาลงโทษจาเลย
และอาจมีคาสั่งกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจรเป็นระยะเวลาตามที่
ศาลเห็นสมควรก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๔) กาหนดให้กรณีที่ศาลลงโทษปรับ ศาลอาจใช้ดุลพินิจให้จาเลย
ผ่อนชาระค่าปรับต่อศาลตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดก็ได้ หรืออาจมีคาสั่งให้ผู้นั้นทางานบริการสังคม

- ๑๐๕ หรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ (ร่างมาตรา ๒๕) และกาหนดอานาจศาลในการยึด พักใช้ หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗)
๒.๓ บทเฉพาะกาล
กาหนดให้บรรดาความผิดที่เป็นคดี จราจรที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ด าเนิ น การไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นขณะนั้ น จนกว่ า คดี จ ะถึ ง ที่ สุ ด
(ร่างมาตรา ๓๑)

- ๑๐๖ -

(ร่าง)

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ....
____________________________________

โดยที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ มเพิ่มความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างมีนั ย ส าคัญ ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ นการในการป้ องกันและลดความสู ญ เสี ยจาก
อุ บั ติ เหตุ ท างถนนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง โดยค านึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
_____________________________

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ความปลอดภัยทางถนน” หมายความว่า ความปลอดภัยในการใช้และขับขี่ยานพาหนะ การควบคุม
ยานพาหนะ การซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ การเดินทางบนถนน การข้ามถนน การก่อสร้างถนน การก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมของถนน การใช้ถนนข้ามทางรถไฟ การใช้สะพานถนน การออกแบบยานพาหนะ
การติดตั้งป้ายสัญญาณถนน การตรวจสอบสภาพถนน การซ่อมบารุงรักษาถนน
“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถ รถยนต์ รถยนต์สารธารณะ ตามกฎหมายว่าด้ว ยรถยนต์ และ
หมายความรวมถึงยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น
“หน่ ว ยงานราชการ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานราชการทุ ก กระทรวง ทบวง กรม กอง ส านั ก
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
“หน่วยงานเอกชน” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด สมาคม มูลนิธิ หรือ หน่วยงานที่ใช้ ชื่อ
เป็นอย่างอื่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้กับราชการ
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน” หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางถนนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้
“จปถ. ราชการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ

- ๑๐๗ “จปถ. เอกชน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน
“คู่มือ” หมายความว่า คู่มือความปลอดภัยทางถนนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความปลอดภัยทางถนน
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการทางวิชาการ และมีความเหมาะสมในการ
นามาใช้กับบุคลากรของหน่วยงานที่จัดทาคู่มือ โดยคานึงถึงอายุ วัย เพศ สาขาวิชาชีพด้วย
“ระเบียบ 2554” หมายความว่า ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
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)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อธิบดีกรมทางหลวง
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้แทนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มแรงงาน
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจากมูลนิธิเมาไม่ขับ
ผู้อานวยการกอง .... กรมการขนส่งทางบก
ผู้อานวยการกอง ... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นประธานกรรมการ
เป็นรองประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

- ๑๐๘ -

ข้อ ๖ การแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ ป ระธานกรรมการ เป็ น ผู้ แต่ งตั้งผู้ ท รงคุณ วุฒิ ต ามข้ อ ๕ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ต้ องเป็ น ผู้ มีค วาม ความ
เชี่ยวชาญ มีผลงาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการขนส่งที่ ปลอดภัย เทคโนโลยียานยนต์ที่
ปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนน
ข้อ ๗ คณะกรรมการ จปถ. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็ น ต่ อ นายกรัฐ มนตรีเกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน มาตรการความปลอดภั ย
ทางถนน
(๒) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ออกกฎกระทรวง ประกาศ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๓) กาหนดและวางแนวทางในการดาเนินการของ จปถ. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน และ
เพื่อสามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยการใช้ทางหลวงรวมถึงทางหลวงชนบท กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดทามาตรการส่งเสริม สนับสนุน ให้ห น่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ สามารถ
จัดตั้ง จปถ. และส่งเสริม สนับสนุน ให้ จปถ. สามารถดาเนินการกิจกรรมต่างๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
(๕) จัดทางบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรี หรือ หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(๖) กาหนดรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่ จปถ. จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
(๗) ออกประกาศ หรือ คาสั่ง หรือ กาหนดแนวทาง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) เผยแพร ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ของการมี จปถ. ให้
เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ร ะเบี ย บนี้ หรื อ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ใ ห้ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ หรือ ตามที่นายกรัฐตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้กรมการขนส่งทางบก กระทวงคมนาคม ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
จปถ. รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ จปถ. และประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

- ๑๐๙ หมวด ๓
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ
_______________________________

ข้ อ ๙

ให้ ห น่ ว ยงานราชการระดั บ ต่ า งๆ ทั้ ง ระดั บ กระทรวง กรม กอง ส านั ก ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือที่ เรี ย กชื่อเป็ น อย่ างอื่น ทุ กระดับ ทุกหน่ว ยงาน จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ ความปลอดภัยทางถนนของหน่ ว ย
ราชการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ คน
ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ มีอานาจ หน้าที่ และ สิทธิ ดังนี้
(๑) ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศ มาตรฐาน
มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
(๒) เผยแพร่ แนะน า ประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางถนนแก่ บุ ค ลากรของ
หน่วยงานของตน ทั้งเพื่อการเดินทางภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
(๓) จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่บุคลากรของหน่วยงานของตน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้งหรือตามความเหมาะสม
(๔) จัดทาคู่มือความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในของหน่วยงานและนอกพื้นที่
ของหน่วยงาน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแนว
ความปลอดภัยทางถนน
(๕) เก็บและรวบรวม สถิติ รายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
หน่ ว ยงานของตนเอง ตามรู ป แบบที่ ค ณะกรรมการประกาศก าหนด และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๖) เสนอแนะ แนวทางในการป้องกัน การลดอุบัติเหตุ การบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้เป็น
แนวทางอย่างต่อเนื่อง
(๗) จัดทาป้าย สัญญาณจราจร สื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงาน
(๘) จัดทาแผนงบประมาณสาหรับการดาเนินการ เสนอให้ผู้บังคับพิจารณา
(๙) ในกรณีที่พบเห็น ทราบข่าว หรือ ได้รับ ข้อมูลว่า บุคลากรของหน่วยงานกระทาความผิด
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
อุบัติเหตุหรือกระทาความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเกตุ ให้ จปถ. กล่าว ตักเตือน หรือ จัดทา
รายงาน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้มีกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
(๑๐) มีสิทธิเบิกเงินค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดาเนินการกิจกรรมตามแผน
ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนดาเนินการ
(๑๑) มีสิทธิในการเข้ารับการอบรม ทดสอบ ความปลอดภัยทางถนน ที่จัดโดยหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญใด เพื่อพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถ และเรียนรู้วิทยาการ
ใหม่ ๆ
(๑๒) เสนอแนะให้ประชน ชุมชนรอบๆ หน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน
อย่างต่อเนื่อง และในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว

- ๑๑๐ -

ข้อ ๑๑ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนของ จปถ. ราชการให้เบิกจากต้นสังกัด
ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของเจ้าหน้าความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ มีดังนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
(๒) เป็นผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(๓) มีอายุไม่เกิน 50 ปี
(๔) มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ได้เป็นอย่างดี
(๕) ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานราชการ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบ ๕๐ ปี
(๓) ลาออก
(๔) ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง

ข้อ ๑๔ หากมีความจาเป็น หน่วยงานราชการอาจจะออกคาสั่งแต่งตั้งให้มี คณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางถนนประจาหน่วยงานราชการ ก็ได้ โดยให้ระบุ อานาจ หน้าที่ให้ชัดเจน
ข้อ ๑๕ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ จปถ. และ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ จปถ. ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมการขนส่งทางบก
หมวด ๔
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน
_____________________________________

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างมีห น้าที่ให้ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ ส่งเสริมให้ ลูกจ้างปฏิบัติถูกกฎจราจร
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติทางถนน ให้ลูกจ้างตระหนักถึงอันตรายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๗ ให้ นายจ้างจัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัย ทางถนนของหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย
๑ คนในแต่ละหน่วยงานหรือสาขา เพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ ลูกจ้าง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ และนายจ้างมีหน้าที่รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางถนน และดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือออกมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ลูกจ้างโดยมิชักช้า
ข้อ ๑๘ ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดาเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๙ อานาจ หน้าที่ และสิทธิของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเอกชน ให้ใช้
ข้อ ๑๐ โดยอนุโลม

- ๑๑๑ -

ข้ อ ๒๐ คุณ สมบั ติของเจ้าหน้ าที่ ความปลอดภัย ทางถนนของหน่ ว ยงานเอกชน ให้ ใช้ข้อ ๑๒
ดยอนุโลม

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หน่วยงานเอกชนมีการแต่งตั้งหรือมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอยู่แล้ว หน่วยงานเอกชนนั้นสามารถแต่งตั้ง
ให้เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยดังกล่าวทาหน้ าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนนตามระเบียบนี้ในเวลา
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 ตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
๑๐.๕ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนา
หลักสูตรการให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการ
๑๐.๖ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๑/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร 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

- ๑๑๓ -

๑๐.๑ ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
ด้ว ยในคราวประชุม สภาขั บเคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ครั้ ง ที่ ๒๑/๒๕๕๙ วั น จัน ทร์ ที่ 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

- ๑๑๕ -

๑๐.๒ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๗/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายด้านระบบความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
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- ๑๑๗ -

๑๐.๓ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๖/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่
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- ๑๑๙ -

๑๐.๔ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

- ๑๒๑ -

๑๐.๕ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และการจัดสัมมนา
หลักสูตรการให้ความรู้การจราจรแก่เด็ก และการเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการ
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- ๑๒๓ -

๑๐.๖ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๑/๒๕๕๙
เรื่อง ตั้งคณะทางานจัดทาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
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- ๑๒๔ -

๑๐.๗ โครงการสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล :
ในยุคปัจจุบันปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัด และความเสียหายทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมในแต่ละปีเป็นจานวนมาก สาหรับ
ประเทศไทยสถานการณ์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็น ช่วงเวลาวันหยุดยาวที่มีประชาชนจานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง
กลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวทาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ รวมทั้งการเกิด
อุบัติเหตุซึ่งขาดจิตสานึกของผู้ใช้รถใช้ถนน และขาดแนวทางป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตาม
มาตรฐานสากล โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อ น
การปฏิรูปประเทศได้รับมอบหมายจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้พิจารณาศึกษาถึงแนวทางการลด
อุบัติเหตุ จึงได้กาหนดแผนงานเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย แผนงานระยะสั้น แผนงานระยะกลาง และแผนงาน
ยั่ ง ยื น ระยะยาว โดยก าหนดให้ มี แ ผน ๖ ยุ ท ธศาสตร์ค วามปลอดภัย ทางถนน (SIX SAFETY STRATEGIES)
ตามแผนแม่บทความปลอดภัย ทางถนน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการร่ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด
ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้กาหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ถนน : สู่ความปลอดภัยของ
คนไทยรุ่นใหม่” เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนสาหรับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการดาเนินการตามแผน ๖ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน
(SIX SAFETY STRATEGIES) ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากล
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายใต้
กฎหมายจราจร
๔. เพื่อเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมการขับขี่ ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ ขับขี่ รวมถึงผู้ โ ดยสารรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
๕. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา :
จานวนประมาณ ๓๕๐ คน ประกอบด้วย
๑. นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา
๒. ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ ป ระกอบการและ
ประชาชนที่สนใจ
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ

-๒๔. ระยะเวลา : ๑ วัน
๕. วันและสถานที่ :
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
๖. วิธีการดาเนินการสัมมนา :
- การปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ
- การเสวนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างคณะกรรมาธิการ
และหน่วยงานด้านความปลอดภัย
- นิทรรศการแสดงผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน
๗. งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. ผู้ เข้าร่ ว มสั มมนาได้รั บทราบถึง แนวทางการด าเนิน การตามแผน ๖ ยุทธศาสตร์ ค วาม
ปลอดภัยทางถนน (SIX SAFETY STRATEGIES) ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวทางป้องกันและวิธีลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตาม
มาตรฐานสากล
๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายใต้
กฎหมายจราจร
๔. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับเข้าใจถึง วัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสาร
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
๕. ก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน
๑๐. การประเมินผล :
- ประเมินผลการสัมมนาด้วยการสังเกตการณ์
- จัดทารายงานสรุปผลการสัมมนา

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

กำหนดกำรสัมมนำ
เรื่อง “ถนน : สู่ควำมปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙
ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดโดย คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบควำมปลอดภัยทำงถนน สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
-------------------------------------------เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียนการสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา - พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นำยนิกร จำนง
ประธานกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
กล่าวรายงาน โดย นำงกอบกุล อำภำกร ณ อยุธยำ
ประธานคณะทางานจัดทาหลักสูตรความปลอดภัยฯ
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา - ปาฐกถาเรื่อง “ถนน: สู่ควำมปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่”
โดย นำยนิกร จำนง
ประธานกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา - การบรรยายเรื่อง “Safe Route to School : บทเรียนจำกต่ำงประเทศ”
โดย นำงเตือนใจ ฟูกูดะ
เลขาธิการสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา - การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนสู่ควำมปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อคนรุ่นใหม่
: ประสบกำรณ์จำกประเทศไทยและนำนำประเทศ” โดยมีวิทยากร ดังนี้
๑. นำยธีร์ ภวังคนันท์
ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นำยแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
๓. นำยเลิศศักดิ์ นววิมำน
ประธานคณะทางานความปลอดภัยทางถนน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
- ดาเนินการสัมมนา โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา - พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
ระหว่างคณะกรรมาธิการและหน่วยงานด้านความปลอดภัย
- นำยนิกร จำนง ประธานกรรมาธิการ กล่าวเชิญรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา - ปาฐกถาเรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนและหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเด็กและเยำวชน”
โดย พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการเยี่ยมชม
นิทรรศการแสดงผลงาน (ณ บริเวณ ชั้น ๑ หน้าโรงแรม และชั้น ๓)
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา - พิธีปิดการสัมมนา
โดย นำยนิกร จำนง
ประธานกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
*******************************************

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 ซึ่งเส้นทางเดินปลอดภัยสู่โรงเรียนของหนูจะกาหนดให้นักเรียนเดินเป็น
กลุ่มตามเส้นทางที่ได้มีการกาหนดไว้ ซึ่งจะมีผู้ช่วยยืนถือป้ายคอยแนะนาตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง ส่วนการ
ออกแบบเส้นทางการเดินไปโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนจะออกแบบโดยคณะกรรมการออกแบบเส้นทางร่วมกับ
สมาคมผู้ปกครองกาหนดเส้นทางของนักเรียนเพื่อจะใช้เดินไปสู่โรงเรียนอย่างปลอดภัย
ภายหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นเป็นยุค Baby Boomer จาเป็นต้องสร้างชาติ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีเกณฑ์เด็กไปนั่งฟังเรื่องของความปลอดภัยทางถนนใน
หอประชุม (Auditorium) ตารวจเดินเท้าเข้าสู่ชุมชนทาความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
จัดฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานต์ การสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มปลูกฝั่งตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ระดับประถม และระดับมัธยม เนื่องจากการเริ่มให้ความรู้ในระดับมัธยมหรืออุดมศึกษาจะช้าเกิ นไป
และอาจไม่ประสบผลสาเร็จ
เนื้อหาการสอนเริ่มจากการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กจะต้องทาอย่างไร การข้ามถนน
จะมีอาสาสมัครมาสอนเด็กนักเรี ยนข้ามทางม้าลาย โดยระดับอนุบาลจะสอนการออกแบบเส้ นทางเดินสู่
โรงเรียนเด็กจะมีส่วนร่วมไปโดยให้เด็กวาดรูปเส้นทางสู่โรงเรียนของหนู ระดับประถมศึกษาจะมีการสอนนอก
พื้นที่ เช่น การข้ามถนนพื้นที่จริง เป็นต้น ส่วนในระดับมัธยมจะสอนการขับขี่จักรยานให้ปลอดภัยโดยการสอน
จากตารวจ การสอนขับรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์จะมีโรงเรียนสอนขับขี่สาหรับเด็กที่จังหวัดซิบะ
ขั้นตอนวิธีการกาหนดจุดเสี่ยงควรต้องให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดจุดเสี่ยงแยกแยะความเสี่ยงด้วย
การติดสติกเกอร์ในแผนที่ที่เตรียมไว้ให้ และให้ชุมชนเลือกจุดเสี่ยงจุดอันตรายสาคัญสามจุดเพื่อนามาอภิปราย
หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากจุดดังกล่าว และวิเคราะห์ว่าเด็กๆ สามารถใช้เส้นทางผ่านจุดเสี่ยงได้หรือไม่
เมื่อได้ข้อมูล แล้ ว ก็น ามาลงข้อมูล ในแผนที่ GPS เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงได้ เมื่อกาหนดเส้ นทางปลอดภัย
เรียบร้อยแล้วก็จะต้องดาเนินการติดป้ายเส้นทางปลอดภัยเพื่อให้เด็กใช้เส้นทางตามแผนที่ที่ได้เขียนไว้ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย โดยอาจใช้ป้ายสามมิติสร้างความสนใจให้แก่เด็กเดินตามเส้นทางสู่โรงเรียนปลอดภัย
การประชาสั มพัน ธ์ทางสื่ อออนไลน์ของประเทศญี่ปุ่น เว็บไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ก็ได้จัดทาหน้าเว็บไซด์ให้เด็กเข้าไปศึกษา
โดยใช้เกมส์เส้นทางปลอดภัยให้เด็กเข้าถึงข้อมูลเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
ประเทศไทยมีสถิติเกิดอุบัติทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๒๖,๐๐๐
คนต่อปี บาดเจ็บสาหัสประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คนต่อปี บาดเจ็บเล็กน้อยจานวนประมาณ ๒๐๐ ล้านคนต่อปี
และเกิดพฤติกรรมเสี่ยงอีกมากมาย แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอาจนาตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นมา
ปรับใช้ ด้วยการใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เช่น ให้ชุมชนเป็นจุดประชาสัมพันธ์สร้างความ

-๒ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัย ทางถนน กาหนดเส้นทางสู่โรงเรียนอย่างปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น
การนาแนวทางของประเทศญี่ปุ่นมาใช้เพื่อสร้างเส้นทางความปลอดภัยทางถนนสู่โรงเรียนจะต้องใช้วิธีการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกาหนดเส้นทาง และต้องใช้การปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กมีทักษะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ด้วยตนเองมากกว่าการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว
---------------------------------------------------------------

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนและหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบน
ท้องถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน”
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-------------------------------------------------------------------

เรื่ องของระบบความปลอดภัยทางถนนถือเป็น ภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการจาเป็น ต้อง
ดาเนินการและให้ความสาคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์ อย่างมาก จึงจาเป็นต้อง
ปลูกฝังการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับของเยาวชน แต่ทั้งนี้การนาเรื่องของระบบความปลอดภัยทางถนนมากาหนด
หลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องดาเนินการภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้ว กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของการศึกษาของประเทศไทยจะมี ความแตกต่าง
อย่ า งมากระหว่ า งสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย นกั บ สภาพแวดล้ อ มของสั ง คมภายนอก ตรงข้ า มกั บ
สภาพแวดล้อมของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึง่ มิได้มีความแตกต่างกันระหว่างภายในและนอกโรงเรียน
แนวทางการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรรมาธิการวิสามัญระบบความ
ปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่องของการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น มิได้
มุ่งแต่เพียงให้เด็กหรือเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องการให้เด็กหรือเยาวชนที่มีความรู้นาไป
ถ่ายทอดให้กับบุคคลใกล้ชิดให้รับทราบอีกด้วย เช่น เพื่อนและบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
แล้วในชั้นของประถมศึกษาปีที่ ๒ สาระสาคัญอุบัติเหตุทางถนนและทางน้า ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จะเป็น
สาระของการปฏิบั ติต นเพื่ อ ความปลอดภัย หรือหลั กสู ตรการอบรมลู ก เสื อเกี่ยวกับ เรื่ องการจราจรและ
ความปลอดภัยทางถนน แต่ทั้งนี้เห็นว่าหลักสูตรการสอนดังกล่าวยังไม่เพียงพอ รวมทั้งเรื่องของความปลอดภัย
ทางถนนยั งสามารถเพิ่ มเติม ได้ ในส่ ว นของหลั กสู ตรของลู ก เสื อและเนตรนารี เ พราะเป็น เยาวชนกลุ่ ม ที่ มี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้
ระบบการศึกษาต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นจะใช้ชุมชนให้มีส่วนช่วยในการให้ความรู้และ
การศึกษากับเยาชนเนื่องจากชุมชนของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งมีค่าความเป็นชุมชนสูงซึ่งแตกต่างกับประเทศไทย
โดยค่าของชุมชนจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของประชากรชุมชน รายได้ของชุมชน
ประสิทธิภาพการบริหารชุมชน เป็นต้น ซึ่งประเทศที่สร้างระบบการกระจายอานาจอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ค่าความเป็นชุมชนจะสูงมาก โดยประเทศที่มีคะแนนค่าความเป็นชุมชนสูงประมาณ ๙๙ คะแนน ได้แก่ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ส่วนประเทศมาเลเซียประมาณ ๕๐ แต่ประเทศไทยค่าคะแนนความเป็นชุมชนประมาณ ๓๔
ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ดั ง นั้ น ประเทศที่ มี ค่ า คะแนนชุ ม ชนสู ง รั ฐ บาลที่ บ ริ ห ารประเทศจะ
มอบหมายให้จัดทาสิ่งใดก็จะประสบผลสาเร็จได้โดยง่าย ส่วนระบบการกระจายอานาจของประเทศไทยไม่ว่า
จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีค่าคะแนนความเป็นชุมชนที่ต่าและแตกต่าง
กันมาก จึงทาให้การใช้ชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศหรือช่วยระบบการศึกษาจึง มักไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร
ระบบการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนนของต่ า งประเทศ
ซึ่งในต่างประเทศถือว่าเด็กตั้งแต่อายุ ๔ ปีขึ้นไป สามารถสอนให้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนได้แล้ว

-๒โดยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลให้รู้จักเครื่องหมายจราจรขั้นพื้นฐานด้วยการ
ใช้สื่อเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เช่น นิทาน การระบายสี บทบาทสมมติ การเดินเท้า เป็นต้น ในระดับประถม
ศึกษาจัดหลักสูตรแบบ Active Learning โดยปรับให้เยาวชนมีบทบาทเป็นผู้โดยสาร และระดับมัธยมสอน
อุบัติทางถนน เหตุจากความประมาท บทบาทของผู้ใช้รถ จากตัวอย่างการจัดการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ดังนั้น ในประเทศไทยจึงต้องจัดทาสื่อ
การเรี ย นการสอนให้ เ หมาะสมและถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง รู ป แบบและลั ก ษณะของสื่ อ การเรี ย น การสอน
กระทรวงศึกษาธิการสามารถดาเนินการได้ แต่ส่วนของเนื้อหา (Content) จาเป็นต้องมีภาคส่วนอื่นเข้ามาช่วย
สนับสนุน เช่น กระทรวงคมนาคม ผู้แทนจาหน่ายรถยี่ห้อต่างๆ เป็นต้น ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของครูที่จะเป็น
ผู้ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การหลั ก ได้ ส่ ว นการใช้ ชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มจั ด การเรี ย นรู้ ข องรั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์
จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับส่งนักเรียนบริเวณโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างวิจัยการจราจร มีเวรผู้ปกครอง
อานวยการจราจรหน้าโรงเรียนโดยผ่านการอบรมให้ความรู้
ส่วนออสเตรเลียระดับอนุบาลสอนในลักษณะ Play Situation คือ สอนด้วยการเล่นบทบาท
ในสถานการณ์ ระดับประถมต้นเรียนรู้ว่าอะไรควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ (Do & Don t) เพื่อให้เด็กจดจาได้
ง่าย แต่ระดับประถมปลายจะให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าไม่ควรปฏิบัติเพราะอะไร ควรปฏิบัติเพราะอะไร รวมทั้งการ
นากระบวนทางวิทยาศาสตร์และคณิตสาตร์มาใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนน เช่น การข้าม
ถนนถ้ารถมาด้วยอัตราความเร็วเท่าใดและต้องใช้เวลาข้ามถนนเท่าใด เป็นต้น ระดับมัธยมเรีย นรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะผู้ขับขี่รถ และสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในฐานะผู้ใช้รถและผู้เดินทางเพื่อฝึก
เป็นผู้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป
ประเทศอังกฤษ จัดระบบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยระดับอนุบาล
ใช้นิทานทาการ์ตูนทางม้าลาย ทาวิดีโอ สอนสีเรื่องสัญญาณไฟจราจร ระดับประถมศึกษาใช้สื่อการสอนใน
บทบาทฐานะผู้ โ ดยสารรถ ระดับ มัธ ยมเน้ นสาระเรื่ องความประมาท การใช้ถนนในฐานะผู้ ขับ ขี่ จาลอง
สถานะการณ์อุบัติเหตุให้เด็กวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ ส่วนประเทศสิงคโปร์มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Park) ให้การอบรมเด็กนักเรียนรุ่นละ ๕๐๐ คน
ประเทศไทยจะต้องนาระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทสภาพการศึกษาและสังคมของประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องนาเอาเรื่องของความปลอดภัย
ทางถนนมาดาเนินการ ดังนี้
๑ ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในระดับต่างๆ
๒. นาความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนบรรจุในโปรแกรมของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพื่ อ พั ฒ นาตามหลั ก ๔ H คื อ ความรู้ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ (Head) จิ ต ใจ (Heart) ทั ก ษะ (Hand) และ
สุขภาพ (Health)
๓. สร้างสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนและโดยรอบให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้เรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน
๔. อบรมพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน
ทั้งนี้ ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จาเป็นต้องมีภาคส่ว นอื่ นที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการจัดระบบการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น การบันทึกความ

-๓เข้ า ใจร่ ว มกั น (Memorandum of Understand : MOU) ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น ประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทยเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางถนนที่จะประสานความร่วมมือกัน
ต่อไป
--------------------------------------------------------------

- ๑๓๓ -

๑๐.๘ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน

บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding)
ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
องค์การช่วยเหลือเด็กประจาประเทศไทย
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย

๒
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ความปลอดภั ย ทางถนน ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้น ณ โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลั กสี่ กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

ภาครัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โดย นายนิกร จานง
ตาแหน่ง ประธานกรรมาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ตาแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
โดย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดย พลตารวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้บัญชาการสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย นางสาวชฎาพร สุขสิริวรรณ
ตาแหน่ง นักวิจัย

ภาคเอกชน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
โดย นายนพดล สันติภากรณ์
ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
โดย นายธนวัฒน์ คุ้มสิน
ตาแหน่ง นายกสมาคม
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
โดย นายอารักษ์ พรประภา
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร

๓
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
โดย นายจารูญ ตั้งไพศาลกิจ
ตาแหน่ง กรรมการบริหาร
องค์การช่วยเหลือเด็กประจาประเทศไทย
โดย Miss Allison Dawn Zelkowitz
ตาแหน่ง Thailand Country Director
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
ตาแหน่ง ผู้จัดการ
มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย
โดย นายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
โดยบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับนี้ ทาขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อน
และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทางถนนให้ มีผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนสาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีความเห็นและข้อกาหนดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
๑.๑ เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ การจั ด การศึ ก ษาด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน
ในสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนน และให้ เกิดความตระหนักรู้ การสร้างจิตส านึก ความปลอดภัย อันนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
๑.๒ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้
ด้านความปลอดภั ย ทางถนน ที่น าไปใช้เพื่ อเพิ่ม ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนรู้ได้จริง อัน จะน าไปสู่ การป้องกั น
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ข้อ ๒ เป้าหมายของโครงการ
๒.๑ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
นาร่อง ๕๗ แห่ง ใน ๑๘ พื้นที่ภาคการศึกษา ( ในแต่ละพื้นที่ภาคการศึกษาประกอบด้วย ๓ สถานศึกษา ได้แก่
(๑) สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (๒) สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา และ (๓) สถานศึ ก ษาประเภท
อาชีวศึกษา)
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน ที่นาไปใช้ได้จริง อย่างน้อย ๓ เรื่อง

๔
ข้อ ๓ ระยะเวลาดาเนินงาน
การด าเนิ นงานตามบั นทึ ก ความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบั บ นี้
มีระยะเวลาดาเนิน งานตามโครงการ ๕ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ และภาคเอกชน ตกลงร่วมกันขยายกาหนดระยะเวลา
ที่ระบุไว้ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยจัดทาเป็นหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ประสงค์จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับนี้ ก่อนครบกาหนดเวลา
ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ทุ ก ฝ่ า ยทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ที่ ป ระสงค์ จ ะให้ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
(Memorandum of Understanding) นี้ สิ้นสุดลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน
ข้อ ๔ บทบาทความรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
ในครั้งนี้ มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ร่วมขับเคลื่อนการยกระดับการจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมคิ ุ้มกันจากอุบัติภัยทางถนน
๔.๑.๑ ร่ว มพั ฒ นาหลั กสู ตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถอดบทเรียน
จากกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และนามาจัดทาชุดวิชาการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ
ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ในสถานศึกษา และการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ในการจั ดหลั กสู ตรและกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ในสถานศึกษาส าหรับ กลุ่ ม เป้ าหมายนั กเรีย นในระดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตลอดจนการอบรมครู การสนับสนุนวิทยากร และสนับสนุน
สื่อการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๒ ร่ ว มสร้ า งและสนั บ สนุ น ต้ น แบบแหล่ ง เรี ย นรู้ เรื่ อ งความปลอดภั ย
ทางถนนให้กับสถานศึกษา
(๑) ส่งเสริมให้ มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน เช่น การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในสถานศึกษา การติดตั้งจัดทาสัญลักษณ์
สาหรับผู้ใช้รถใช้ถนน การสร้างศูนย์เรียนรู้ความความปลอดภัยในสถานศึกษา
(๒) สนั บ สนุ น ต้นแบบแหล่ งเรียนรู้เรื่องความปลอดภั ยทางถนน เพื่ อให้
สถานศึกษาได้ ใช้แหล่ งเรีย นรู้ ดังกล่ าวเพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการจัด การเรียนการสอนเรื่องความปลอดภั ย
บนท้องถนน
(๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางของนักเรียน
๔.๑.๓ ร่ ว มก าหนดนโยบาย การพั ฒ นาระบบกลไกการขับ เคลื่ อ น การดู แ ล
ช่ว ยเหลื อ การกากั บ การติ ดตาม และการประเมิ น ผลการจัด การเรีย นรู้ด้านความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน
ในสถานศึกษา โดยใช้ประโยชน์จากกลไกเดิมที่ดาเนินการอยู่
๔.๒ ร่วมส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน และการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และแหล่งทุนอื่น

- ๑๔๐ -

๑๐.๙ รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุป

รายงาน
สถานการณ์
โลกด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนน
พ.ศ. 2558
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องค์การอนามัยโลก โดยผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)
การระบุขอ้ มูลและการนำ�เสนอสิง่ ต่างๆ ในเอกสารฉบับนีไ้ ม่ถอื เป็นการแสดงความเห็นใดๆ ขององค์การอนามัยโลก อันเกีย
่ วข้องกับสถานะทางกฎหมายของประเทศ
ดินแดน เมืองหรือพืน
้ ทีใ่ ดๆ หรือเขตอำ�นาจของประเทศใดๆ หรือเกีย
่ วข้องกับการกำ�หนดเขตแดนหรือพรมแดน เส้นไข่ปลาและเส้นขีดยาวทีป
่ รากฏบนแผนทีเ่ ป็นเพียง
การแสดงเส้นพรมแดนโดยประมาณการเท่านัน
้ เส้นพรมแดนดังกล่าวอาจยังไม่เป็นทีเ่ ห็นชอบร่วมกันก็ได้
การระบุชอ่ื ของผลิตภัณฑ์ของบริษท
ั แห่งใดแห่งหนึง่ หรือผูผ
้ ลิตรายใดรายหนึง่ ไม่ได้หมายความว่าองค์การอนามัยโลกรับรองหรือแนะนำ�ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีความ
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อน
่ื ทีม
่ ลี ก
ั ษณะเดียวกัน ซึง่ ไม่ได้ระบุชอ่ื ไว้ ทัง้ นี้ จะใช้ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่กบ
ั ชือ่ ผลิตภัณฑ์ทม
่ี ลี ขิ สิทธิเ์ พือ่ แยกให้เห็นความแตกต่าง ยกเว้นกรณีทเ่ี กิด
ข้อผิดพลาดหรือมีการตกหล่น
องค์การอนามัยโลกใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่เอกสารฉบับนีไ้ ม่มก
ี ารรับรองประการใดๆ
ไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เป็นความรับผิดชอบของผูอ้ า่ นในการตีความและการใช้ประโยชน์จากเอกสารนี้ องค์การอนามัยโลกไม่รบ
ั ผิดชอบประการใดๆ ต่อความ
เสียหายอันเกิดจากการนำ�เอกสารฉบับนีไ้ ปใช้
เรียงพิมพ์โดย บริษท
ั สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชัน
่ จำ�กัด
พิมพ์ในประเทศไทย

เป้าหมายความปลอดภัยทางถนน
กับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้นำ�รัฐบาลของ
หลายประเทศได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ และได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable
Development) ซึ่ง ถื อ เป็ น หน้ า ประวั ติศ าสตร์ ท่ี
สำ�คัญ หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) (ข้อ
3.6) คือ ลดอัตราการเสียชีวต
ิ และการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน
ปี 2563
การกำ�หนดให้ลดจำ�นวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนถือเป็นความก้าวหน้าครัง้ สำ�คัญ
ต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน อันสะท้อนให้เห็น
ถึงการยอมรับมากขึน
้ ว่า การบาดเจ็บจากอุบต
ั เิ หตุ
การจราจรทางถนน เป็นสาเหตุส�ำ คัญประการหนึง่
ของการเสียชีวต
ิ ทัว่ โลก และเป็นสาเหตุหลักของการ
เสี ย ชี วิต ของผู้มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 15-29 ปี (ดู ภ าพ
ประกอบ 1) อีกทัง้ อุบต
ั เิ หตุการจราจรทางถนนยัง
เป็ น ภาระหนั ก ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศและ
ครอบครัว ดังนัน
้ ความสัมพันธ์ระหว่างอุบต
ั เิ หตุการ
จราจรทางถนนกับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาในภาพกว้าง จึงเป็นประเด็นสำ�คัญของเป้า
หมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การกำ � หนดเป้ า หมายที่ จ ะลดการบาดเจ็ บ จาก
อุบต
ั เิ หตุการจราจรทางถนนถือเป็นการยอมรับหลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีห
่ นักแน่นเกีย
่ วกับแนวทาง
ในการลดการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ ก ารจราจร
ทางถนน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการเพิม
่ ความปลอดภัยทางถนน ซึง่
ประเทศต่างๆ ที่ดำ�เนินมาตรการเหล่านี้จนประสบ
ความสำ�เร็จสามารถลดการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุการ
จราจรทางถนนได้จริง ดังนัน
้ การเผยแพร่มาตรการ
ต่างๆ เหล่านีไ้ ปทัว่ โลกจึงเป็นโอกาสสำ�คัญทีจ่ ะช่วย
บรรเทาความสูญเสียและลดการเสียชีวต
ิ ในอนาคต
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563
(Decade of Action for Road Safety 2011-2020)
กำ�หนดให้ประเทศต่างๆ ดำ�เนินมาตรการทีไ่ ด้รบ
ั การ
ยอมรับระดับสากลเพือ่ เพิม
่ ความปลอดภัยทางถนน
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมอบหมายให้องค์การ
อนามัยโลกติดตามความก้าวหน้าเรือ่ งนีผ
้ า่ นทางชุด
เอกสารขององค์การอนามัยโลกทีเ่ รียกว่า“รายงาน
สถานการณ์ โ ลกด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน”
(Global Status Report on Road Safety) โดย
รายงานฉบับนี้ (รายงานสถานการณ์โลกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558) เป็นรายงานฉบับที่
3 ของชุดเอกสารดังกล่าว และได้กล่าวถึงภาพรวม
ของสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ให้ความ
สำ�คัญกับสิง่ ทีย
่ งั เป็นข้อบกพร่องต่างๆ และกระตุน
้
ให้ประเทศและประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึง
ความจำ�เป็นในการดำ�เนินมาตรการที่จริงจังและ
รวดเร็วยิง่ ขึน
้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีเป้าหมายที่จะลดจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนให้ได้ร้อยละ 50
ภายในปี 2563

ภาพประกอบ 1
10 สาเหตุสำ�คัญของการเสียชีวิตของผู้มีอายุ 15-29 ในปี 2555
350 000

จำ�นวนการเสียชีวิต

250 000
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แหล่ง ข ้อ ม ู ล : ประมาณการด ้า นสาธารณส ุข โลก องค์ก ารอนาม ัย โลก 2557 (World Health Organization, Global Health Estimates, 2014)
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300 000

1

สถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยทางถนนของโลก
การเสียชีวต
ิ จากการจราจรทางถนน
มีจ�ำ นวนค่อนข้างคงทีม
่ าตัง้ แต่ปี
2550

การเสียชีวิตจากการจราจร
ทางถนนมีจำ�นวนคงที่
แม้ว่าจำ�นวนประชากรโลก
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
และการใช้รถยนต์
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
แสดงให้เห็นว่ามาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
ที่ได้ดำ�เนินการไปใน
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น
ช่วยลดจำ�นวนผู้เสียชีวิตได้

รายงานฉบับนี้ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
จำ�นวนการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุการจราจรทางถนน
เพิม
่ ขึน
้ ใน 68 ประเทศ โดยร้อยละ 84 เป็นประเทศ
รายได้น้อยหรือปานกลาง ขณะที่การเสียชีวิตจาก
อุบต
ั เิ หตุการจราจรทางถนน ใน 79 ประเทศมีจ�ำ นวน
ลดลงชัดเจน โดยร้อยละ 56 เป็นประเทศรายได้นอ้ ย
และปานกลาง (ดูภาพประกอบ 3) อย่างไรก็ดี ประเทศ
รายได้นอ้ ยมีอต
ั ราการเสียชีวต
ิ สูงกว่าประเทศรายได้
สูงถึง 2 เท่า อีกทัง้ ยังพบความไม่สม
ั พันธ์กน
ั ระหว่าง
อัตราการเสียชีวต
ิ กับจำ�นวนการใช้รถยนต์ กล่าวคือ
ร้อยละ 90 ของการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุการจราจร
ทางถนนเกิดขึ้นในประเทศรายได้น้อยหรือประเทศ
รายได้ปานกลาง ทัง้ ๆ ทีป
่ ระเทศเหล่านีม
้ รี ถยนต์รวม
กันเพียงร้อยละ 54 ของจำ�นวนรถยนต์ทง้ั โลกก็ตาม
(ดูภาพประกอบ 4)

การเสี ย ชี วิต จากอุ บัติเ หตุ ก ารจราจรทางถนนมี
จำ�นวนคงที่ โดยในปี 2556 มีผเู้ สียชีวต
ิ 1.25 ล้าน
คน (ดูภาพประกอบ 2) การมีจ�ำ นวนคงทีด
่ งั กล่าว
สวนทางกับจำ�นวนประชากรและการใช้รถยนต์ของ
โลกที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ จำ�นวนประชากรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ในช่วงปี 2553 ถึง 2556 และจำ�นวน
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ทีด
่ �ำ เนินการไปในช่วง
2-3 ปีทผ
่ี า่ นมานัน
้ ส่งผลให้ถนนทัว่ โลกปลอดภัยขึน
้
และจำ�นวนผูเ้ สียชีวต
ิ ลดลง

ภาพประกอบ 3
จำ�นวนการเสียชีวต
ิ จากการจราจรทางถนน
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปในประเทศต่างๆ ปี 25532556 จัดกลุม
่ ตามฐานะรายได้ของประเทศ

ภาพประกอบ 2
จำ�นวนการเสียชีวิตจากการจราจรทาง
ถนนทั่วโลก
1.4

การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

การเสียชีวิตลดลง

การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
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รายได้น้อย
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ประเทศ
รายได้สูง

ประเทศ
รายได้
ปานกลาง

ภาพประกอบ 4
จำ�นวนประชากร การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และรถยนต์ที่จดทะเบียน จัดกลุ่ม
ตามฐานะรายได้ของประเทศ
ประเทศรายได้สูง

ประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศรายได้น้อย

1%
12% 18%

16% 10%

70%

74%

ประชากร

การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

53%

46%

รถยนต์ที่จดทะเบียน

ภูมภ
ิ าคแอฟริกามีอต
ั รา
การเสียชีวต
ิ จากการจราจร
ทางถนนสูงสุด
ภู มิ ภ าคแอฟริ ก ายั ง คงมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จาก
การจราจรทางถนนสู ง สุ ด (ดู ภ าพประกอบ 5)

ขณะที่ภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
รายได้ สู ง ในยุ โ รป มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการ
จราจรทางถนนต่�ำ ทีส
่ ด
ุ เนือ่ งจากประสบความสำ�เร็จ
ในการลดอัตราการเสียชีวต
ิ แม้วา่ จะมีการใช้รถยนต์
มากก็ตาม

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

อเมริกา

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

มหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตก

โลก

0

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ตะวันออก

5

แอฟริกา

อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
ต่อประชากร 100,000 คน

30

ประเทศรายได้
ต่ำ�และปานกลาง
มีอัตราการเสียชีวิต
จากการจราจรทางถนน
สูงเป็น 2 เท่าของ
ประเทศรายได้สูง

3

เกือบครึง่ หนึง่ ของอัตราการเสีย
ชีวต
ิ ทัง้ หมดจากการจราจรทาง
ถนนเกิดกับคนเดินเท้า คนปัน
่
จักรยาน และคนขีจ่ ก
ั รยานยนต์
เกื อ บครึ่ง หนึ่ง ของการเสี ย ชี วิต ทั้ง หมดจากการ
จราจรทางถนนในโลกเกิดกับคนทีป
่ อ้ งกันตัวได้นอ้ ย
มาก เช่น คนขีจ่ ก
ั รยานยนต์ (ร้อยละ 23) คนเดินเท้า
(ร้อยละ 22) และคนปัน
่ จักรยาน (ร้อยละ 4) อย่างไร

ก็ดี คนขีจ่ ก
ั รยานยนต์ คนเดินเท้า และคนปัน
่ จักรยาน
ในแต่ละภูมิภาคมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตบนถนนใน
อัตราแตกต่างกัน

ค่อนข้างต่�ำ (ดูภาพประกอบ 6) ตัวเลขเหล่านีส
้ ะท้อน
ให้เห็นภาพส่วนหนึ่งเกี่ยวกับระดับของมาตรการ
ความปลอดภัยทีน
่ �ำ มาใช้ปอ้ งกันผูใ้ ช้ถนน

กล่ า วคื อ พบว่ า คนเดิ น เท้ า และคนปั่น จั ก รยาน
ในภู มิ ภ าคแอฟริ ก ามี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จาก
การจราจรทางถนนสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 43 ของการ
เสียชีวิตทั้งหมดที่เกิดจากการจราจรทางถนน แต่
อัตราดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มต่างๆ และรูปแบบการเดินทางที่เป็นที่นิยมใน
แต่ละภูมภ
ิ าค

ภาพประกอบ 6
การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน แบ่งตามประเภทผู้ใช้ถนน จัดกลุ่มตามภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก
โลก
21%
4%

คนปั่นจักรยาน
คนเดินเท้า
คนขี่จักรยานยนต์ 2-3 ล้อ
คนใช้รถยนต์
อื่นๆ

ยุโรป

10%

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ตะวันออก

22%

31%

23%

14%

26%

4%

3%

9%

27%

51%

11%
45%

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

3%

34%

13%

16%

34%

อเมริกา
21%

3%

แอฟริกา

22%
11%
35%

4%

20%
40%

39%

14%
22%

มหาสมุทรแปซิฟิก

7%
23%
34%

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

7%

4

ประเทศต่างๆ ต้องเพิม
่ ความเข้มงวดของกฎหมายด้านความปลอดภัย
ทางถนน
ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 409 ล้านคน) ได้ด�ำ เนิน
การในเรื่องนี้ โดยได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัจจัย
เสีย
่ งดังกล่าวในช่วง 3 ปีทผ
่ี า่ นมา เพือ่ ให้กฎหมาย
สอดคล้องกับหลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี ี ภาพประกอบ 7 แสดง
จำ�นวนประเทศทีไ่ ด้แก้ไขกฎหมายในประเทศของตน
โดยจัดกลุม
่ ตามปัจจัยเสีย่ ง และจำ�นวนประชากรรวม
กันของประเทศทีไ่ ด้มก
ี ารแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้

ภาพประกอบ 7
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม ปี 2554-2557
(จำ�นวนประเทศและจำ�นวนประชากรรวมกัน)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
มี 17 ประเทศ
ซึ่งมีประชากร
รวมกัน 409 ล้านคน
ได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญต่างๆ
ที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน
เพื่อให้กฎหมายสอดคล้อง
กับหลักปฏิบัติที่ดี

ประเทศใหม่ๆ ซึ่งมีกฎหมายสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี
กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี
120

6 000
5

100

5 000

46

2 000

การใช้เบาะนิรภัย
สำ�หรับเด็ก

การใช้เบาะนิรภัย
สำ�หรับเด็ก

การคาดเข็มขัดนิรภัย

การสวมหมวกนิรภัย

0

การคาดเข็มขัดนิรภัย

1 000

26

เมาแล้วขับ

0

8

การสวมหมวกนิรภัย

20

3
41

3 000

เมาแล้วขับ

45

4 000

การขับรถเร็ว

2
40

7

ประชากร (ล้านคน)

60

การขับรถเร็ว

จำ�นวนประเทศ

100
80

การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ความตระหนักรูข้ อง
ประชาชนจะช่วยให้ผใู้ ช้ถนนมีพฤติกรรมเปลีย
่ นไปใน
เชิงบวกได้มากทีส
่ ด
ุ

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนช่วยให้ผู้ใช้
ถนนมีพฤติกรรมดีขน
้ึ และลดอุบต
ั เิ หตุ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวต
ิ จากการจราจรทางถนน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับ 5 ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ
ต่อความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ความเร็ว เมาแล้ว
ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และ
การใช้เบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กในรถยนต์ ปัจจุบน
ั มี 17

5

ภาพประกอบ 8
กฎหมายว่าด้วยความเร็วในเขตเมือง จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

จํากัดความเร็วตํ่ากวาหรือเทากับ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง และสามารถปรับเปลี่ยนได

ไมมีขอมูล

จํากัดความเร็วตํ่ากวาหรือเทากับ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตไมสามารถปรับเปลี่ยนได

ไมสามารถระบุได

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

ไมมีกฎหมายจํากัดความเร็ว หรือ จํากัดความเร็วบนถนนในเขตเมืองสูงกวา 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง

6

ถ้ารถยนต์ที่ขับด้วยความเร็ว
ต่ำ�กว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ชนคนเดินเท้า ซึ่งอยู่ในวัย
ผู้ใหญ่ โอกาสเสียชีวิตจะต่ำ�
กว่าร้อยละ 20 แต่ถ้าถูกชน
ที่ความเร็ว 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ความเสี่ยงจะเสีย
ชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60

การลดความเร็วในการขับขี่
เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง ย่อมมีโอกาสมากขึ้นที่จะ
ประสบอุบต
ั เิ หตุและความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความสูญเสียทีเ่ กิดกับคนเดินเท้า คนปัน
่ จักรยาน และ
คนขีจ่ ก
ั รยานยนต์ ดังนัน
้ ประเทศทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
กับความปลอดภัยควบคูก
่ บ
ั การจัดการความเร็วใน
การขับขีม
่ ก
ั จะประสบความสำ�เร็จในการลดอัตราการ
เสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทางถนนได้
การจำ�กัดความเร็วสูงสุดเป็นแนวทางสำ�คัญในการ
ลดความเร็วในการขับขี่ ความเร็วสูงสุดในเขตเมือง
ควรต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี ี และเจ้าหน้าทีท
่ อ้ งถิน
่
ควรมีอ�ำ นาจตามกฎหมาย ในการลดความเร็วสูงสุด
โดยพิจารณาปัจจัยท้องถิน
่ ประกอบ เช่น โรงเรียน
หรือพื้นที่ท่ผ
ี ู้ใช้ถนนที่มีภาวะเสี่ยงอันตรายอยู่รวม
กันจำ�นวนมาก

อย่างไรก็ดี มีเพียง 47 ประเทศ (มีประชากรรวมกัน
950 ล้านคน) เท่านัน
้ ทีด
่ �ำ เนินการตามหลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี ี
ในการจัดการความเร็วในเขตเมือง โดยจำ�กัดความเร็ว
สูงสุดในเขตเมืองไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และให้
เจ้าหน้าทีท
่ อ้ งถิน
่ มีอ�ำ นาจพิจารณาลดความเร็วสูงสุด
ได้ เพือ่ ให้มน
่ั ใจว่าความเร็วอยูใ่ นระดับทีป
่ ลอดภัยต่อ
พืน
้ ทีน
่ น
้ั ๆ (ดูภาพประกอบ 8)
แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นส่วนสำ�คัญต่อ
ความสำ�เร็จในการจำ�กัดความเร็ว แต่มีเพียง 27
ประเทศเท่านัน
้ ทีใ่ ห้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยความเร็วในประเทศของตนใน “ระดับดี” (ได้ 8
คะแนนหรือมากกว่าจากช่วงคะแนน 0 ถึง 10) ดังนัน
้
อาจกล่าวได้วา่ หากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จำ�กัดความเร็วยังไม่ตอ่ เนือ่ งและชัดเจน ก็คงเป็นเรือ่ ง
ยากทีก
่ ฎหมายดังกล่าวจะประสบความสำ�เร็จในการ
ลดจำ�นวนการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทางถนนทัว่ โลก

ภาพประกอบ 9
กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมาแล้วขับ จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดตํ่ากวาหรือเทากับ 0.05 กรัมตอเดซิลิตรและปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับรถยนต ซึ่งเปนวัยรุน/มือใหม
ตํ่ากวาหรือเทากับ 0.02 กรัมตอเดซิลิตร

ไมมีขอมูล
ไมสามารถระบุได

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดระหวาง 0.05 ถึง 0.08 กรัมตอเดซิลิตรและปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับรถยนต ซึ่งเปนวัยรุน/มือใหม
สูงกวา 0.02 กรัมตอเดซิลิตร
ไมมีกฎหมายวาดวยเมาแลวขับ/กฎหมายไมอิงกับปริมาณแอลกอฮอล/ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดมากกวา 0.08 กรัมตอเดซิลิตร
กฎหมายหามการบริโภคเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล

พฤติกรรมเมาแล้วขับเพิม
่ โอกาสทีจ่ ะเกิดอุบต
ั เิ หตุจาก
การจราจรทางถนน อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวต
ิ
หรือการบาดเจ็บรุนแรง ดังนัน
้ การตราและการบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดไม่เกิน 0.05 กรัมต่อเดซิลต
ิ ร จะช่วยลดอุบต
ั เิ หตุ
ทีม
่ ส
ี าเหตุจากการดืม
่ เครือ่ งดืม
่ มีแอกอฮอล์ได้อย่าง
มีนย
ั สำ�คัญ ทัง้ นี้ เมือ่ ผูข้ บ
ั รถยนต์ ซึง่ เป็นเยาวชน
หรือมือใหม่ มึนเมาจากการดืม
่ เครือ่ งดืม
่ มีแอกอฮอล์
จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะประสบอุบัติเหตุจากการ
จราจรทางถนน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับรถยนต์
ที่มีอายุและประสบการณ์มากกว่า นอกจากนี้ ถ้า
กฎหมายกำ�หนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้
ขับรถยนต์ ซึง่ เป็นเยาวชนหรือมือใหม่ในระดับต่�ำ (ต่�ำ
กว่าหรือเท่ากับ 0.02 กรัมต่อเดซิลต
ิ ร) ก็จะช่วยลด
จำ�นวนอุบต
ั เิ หตุทเ่ี กิดกับเยาวชนได้

แม้ว่ามี 8 ประเทศที่ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
พฤติกรรมเมาแล้วขับในช่วง 3 ปีทผ
่ี า่ นมา แต่พบ
ว่ากฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมาแล้วขับ ซึง่ กำ�หนด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่�ำ กว่าหรือเท่ากับ 0.05
กรัมต่อเดซิลิตร และผู้ขับรถยนต์ซ่ึงเป็นเยาวชน
หรือมือใหม่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำ�
กว่าหรือเท่ากับ 0.02 กรัมต่อเดซิลิตร มีบังคับใช้
อยู่ 34 ประเทศทัว่ โลกเท่านัน
้ (ภาพประกอบ 9) โดย
21 ประเทศจาก 34 ประเทศดังกล่าวเป็นประเทศใน
ภูมภ
ิ าคยุโรป ดังนัน
้ จึงจำ�เป็นต้องส่งเสริมให้ทว่ั โลก
ดำ�เนินการตามหลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี เี ช่นนีใ้ ห้มากขึน
้ ทัง้ นี้
แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมา
แล้วขับอย่างเข้มงวดจะช่วยให้การกำ�หนดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดในทั้ง 2 กรณีดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มเี พียง 46 ประเทศเท่านัน
้
ทีใ่ ห้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรม
เมาแล้วขับในประเทศของตนใน “อันดับดี”

มีเพียง 34 ประเทศ
ซึ่งมีประชากรรวมกัน
2.1 พันล้านคน ที่บังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรม
เมาแล้วขับอันสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติที่ดี
รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

การลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ
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การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพหมวก
นิรภัย
การใช้จักรยานยนต์ท่เี พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลาย
ประเทศทำ�ให้มีคนขี่จักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตมากขึ้นตามไปด้วย การสวมหมวกนิรภัย
ช่วยลดความเสีย
่ งในการเสียชีวต
ิ ได้เกือบร้อยละ 40
และความเสี่ย งในการบาดเจ็ บ สาหั ส ได้ ป ระมาณ
ร้อยละ 70

มีเพียง 44 ประเทศ
ซึ่งมีประชากรรวมกัน
1.2 พันล้านคน
ที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
หมวกนิรภัยอันสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติที่ดี

ควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยกับคนขี่
จั ก รยานยนต์ ทุก คน (รวมทั้ง เด็ ก ) และกำ � หนด
มาตรฐานคุ ณ ภาพหมวกนิ ร ภั ย อย่ า งไรก็ ต าม
กฎหมายซึง่ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ คือ บังคับใช้
กับคนขี่จักรยานยนต์ คนนั่งซ้อนท้าย ถนน และ
ประเภทเครือ่ งยนต์ กำ�หนดให้ตอ้ งรัดสายรัดหมวก
นิรภัย และวางมาตรฐานหมวกนิรภัยไว้เฉพาะ มี
บังคับใช้ใน 44 ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 1.2 พัน
ล้านคน) เท่านัน
้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศรายได้สงู ใน
ภูมภ
ิ าคยุโรป (ดูภาพประกอบ 10) ทัง้ นี้ ประเด็นทีน
่ า่
เป็นห่วงอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมภ
ิ าคมหาสมุทรแปซิฟก
ิ ตะวันตก คือ 2 ภูมภ
ิ าค
นีม
้ อี ต
ั ราการเสียชีวต
ิ จากการใช้จก
ั รยานยนต์สงู มาก
ขณะทีใ่ นภูมภ
ิ าคอเมริกา พบว่าในช่วงปี 2553-2556
คนขีจ่ ก
ั รยานยนต์เสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทางถนนเพิม
่
ขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 การบังคับใช้
กฎหมายมี ค วามสำ � คั ญ ยิ่ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัย แต่มเี พียง 68 ประเทศ
เท่านัน
้ ทีใ่ ห้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหมวก

นิรภัยในประเทศของตนในระดับ “ดี” (8 คะแนนหรือ
มากกว่า จากช่วงคะแนน 0 ถึง 10) ดังนัน
้ สิง่ สำ�คัญ
เร่งด่วน คือ ทำ�ให้หมวกนิรภัยได้มาตรฐานและสวม
หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

การส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย
การคาดเข็มขัดนิรภัยลดความเสีย
่ งทีค
่ นขับและคน
นัง่ เบาะหน้าจะเสียชีวต
ิ ได้รอ้ ยละ 45-50 และลดความ
เสี่ยงจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและสาหัสได้ร้อยละ
20-45 ตามลำ�ดับ ส่วนคนนั่งเบาะหลัง การคาด
เข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความเสีย่ งจะเสียชีวต
ิ และได้รบ
ั
บาดเจ็บสาหัสได้รอ้ ยละ 25 และลดความเสีย
่ งจะได้
รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้สงู ถึงร้อยละ 75
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าในการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยในหลายประเทศ กล่าว
คือ มี 5 ประเทศ ซึง่ มีประชากรรวมกัน 36 ล้านคน
ได้ ป รั บ ปรุ ง ให้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ให้
สอดคล้องกับหลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี ี อีกทัง้ ปัจจุบน
ั มี 105
ประเทศ ซึ่ง มี ป ระชากรรวมกั น ร้ อ ยละ 65 ของ
ประชากรโลก บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยกำ�หนดให้ทุกคนในรถยนต์ต้อง
คาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย (ดู ภ าพประกอบ 11) แม้ ว่า จะ
ปรับปรุงกฎหมายแล้ว แต่ยงั จำ�เป็นต้องปรับปรุงการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ให้ ดีย่ิง ขึ้น
เพราะว่ามีเพียง 52 ประเทศเท่านัน
้ ทีใ่ ห้คะแนนการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยในประเทศของ
ตนในระดับ “ดี”

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

ภาพประกอบ 10
กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยสำ�หรับจักรยานยนต์และมาตรฐานหมวกนิรภัย จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่
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มีกฎหมายและมาตรฐานหมวกนิรภัย ฉบับสมบูรณ

ไมมีขอมูล

มีกฎหมายวาดวยหมวกนิรภัย ฉบับสมบูรณ แตไมมี/ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานหมวกนิรภัย

ไมสามารถระบุได

มีกฎหมายวาดวยหมวกนิรภัยขาดความสมบูรณ/ไมมีกฎหมายวาดวยหมวกนิรภัย

ภาพประกอบ 11
กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

กฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัยกําหนดใหทุกคนในรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัย
กฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัยกําหนดใหทุกคนที่นั่งเบาะหนาคาดเข็มขัดนิรภัย
ไมมีกฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัย หรือ กฎหมายกําหนดใหคนขับรถเทานั้นที่ตองคาดเข็มขัดนิรภัย

การส่งเสริมให้ใช้เบาะนิรภัยสำ�หรับ
เด็กในรถยนต์
เบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กในรถยนต์ช่วยลดโอกาสที่
ทารกจะเสียชีวต
ิ เมือ่ เกิดอุบต
ั เิ หตุได้ประมาณร้อยละ
90 และประมาณร้อยละ 54 ถึง 80 ถ้าเป็นเด็กเล็ก
นอกจากนี้ การให้เด็กนั่งเบาะหลังจะปลอดภัยกว่า
การให้นง่ั เบาะหน้า
มีเพียง 53 ประเทศ (มีประชากรรวมกัน 1.2 พันล้าน

ไมมีขอมูล
ไมสามารถระบุได

คน) เท่านัน
้ ทีม
่ ก
ี ฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยสำ�หรับเด็ก
ในรถยนต์ โดยอิงกับอายุ ความสูง หรือน้�ำ หนัก และ
กำ�หนดอายุและความสูงของเด็กทีจ่ ะสามารถนัง่ เบาะ
หน้าได้ (ดูภาพประกอบ 12) แม้วา่ กฎหมายจะมีสว่ น
สำ�คัญที่จะส่งเสริมให้ใช้เบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กใน
รถยนต์มากขึน
้ แต่ยงั พบว่า มีปญ
ั หาในการปฏิบต
ั ิ
ตามกฎหมายนี้ แม้ แ ต่ ใ นประเทศรายได้ สูง ก็ พ บ
ปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะว่าหลายครอบครัวไม่มเี งิน
ซื้อเบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กในรถยนต์ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกฎหมายในที่สุด นอกจากนี้ การ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กใน
รถยนต์มก
ั ไม่เข้มงวด โดยมีเพียง 22 ประเทศเท่านัน
้
ที่ให้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัย
สำ�หรับเด็กในรถยนต์ในประเทศของตนในระดับ “ดี”
(8 คะแนนหรือมากกว่าจากช่วงคะแนน 0 ถึง 10) ดัง
นัน
้ การเข้าถึงและราคาของเบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กใน
รถยนต์ เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อให้มีการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายนีม
้ ากขึน
้

กฎหมายกําหนดใหมีเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก โดยอิงกับอายุ/นํ้าหนัก/ความสูงของเด็ก
และหามเด็กนั่งที่เบาะหนา
กฎหมายกําหนดใหมีเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก โดยอิงกับอายุ/นํ้าหนัก/ความสูงของเด็ก หรือ
กฎหมายกําหนดใหมีเบาะนิรภัยสําหรับเด็กและมีขอหามไมใหเด็กนั่งที่เบาะหนา

ไมมีขอมูล
ไมสามารถระบุได

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

ภาพประกอบ 12
กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยสำ�หรับเด็ก จัดกลุ่มตามประเทศ/พื้นที่

ไมมีกฎหมายวาดวยเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก/กฎหมายวาดวยเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
ไมอิงกับอายุ/นํ้าหนัก/ความสูงของเด็กและไมมีขอหามไมใหเด็กนั่งที่เบาะหนา
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ผูว้ างนโยบายต้องทำ�ให้ยานพาหนะและถนน
ปลอดภัยขึน
้
ประเทศโดยส่วนใหญ่ไม่ได้น�ำ
มาตรฐานความปลอดภัยขัน
้ ต่�ำ ของ
สหประชาชาติมาใช้กบ
ั รถยนต์ใหม่

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

ยานพาหนะที่จำ�หน่าย
ในร้อยละ 80 ของประเทศ
ทั่วโลกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

10

รถยนต์จดทะเบียนในโลกมีจ�ำ นวนเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 16
ในช่วง 3 ปีทผ
่ี า่ นมา โดยถนนทัว่ โลกมีรถยนต์สว่ น
บุคคลใหม่เพิม
่ ขึน
้ เป็นประวัตก
ิ ารณ์ถงึ 67 ล้านคัน
ใน พ.ศ. 2557 เกือบร้อยละ 50 ของรถยนต์จ�ำ นวน
ดังกล่าวผลิตในประเทศรายได้ปานกลาง
ยานพาหนะทีป
่ ลอดภัยมีสว่ นสำ�คัญในการป้องกัน
อุบต
ั เิ หตุและลดโอกาสจะได้รบ
ั บาดเจ็บร้ายแรง ทัง้ นี้
ข้อบังคับด้านกฎระเบียบต่างๆ และความต้องการ
ของผู้บริโภคในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาทำ�ให้
รถยนต์ในประเทศรายได้สงู มีความปลอดภัยมากขึน
้
อย่างไรก็ตาม การใช้รถยนต์ทเ่ี พิม
่ ขึน
้ ในประเทศราย
ได้น้อยและปานกลางซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน รวมทั้ง การที่
รถยนต์จ�ำ นวนมากผลิตในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ทุกประเทศจึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขัน
้ ต่�ำ ของรถยนต์

มี ก ารดำ � เนิ น การระหว่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ร ะบบ
ข้อกำ�หนดต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ในการนี้
คณะทำ � งานแห่ ง สหประชาชาติ เ พื่ อ ประสานข้ อ
กำ�หนดทางเทคนิคยานยนต์ (UN World Forum for
Harmonization of Vehicle Regulations) เป็นองค์กร
หลักของโลกในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ของรถยนต์สว่ นบุคคล กฎระเบียบของคณะทำ�งาน
ชุดนี้กำ�หนดกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ยานพาหนะในหลายด้าน ซึง่ ถ้าประเทศต่าง ๆ นำ�ไป
ใช้เป็นมาตรฐานการผลิตรถยนต์ ก็จะช่วยลดจำ�นวน
การเสียชีวต
ิ ได้ ทัง้ นี้ รายงานฉบับนีใ้ ห้ความสำ�คัญ
กับข้อแนะนำ� 7 ข้อ ซึง่ สำ�คัญต่อความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ โดยปัจจุบน
ั มีเพียง 40 ประเทศ ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็นประเทศรายได้สงู ทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกำ�หนด
ด้านมาตรฐานยานพาหนะทัง้ 7 ข้อ
เนื่ อ งจากจำ � นวนการผลิ ต รถยนต์ ใ นประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ทเ่ี พิม
่ ขึน
้ และประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง
มาก รัฐบาลของประเทศเหล่านี้จึงต้องดำ�เนินการ
ต่างๆ เพือ่ ให้มน
่ั ใจว่าการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ

ของตนเป็นไปตามมาตรฐานขัน
้ ต่�ำ ไม่วา่ จะผลิตเพือ่
จำ�หน่ายในประเทศหรือเพื่อส่งออกก็ตาม ดังนั้น
รัฐบาลจึงมีความรับผิดชอบในการทำ�ให้ประชาชน
มัน
่ ใจว่ายานพาหนะทีต
่ นใช้งานนัน
้ มีความปลอดภัย

ประเทศรายได้สงู กำ�ลังศึกษาเกีย่ ว
กับการขนส่งอย่างยัง่ ยืน
แม้วา่ ถนนจะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดเชิงเศรษฐกิจ
และการเดินทาง แต่ตอ้ งแลกด้วยความปลอดภัย (โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ผูใ้ ช้ถนนทีไ่ ม่ได้ใช้รถยนต์) ทัง้ นี้ การ
ใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นทั่วโลกทำ�ให้การเดินและการปั่น
จักรยานลดลงและอันตรายขึน
้ อีกทัง้ การจราจรใน
ลักษณะปะปนกันในหลายประเทศทำ�ให้คนเดินเท้าและ
คนปัน
่ จักรยานเสีย่ งจะได้รบ
ั อันตรายจากการใช้ถนน
ร่วมกับยานพาหนะอืน
่ ๆ ทีข่ บ
ั ขีด
่ ว้ ยความเร็วสูง

รายงานฉบับนีช้ ว้ี า่ มี 92 ประเทศทีม
่ น
ี โยบายส่งเสริม
การเดินเท้าและการปั่นจักรยาน (ร้อยละ 49 เป็น
ประเทศรายได้สงู ) อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวอาจ
เป็นเหตุให้การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพิม
่
จำ�นวนขึน
้ ถ้าไม่ด�ำ เนินการควบคูก
่ บ
ั มาตรการอืน
่ ๆ
เช่น การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับความเร็วใน
การขับขี่ และการสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกให้คน
เดินเท้าและคนปัน
่ จักรยาน ดังนัน
้ การแยกประเภทการ
ใช้ถนนจึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำ คัญทีจ่ ะสร้างระบบการ
จราจรที่ป ลอดภั ย สำ � หรั บ คนเดิ น เท้ า และคนปั่น
จักรยาน แต่ปจั จุบน
ั มีเพียงครึง่ หนึง่ (91 ประเทศ) ของ
ประเทศทัง้ หมดในโลก ทีม
่ น
ี โยบายแยกคนเดินเท้าและ
คนปัน
่ จักรยาน ซึง่ เป็นผูใ้ ช้ถนนทีม
่ ภ
ี าวะเสีย่ งอันตราย
ออกจากการจราจรทีใ่ ช้ความเร็วสูง
ถ้ามีการจัดการความปลอดภัยทางถนนเป็นอย่างดี
การขนส่งในรูปแบบที่ย่งั ยืนย่อมส่งผลเชิงบวกใน
หลายด้าน เช่น การออกกำ�ลังกายมากขึน
้ การปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์และระดับมลภาวะทางเสียงน้อย
ลง ปัญหาการจราจรติดขัดลดลง และเมืองมีความ
น่าอยูม
่ ากขึน
้

ระบบถนนทีป
่ ลอดภัยต้องคำ�นึงถึง
ความจำ�เป็นของผูใ้ ช้ถนนทุกคน
การคำ�นึงถึงมาตรการความปลอดภัยระหว่างการ
ออกแบบโครงการก่อสร้างถนนจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อผูใ้ ช้ถนนในแง่ของความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การออกแบบและการซ่อมถนนด้วยระบบที่
เอือ้ ต่อความปลอดภัย (Safe System) รองรับความ
ผิดพลาดอันเกิดจากมนุษย์ โดยใช้โครงสร้างต่างๆ
จัดการกับการใช้ความเร็วในการขับขี่ และลดโอกาส
เกิดอุบต
ั เิ หตุ (เช่น ทำ�ให้ถนนกว้างขึน
้ หรือเพิม
่ ทาง
ข้ามคนเดินเท้า) และใช้วธิ ต
ี า่ ง ๆ บรรเทาความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ (เช่น ใช้เครื่องกีดขวางริมถนน และ
สร้างวงเวียน) สิง่ เหล่านีล้ ว้ นช่วยลดการเสียชีวต
ิ และ
การบาดเจ็บจากอุบต
ั เิ หตุทางถนนได้
ปัจจุบันมี 147 ประเทศกำ�หนดให้ถนนตัดใหม่ต้อง
ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน (Road
Safety Audit) แต่การตรวจสอบดังกล่าวในแต่ละ
ประเทศยังคงต่างกันค่อนข้างมาก ทำ�ให้การตรวจ
สอบมีคณ
ุ ภาพแตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรประเมิน
ความปลอดภัยของถนนที่มีอยู่เดิมอย่างสม่�ำ เสมอ
โดยให้ความสำ�คัญกับถนนทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งสูงสุดทีจ่ ะ
เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมี 138 ประเทศที่ได้
ทำ�การประเมินความปลอดภัยของส่วนต่างๆ ของ
โครงข่ายถนนทีม
่ อี ยูเ่ ดิม

มี 91 ประเทศ
ที่มีนโยบายแยกผู้ใช้ถนน
ที่มีภาวะเสี่ยงอันตราย
ออกจากการจราจร
ที่มีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง
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ดังนัน
้ จึงต้องมีการเปลีย
่ นแปลงเพือ่ ให้การสัญจร
ของคนและการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด
และคำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ ประเทศ
อุตสาหกรรมหลายประเทศเริ่มการเปลี่ยนแปลงไป
บ้างแล้ว โดยเริม
่ จากระดับท้องถิน
่ โดยชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยของการขนส่ง
สาธารณะและการขนส่งโดยไม่ใช้รถยนต์ รวมทัง้ มี
มาตรการส่งเสริมการเดินเท้าและการปัน
่ จักรยาน ซึง่
สอดคล้องกับการดำ�เนินการระดับโลกเพือ่ ต่อสูโ้ รค
อ้วนและลดจำ�นวนผูป
้ ว่ ยโรคไม่ตด
ิ ต่อ (เช่น โรคหัวใจ
และโรคเบาหวาน) รวมทัง้ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวต
ิ ของผู้
อาศัยในเมืองใหญ่ดขี น
้ึ
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สรุปและข้อแนะนำ�
รายงานฉบับนี้ช้วี ่าทั่วโลกมีผ้เู สียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 1.25 ล้านคนต่อปี และตัวเลขนีค
้ อ่ นข้าง
คงทีม
่ าตัง้ แต่ปี 2550 แม้วา่ การใช้รถยนต์จะเพิม
่ ขึน
้
อย่างรวดเร็ว แต่จ�ำ นวนผูเ้ สียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทาง
ถนนค่อนข้างคงที่ ทำ�ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ
สิ่งที่ได้ดำ�เนินการไป อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการ
บรรลุเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ย่งั ยืน พ.ศ.
2573 แน่ น อนว่ า สิ่ ง ที่ ดำ � เนิ น การขณะนี้ เ พื่ อ ลด
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังถือว่า
ไม่เพียงพอ

•

การขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงมัก
เป็นเหตุให้กฎหมายมีประสิทธิภาพด้อยลงใน
การลดการบาดเจ็ บ และการเสี ย ชี วิต จาก
อุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น ต้องดำ�เนินการ
ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

•

ความต้องการของคนเดินเท้า คนปัน
่ จักรยาน
และคนขี่จักรยานยนต์ ไม่ได้รับความสนใจ
มากเท่าทีค
่ วร แม้วา่ คนกลุม
่ นีจ้ ะมีอต
ั ราการ
เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 49 ของการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก ดังนั้น การ
ทำ�ให้ถนน ทัว่ โลกปลอดภัยคงไม่อาจเป็นจริง
ได้ ถ้าการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
ไม่ค�ำ นึงถึงความต้องการของผูใ้ ช้ถนนกลุม
่
นี้ นอกจากนี้ การสร้างความปลอดภัยให้กบ
ั
การเดินเท้าและการปัน
่ จักรยานยังมีประโยชน์
เชิงบวกในด้านอืน
่ อีกเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าการ
เดินเท้าและการปัน
่ จักรยาน ซึง่ เป็นการขนส่ง
รูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ เป็นที่นิยม
แพร่หลาย จะทำ�ให้มีการออกกำ�ลังมากขึ้น
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และเกิด
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนให้ประสบ
ความสำ�เร็จและได้ผลในระยะยาว หลายประเทศเลือก
ใช้แนวทางกว้างๆ ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ทางถนน ซึง่ มีหลายมิติ ดังนัน
้ สิง่ ทีท
่ า้ ทายในขณะ
นี้ คือ ทำ�อย่างไรจึงจะนำ�ความสำ�เร็จของประเทศที่
สามารถลดการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทางถนนไปใช้
ในประเทศอืน
่ ให้ได้ผลสำ�เร็จเหมือนกัน แต่ใช้เวลาน้อย
กว่า แม้วา่ เจตนารมณ์ทางการเมืองจะมีสว่ นสำ�คัญ
ในการผลักดันให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่างๆ แต่การ
ดำ�เนินการในประเด็นต่างๆ ทีม
่ ค
ี วามเฉพาะตัวก็เป็น
สิง่ จำ�เป็น ดังนี้
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กฎหมายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการแก้ไขปัจจัย
เสีย่ งสำ�คัญ ๆ จะช่วยลดการบาดเจ็บและการ
เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ ความ
ก้าวหน้าในเรือ่ งนี้ คือ ในช่วง 3 ปีทผ
่ี า่ นมา มี
17 ประเทศ (มีประชากรรวมกันร้อยละ 5.7
ของประชากรโลก) ได้แก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญๆ ให้สอดคล้องกับหลัก
ปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี ี อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศทีย่ งั
ไม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล

•

การทำ�ให้รถยนต์มีความปลอดภัยมากขึ้นมี
ความสำ�คัญต่อการลดการเสียชีวต
ิ จากอุบต
ั ิ
ทางถนน ทัง้ นี้ ร้อยละ 80 ของประเทศทัว่ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศรายได้น้อยและ
ป า น ก ล า ง ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรฐาน สากลขั้ น พื้ น ฐานด้ า นความ
ปลอดภัยของยานพาหนะได้ นอกจากนี้ การ
ที่ประเทศรายได้ปานกลาง (ซึ่งกลายเป็น
ประเทศผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ร ายใหญ่ ม ากขึ้ น
เรือ่ ยๆ) ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานดังกล่าว อาจ

ส่งผลเสียต่อการดำ�เนินการของโลกเพื่อให้
ถนนปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ จึงต้องดำ�เนินการโดยเร่งด่วน
เพื่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบรถยนต์ ต้ อ ง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานสากลขัน
้ พืน
้ ฐาน รวม
ทั้ง ห้ามนำ�เข้า หรือจำ�หน่ายรถยนต์ไม่ได้
มาตรฐานในประเทศต่าง ๆ
ประเทศต่างๆ ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ถนน
ปลอดภัยมากขึน
้ เช่น ปรับปรุงข้อมูลการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนให้ดีข้ึนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล การมีหน่วยงานหลักทีม
่ อี �ำ นาจและ
ทรัพยากรในการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยหน่วยงานนีท
้ �ำ หน้าที่
กำ�กับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว และ
ปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาผูไ้ ด้รบ
ั บาดเจ็บจาก
อุบต
ั เิ หตุทางถนน
ข้อมูลเหล่านี้เป็นสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วง 3 ปีแรกของทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน แม้วา่ จะได้ด�ำ เนินการต่างๆ ไปบ้างแล้ว แต่
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนยังเป็นทีส
่ นใจไม่มาก
นัก ทำ�ให้เกิดการสูญเสีย ชีวต
ิ การบาดเจ็บทีส
่ ง่ ผล
ระยะยาว และแรงกดดันต่อบริการสาธารณสุข ดัง
นั้น การที่เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น
ต้องการให้จำ�นวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนลดลงครึ่งหนึ่งภายใน
ค.ศ. 2020 ถือเป็นความสนใจของนานาชาติทม
่ี ต
ี อ่
ประเด็ น ความปลอดภั ย ทางถนนและเป็ น โอกาส
ทองในการดำ�เนินการต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็น และประเทศ
ต่างๆ จะพลาดโอกาสดังกล่าวไม่ได้ ดังนัน
้ เป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะช่วยให้การดำ�เนินการ
ต่างๆ ก้าวหน้าเร็วขึน
้ และบรรลุเป้าหมายในการลด
จำ�นวนผูเ้ สียชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทางถนนทัว่ โลก
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รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558: สรุป

องค์การอนามัยโลก
แผนกการจัดการด้านการป้องกันโรคไม่ตด
ิ ต่อ
ความพิการ ความรุนแรง และการบาดเจ็บ
20 ถนน อัพเพีย
1211 กรุงเจนีวา 27
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โทรศัพท์ +41 22 791 2881
www.who.int/violence_injury_prevention

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ท่ี
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/

ได้รบ
ั ทุนสนับสนุนในการจัดพิมพ์จากกองทุน Bloomberg Philanthropies
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