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ที่ปรึกษา

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายรัฐพล นราดิศร

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะผู้จัดท�ำ

นายวิทยา จันทน์เสนะ

ผู้อ�ำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน

นางสาวจุฑามาศ เดชพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ

เรื อตรี หญิงปรารถนา นิตยสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชยา ผิวเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

นายกษริ น ตริ ณตระกูล

นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

นายชิติพัทร สุขขี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชนะชล ลับโกษา

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดพิมพ์โดย

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
พิมพ์ที่

ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2160 1263-4 โทรสาร 0 2160 1309
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามคัดลอก จัดพิมพ์ หรื อท�ำซ�้ำ ก่อนได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ค�ำน�ำ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน พ.ศ. 2554 ข้อ 14 (6)
ก�ำหนดให้คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงาน และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศปถ.
ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนของศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัย
ทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทก�ำลังทรัพยากรต่าง ๆ
ของหน่ว ยงานทุ ก ภาคส่ว น เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน เป็น การส่ง เสริ ม และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชนทั่วไป ในปีนี้ได้พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอ โดยจัดท�ำเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และขอขอบคุณหน่วยงานตลอดจนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทีร่ ว่ มด�ำเนินการ และร่วมให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
มา ณ โอกาส นี้

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สารบัญ
ส่วนที่ 1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
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• สถานการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
• สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
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ส่วนที่ 2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
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• กรอบ 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน
(Global Road Safety Performance Target)
• ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�ำเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
• แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน
• แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
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• ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
• ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อ�ำเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
• ผลการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
• ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ส่วนที่ 4 สาระความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

• กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนที่สาธารณชนทั่วไปควรรู้
• ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)
• ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย
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ส่วนที่ 1

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
 สถานการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
 สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

สถานการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เมือ
่ วันที่ 29 มิถน
ุ ายน 2553 คณะรัฐมนตรีมม
ี ติมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกน

ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูล และสถิติการเกิด
อุบตั เิ หตุบนถนนของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบ มีความถูกต้อง และเป็นเอกภาพ เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิงและประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ต่อไป ประกอบกับมีขอ้ เสนอในปฏิญญามอสโก
ให้ประเทศสมาชิกพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบาดเจ็บในระดับชาติ ให้สามารถเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในระดับนานาชาติ รวมทัง้ การเก็บรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวติ ทีใ่ ช้คำ� จ�ำกัดความ
สากลว่า เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรภายใน 30 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกระตุ้น
ให้มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระดับสากล
คณะอนุ ก รรมการด้ า นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และการติ ด ตามประเมิ น ผล ภายใต้
คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ด�ำเนินการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานข้อมูล
ได้แก่ ข้อมูลมรณบัตร ข้อมูลส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และข้อมูลบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ำกัด ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2564 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ�ำนวน 16,957 ราย
คิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรเท่ากับ 25.92 และเมื่อพิจารณาจากข้อมูล

ผู้เสียชีวิตในปี 2554 -2564 พบว่า จ�ำนวนของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ม
ลดลง รายละเอียด ดังนี้
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ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 – 2564 (ปีปฏิทิน)
ปี (ปฏิทิน)

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)

อัตราการเสียชีวิต
ต่อประชากรแสนคน

จ�ำนวนประชากรกลางปี
ของประเทศ* (คน)

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

21,996
21,603
21,221
20,790
19,960
21,745
21,607
19,931
19,904
17,831
16,957

34.27
33.61
32.84
32.01
30.69
33.45
33.14
30.47
30.36
27.20
25.92

64,181,001
64,266,365
64,621,302
64,498,454
65,027,401
65,013,495
65,204,797
65,406,320
65,557,054
65,421,139
65,212,951

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปรูทีป่ ที1่ 1จำนวนและอั
ตราการเสี
ยชีวยิตชีวจากอุ
บัติเบหตุ
ปี 2554
- 2564
จ�ำนวนและอั
ตราการเสี
ิต จากอุ
ัติเทหตุางถนน
ทางถนน
ปี 2554
- 2564
จำนวนและอัตรำผู้เสียชีวิตต่อแสนประชำกร ปี 2554 - 2564
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19,960

21,745

21,607

19,931

19,904

17,831

16,957
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2554

2555

2556

2557

2558

จำนวนผูเ้ สียชีวิต (รำย)

2559

2560

2561

2562

2563

2564

อัตรำกำรเสียชีวิต ต่อประชำกรแสนคน

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตรายจังหวัด ปี 2554 – 2564 (ตามปีปฏิทิน)
จังหวัดที่เสียชีวิต
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2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

กรุงเทพมหานคร 888
กระบี่
172
กาญจนบุรี
308
กาฬสินธุ์
206
ก�ำแพงเพชร
279
ขอนแก่น
627
จันทบุรี
259
ฉะเชิงเทรา
370
ชลบุรี
774
ชัยนาท
126
ชัยภูมิ
238
ชุมพร
283
เชียงราย
521
เชียงใหม่
619
ตรัง
314
ตราด
123
ตาก
144
นครนายก
122
นครปฐม
420
นครพนม
200
นครราชสีมา
1,014
นครศรี ธรรมราช
588
นครสวรรค์
451
นนทบุรี
166
นราธิวาส
156
น่าน
132
บึงกาฬ
57
บุรี รัมย์
450
ปทุมธานี
297
ประจวบคีรี ขันธ์
278
ปราจีนบุรี
262
ปัตตานี
96
พระนครศรี อยุธยา 358
พะเยา
185
พังงา
78
พัทลุง
192
พิจิตร
171
พิษณุโลก
425
เพชรบุรี
187
เพชรบูรณ์
412

833
189
342
231
258
611
236
385
858
144
227
252
493
626
272
76
199
132
440
181
1,000
581
512
190
154
93
75
474
307
288
258
100
304
160
114
215
199
400
235
352

861
182
332
222
263
647
285
356
849
146
215
269
521
628
245
72
169
117
436
176
972
511
480
176
130
112
68
430
313
281
245
97
329
140
112
174
194
463
229
390

805
160
334
227
261
565
243
326
818
129
234
255
576
629
219
81
233
109
386
147
907
497
484
202
166
128
90
451
268
278
271
89
341
133
98
163
182
398
214
341

722
192
312
212
245
577
287
331
738
135
194
215
496
547
220
73
158
99
397
152
929
528
417
250
139
98
63
370
276
288
276
90
342
129
96
162
151
359
224
349

852
201
340
263
260
558
289
335
857
130
269
199
495
663
234
105
178
141
448
172
961
492
385
290
163
115
97
458
366
287
262
129
376
162
83
166
160
360
217
381

875
191
349
264
247
529
291
371
854
119
273
201
513
653
229
95
178
106
373
153
945
468
424
259
166
98
104
496
343
259
267
128
345
150
95
173
189
362
220
327

837
164
307
284
198
449
263
340
762
122
275
190
443
569
217
89
142
112
376
139
976
432
346
259
127
129
96
429
346
247
232
112
367
114
83
154
182
362
199
350

893
163
285
228
235
499
265
299
775
127
300
203
418
661
203
84
157
91
391
179
944
395
393
252
160
135
112
453
324
227
238
109
354
157
86
165
193
330
145
372

828
122
269
229
214
444
229
260
631
133
273
168
446
547
162
83
132
124
277
183
798
323
305
239
145
109
118
361
333
213
198
119
298
120
59
132
170
322
155
299

789
94
228
260
210
378
228
262
635
111
260
196
390
506
177
73
121
105
244
169
739
303
332
230
122
93
122
347
301
187
207
96
234
136
73
105
168
292
141
298
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รวมทั้งสิ้น
(ราย)
9,183
1,830
3,406
2,626
2,670
5,884
2,875
3,635
8,551
1,422
2,758
2,431
5,312
6,648
2,492
954
1,811
1,258
4,188
1,851
10,185
5,118
4,529
2,513
1,628
1,242
1,002
4,719
3,474
2,833
2,716
1,165
3,648
1,586
977
1,801
1,959
4,073
2,166
3,871

จังหวัดที่เสียชีวิต
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ล�ำปาง
ล�ำพูน
เลย
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุริ นทร์
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
อ่างทอง
อ�ำนาจเจริ ญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ไม่ทราบจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
(ราย)
183
156
151
160
130
153
132
163
138
110
104
1,580
199
227
176
172
147
143
172
144
177
132
96
1,785
256
246
229
247
218
259
275
241
256
243
236
2,706
84
86
89
80
76
108
111
100
101
98
100
1,033
36
46
33
40
37
43
45
37
45
44
41
447
119
117
121
113
118
164
159
148
147
109
142
1,457
135
121
91
68
70
84
87
81
68
73
79
957
364
352
351
383
337
337
396
295
357
324
351
3,847
54
62
62
45
36
44
74
45
40
36
51
549
477
477
437
475
456
494
492
474
461
379
394
5,016
339
303
311
338
360
339
327
299
308
262
235
3,421
340
338
310
271
312
372
365
316
282
278
244
3,428
296
236
295
242
261
284
250
237
261
213
187
2,762
143
145
182
171
169
178
164
154
177
159
153
1,795
157
191
168
197
184
223
265
232
205
204
188
2,214
249
281
258
257
262
311
317
340
340
344
284
3,243
329
318
305
319
338
342
359
319
317
273
274
3,493
582
539
471
462
440
462
410
385
411
358
316
4,836
102
81
70
46
68
62
70
62
53
49
47
710
366
327
355
352
291
354
348
313
288
271
247
3,512
51
50
50
38
49
53
49
52
37
36
32
497
241
188
179
204
189
161
175
164
150
139
157
1,947
194
199
199
194
184
274
230
259
246
201
186
2,366
357
386
310
333
301
340
405
310
303
255
229
3,529
124
120
80
74
86
109
93
83
59
66
67
961
177
189
180
191
162
140
150
175
148
159
139
1,810
398
386
365
376
378
360
326
364
320
328
282
3,883
519
410
413
446
429
409
428
337
332
286
318
4,327
380
357
331
373
385
416
383
337
354
364
315
3,995
162
129
117
134
122
156
167
101
123
128
131
1,470
115
123
104
104
119
125
122
105
109
102
83
1,211
107
109
136
91
104
98
105
101
91
81
76
1,099
61
69
66
66
70
72
70
89
58
48
95
764
447
374
501
482
347
419
479
382
344
303
292
4,370
164
150
155
164
183
172
136
171
141
148
164
1,748
126
124
112
102
98
109
105
111
105
98
90
1,180
615
595
621
539
605
677
684
584
552
560
570
6,602
3
1
1
5
21,996 21,603 21,221 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931 19,904 17,831 16,957 223,545
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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5

รูปรูทีป่ ที2่ 2จำนวนผู
้เสีย้เชีสีวยิตชีรำยจั
งหวังดหวัปีด 2564
จ�ำนวนผู
วิตรายจั
ปี 2564
ำนวนผู้เสี้เสียยชีชีววิติต(รำย)
(ราย) ปีปี 2564
2564
จจ�ำนวนผู
นครราชสีมา
ชลบุร ี
อุบลราชธานี
เชียงใหม่
ระยอง
เชียงราย
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ ด
บุรรี ัมย์
นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
สุรน
ิ ทร์
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
เพชรบูรณ์
อุดรธานี
พิษณุ โลก
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุร ี
สกลนคร
ฉะเชิงเทรา
ช ัยภูม ิ
กาฬสินธุ ์
สมุทรปราการ
ลพบุร ี
นครปฐม
มหาสารคาม
ราชบุร ี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุร ี
สระบุร ี
จ ันทบุร ี
กาญจนบุร ี
กาแพงเพชร
ปราจีนบุร ี
ชุมพร
เลย
ลาปาง
ประจวบคีรข
ี ันธ์
สระแก้ว
ตร ัง
นครพนม
พิจต
ิ ร
อุตรดิตถ์
สมุทรสาคร
ลาพูน
ยโสธร
เพชรบุร ี
สุโขท ัย
พะเยา
หนองคาย
บึงกาฬ
นราธิวาส
ตาก
ช ัยนาท
พ ัทลุง
นครนายก
แพร่
มุกดาหาร
ภูเก็ ต
ปัตตานี
อานาจเจริญ
กระบี่
น่าน
อุท ัยธานี
หนองบ ัวลาภู
ยะลา
อ่างทอง
พ ังงา
ตราด
สิงห์บุร ี
ระนอง
สตูล
่ งสอน
แม่ฮอ

51
47
41

0

351
347
332
318
316
315
303
301
298
292
292
284
282
274
262
260
260
247
244
244
236
235
234
230
229
228
228
210
207
196
188
187
187
186
177
169
168
164
157
153
142
141
139
136
131
122
122
121
111
105
105
104
100
96
96
95
94
93
90
83
79
76
73
73
67

100

200

300

400

ที่มอมูาล: 3ระบบข้
อมูล 3มโรคฐานกระทรวงสาธารณสุ
กรมควบคุมโรค
ที่มา : ระบบข้
ฐาน กรมควบคุ
ข
6

506

394
390
378

500

570

600

กระทรวงสาธารณสุข
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739

635

700

800

ตารางที่ 3 อัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรรายจังหวัด ปี 2554 – 2564 (ตามปีปฏิทิน)
จังหวัดที่เสียชีวิต
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
ก�ำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรี ธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรี รัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรี ขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรี อยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่

2554
15.61
39.51
36.70
20.98
38.40
35.49
50.22
54.68
58.31
37.71
21.11
57.63
43.47
37.67
50.27
55.54
27.25
48.17
48.66
28.41
39.25
38.57
42.05
14.93
21.02
27.70
13.98
28.91
29.75
54.42
55.97
14.56
45.61
38.04
30.71
37.63
31.02
49.97
40.21
41.47
39.80

2555
14.68
42.81
40.78
23.49
35.50
34.51
45.44
56.41
63.49
43.22
20.08
51.04
41.10
37.92
43.22
34.17
37.65
51.87
50.55
25.62
38.56
37.96
47.74
16.78
20.47
19.49
18.29
30.33
30.03
55.94
54.69
14.98
38.45
32.83
44.49
41.93
36.21
46.90
50.27
35.47
34.05

2556
15.16
40.63
39.50
22.55
36.12
36.38
54.49
51.75
61.65
43.85
18.95
54.15
43.32
37.80
38.64
32.22
31.94
45.77
49.64
24.80
37.30
33.22
44.72
15.32
17.07
23.44
16.41
27.39
30.00
54.18
51.58
14.37
41.35
28.72
43.34
33.70
35.33
54.13
48.73
39.23
33.05

2557
14.15
35.25
39.50
23.06
35.80
31.64
46.21
47.05
58.18
38.79
20.59
51.06
47.75
37.61
34.36
36.10
43.47
42.46
43.54
20.64
34.68
32.17
45.11
17.34
21.55
26.77
21.56
28.61
25.20
53.19
56.73
13.04
42.58
27.39
37.64
31.39
33.20
46.40
45.28
34.27
35.16

2558
12.78
41.85
37.68
21.53
33.59
32.19
54.35
47.50
51.57
40.69
17.06
42.88
41.90
33.37
34.42
32.91
29.72
38.43
44.51
21.30
35.42
34.08
38.92
21.18
17.86
20.50
15.02
23.40
25.53
54.90
57.45
13.05
42.48
26.73
36.74
31.07
27.63
41.72
47.19
35.06
28.70

2559
15.22
43.46
42.04
26.71
35.68
31.05
54.60
47.87
58.94
39.31
23.65
39.57
42.60
41.37
36.56
47.96
33.80
54.70
50.05
24.07
36.59
31.72
36.07
24.26
20.76
24.06
23.06
28.90
33.39
54.54
54.26
18.53
46.56
33.83
31.72
31.75
29.40
41.70
45.58
38.32
33.96

2560
15.66
40.97
43.04
26.80
33.93
29.37
54.82
52.70
57.73
36.09
23.99
39.84
43.98
40.55
35.72
43.33
33.44
41.08
41.44
21.37
35.91
30.13
39.85
21.36
20.97
20.50
24.66
31.23
30.83
48.84
55.00
18.19
42.58
31.51
36.13
33.02
34.86
41.89
46.05
32.92
29.45

2561
15.01
34.90
37.66
28.84
27.24
24.90
49.39
47.96
50.68
37.12
24.16
37.55
37.86
35.12
33.81
40.49
26.41
43.30
41.54
19.39
36.99
27.76
32.56
21.08
15.91
27.01
22.70
26.95
30.65
46.20
47.46
15.72
45.11
24.06
31.45
29.35
33.70
41.87
41.52
35.25
36.57

2562
16.05
34.45
34.77
23.18
32.40
27.70
49.64
41.89
50.76
38.83
26.38
40.05
35.63
40.60
31.63
38.12
28.96
35.12
43.03
24.95
35.71
25.35
37.08
20.22
19.90
28.31
26.46
28.43
28.28
42.08
48.35
15.14
43.34
33.30
32.52
31.45
35.93
38.17
30.17
37.52
31.16

2563
14.88
25.78
32.82
23.28
29.51
24.65
42.90
36.43
41.33
40.66
24.01
33.15
38.01
33.60
25.24
37.67
24.35
47.85
30.48
25.51
30.19
20.73
28.78
19.18
18.04
22.86
27.87
22.66
29.07
39.49
40.22
16.53
36.49
25.46
22.31
25.16
31.64
37.25
32.25
30.15
24.84

2564
14.29
19.78
27.87
26.55
29.23
21.06
42.77
36.57
41.19
34.24
23.01
38.73
33.28
31.05
27.64
33.21
22.27
40.54
26.81
23.59
28.03
19.51
31.68
18.24
15.16
19.55
28.89
21.87
25.93
34.62
41.97
13.26
28.62
29.10
27.61
20.05
31.48
34.12
29.40
30.25
23.69
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จังหวัดที่เสียชีวิต
ภูเก็ต
จังหวัดที่เสียชีวิต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ล�ำปาง
ล�ำพูน
เลย
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุริ นทร์
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
อ่างทอง
อ�ำนาจเจริ ญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

2554
56.95
2554
27.22
24.70
14.79
22.08
27.52
27.84
29.43
75.47
40.31
44.97
38.96
35.37
25.14
17.14
29.29
42.73
34.08
30.65
26.28
48.64
35.61
57.68
57.91
29.42
47.08
51.58
27.51
22.77
22.88
37.61
16.39
28.90
35.51
38.41
33.89

2555
63.52
2555
26.10
25.17
18.84
21.68
24.33
26.94
33.83
74.13
35.87
44.64
31.17
35.86
30.45
19.31
28.23
39.26
26.67
26.95
25.76
37.30
36.38
61.95
56.23
31.39
45.62
40.29
25.81
25.24
24.41
38.38
18.51
24.09
32.53
37.75
32.67

2556
48.19
2556
24.10
25.90
13.44
22.39
18.07
26.82
34.69
66.69
36.66
40.90
39.03
44.94
26.62
17.67
26.95
34.03
22.74
28.80
25.76
34.82
36.21
49.41
37.57
29.87
43.06
40.19
23.86
22.78
20.55
47.92
17.64
32.10
33.61
34.02
33.90

2557
46.00
2557
25.78
23.18
16.17
20.91
13.36
29.27
25.58
71.13
39.69
35.74
32.10
42.18
31.10
17.56
28.07
33.10
14.78
28.12
19.57
38.81
35.17
52.75
34.84
31.70
44.31
43.05
26.84
25.96
20.47
32.08
17.60
30.76
35.60
30.92
29.28

2558
38.85
2558
22.65
21.95
15.46
21.85
13.61
25.77
20.49
67.12
42.41
41.16
34.74
41.74
28.99
17.87
29.64
31.38
21.65
23.02
25.31
35.81
33.27
47.58
40.63
26.92
44.55
41.20
27.64
23.63
23.37
36.72
18.64
22.10
39.82
29.67
32.75

2559
37.48
2559
26.88
31.11
18.60
30.38
16.19
25.78
25.13
71.63
40.11
49.14
37.97
44.05
35.10
21.18
29.91
32.86
19.60
27.82
27.49
30.57
49.36
53.73
51.72
23.32
42.50
39.17
29.84
30.24
24.51
34.70
19.15
26.66
37.56
33.02
36.54

2560
44.30
2560
28.56
31.88
19.26
29.48
16.62
30.30
41.98
70.28
38.64
48.27
33.55
40.63
41.62
21.56
31.30
29.03
22.00
27.06
25.46
32.82
41.26
63.79
44.27
25.04
38.44
40.81
27.45
32.32
23.89
37.31
18.58
30.41
29.78
31.85
36.80

ที่มา : ระบบข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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2561
36.42
2561
25.04
28.63
15.58
27.47
15.33
22.58
25.42
66.68
35.29
41.76
31.94
38.18
36.35
23.11
27.74
27.14
19.37
24.06
27.06
30.37
46.28
48.65
39.63
29.28
42.92
31.98
24.14
19.52
20.53
35.99
23.57
24.20
37.56
33.72
31.32

2562
44.02
2562
26.61
28.85
18.73
27.34
12.76
27.35
22.50
63.86
36.34
37.31
35.37
43.95
32.09
23.10
27.52
28.86
16.46
21.87
19.30
27.44
43.81
47.41
28.28
24.85
37.87
31.37
25.36
23.77
21.29
32.52
15.35
21.78
31.11
31.96
29.54

2563
32.83
2563
25.25
27.99
18.32
20.27
13.70
24.83
20.25
52.50
30.91
36.78
28.86
39.48
31.93
23.37
23.70
25.14
15.21
20.58
18.77
25.43
35.80
39.90
31.64
26.70
38.82
27.02
26.07
24.74
19.92
28.95
12.71
19.18
32.66
29.83
29.97

2564
23.76
2564
24.65
28.64
17.03
26.51
14.74
26.98
28.54
53.92
27.81
32.63
25.58
38.18
29.52
19.39
23.84
22.22
14.54
18.58
16.76
28.52
33.23
35.87
32.39
23.53
33.57
29.99
22.73
25.43
16.26
27.37
25.23
18.60
36.46
27.54
30.57

รูปรูทีป่ ที3่ 3อัตราผู
สียชี้เวสีิตยต่ชีวอิตแสนประชากรรายจั
งหวังดหวัปีด 2564
อัต้เราผู
ต่อแสนประชากรรายจั
ปี 2564
ราผู้เสี้เสียยชีชีววิติตต่ต่อแสนประชากร
อแสนนประชากรปี ปี2564
2564
อัอัตตราผู
ระยอง
จันทบุร ี
ปราจีนบุร ี
ชลบุรี
นครนายก
ชุมพร
ลาพูน
ฉะเชิงเทรา
อุตรดิตถ์
สระบุร ี
ประจวบคีรข
ี ันธ์
ชัยนาท
พิษณุโลก
สุพรรณบุร ี
เชียงราย
สระแก ้ว
ตราด
ลพบุร ี
สิงห์บรุ ี
นครสวรรค์
พิจต
ิ ร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
สุราษฎร์ธานี
เลย
เพชรบุร ี
กาแพงเพชร
พะเยา
บึงกาฬ
มุกดาหาร
พระนครศรีอยุธยา
ระนอง
สมุทรสาคร
นครราชสีมา
กาญจนบุร ี
ราชบุร ี
ตรัง
พังงา
อุทัยธานี
อ่างทอง
ร ้อยเอ็ด
นครปฐม
กาฬสินธุ์
ยโสธร
ปทุมธานี
ลาปาง
หนองคาย
อานาจเจริญ
มหาสารคาม
สกลนคร
ภูเก็ต
แพร่
นครพนม
สุโขทัย
ชัยภูม ิ
สุรน
ิ ทร์
ตาก
สงขลา
บุรรี ัมย์
ขอนแก่น
พัทลุง
กระบี่
น่าน
นครศรีธรรมราช
ศรีสะเกษ
อุดรธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
่ งสอน
แม่ฮอ
สมุทรสงคราม
หนองบัวลาภู
นราธิวาส
ยะลา
สตูล
ปั ตตานี

0.00

53.92

42.77
41.97
41.19
40.54
38.73
38.18
36.57
36.46
35.87
34.62
34.24
34.12
33.57
33.28
33.23
33.21
32.63
32.39
31.68
31.48
31.05
30.57
30.25
29.99
29.52
29.40
29.23
29.10
28.89
28.64
28.62
28.54
28.52
28.03
27.87
27.81
27.64
27.61
27.54
27.37
26.98
26.81
26.55
26.51
25.93
25.58
25.43
25.23
24.65
23.84
23.76
23.69
23.59
23.53
23.01
22.73
22.27
22.22
21.87
21.06
20.05
19.78
19.55
19.51
19.39
18.60
18.58
18.24
17.03
16.76
16.26
15.16
14.74
14.54
13.26

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

อมูลอ3มูฐาน
มโรค กระทรวงสาธารณสุ
ข
ทีที่ม่มาา :: ระบบข้
ระบบข้
ล 3กรมควบคุ
ฐาน กรมควบคุ
มโรค กระทรวงสาธารณสุ
ข
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สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของกระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลผูบ
้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ

ทางถนนจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ประเทศ พบว่า ปี 2564 มีผบู้ าดเจ็บ (Admit)
ในข้อมูลแฟ้มผู้ป่วยใน (IPD) จ�ำนวน 192,841 คน และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลผู้บาดเจ็บ ระหว่าง
ปี 2558 - 2564 พบว่า ตัง้ แต่ปี 2562 จ�ำนวนของผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน เริม่ มีแนวโน้มลดลง
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 – 2564 (ปีปฏิทิน)
ปี (ปฏิทิน)

จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

182,732
226,609
239,891
242,512
254,536
233,941
192,841

ที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข
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บัตบิเหตุ
ทางถนน
ปี 2558
- 2564- 2564
รูปทีรูป่ 4ที่ 4 จำนวนผู
จ�ำนวนผู้บ้บาดเจ็
าดเจ็บบ(Admit)
(Admit)จากอุ
จากอุ
ัติเหตุ
ทางถนน
ปี 2558
จำนวนผู้บำดเจ็บ (Admit) (คน) ปี 2558 - 2564
300,000
250,000
200,000

226,609

239,891

242,512

254,536
233,941
192,841

182,732

150,000
100,000
50,000
0

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห์
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด�ำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถี ใหม่ ขับขี่
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่
ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ สรุปผลการด�ำเนินการ ดังนี้
คณะรัฐมนตรี

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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สรุปผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564)
1. ภาพรวมการด�ำเนินงาน

1.1 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2564 (รวม 7 วัน)

จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ

สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

และผู้เสียชีวิต ดังนี้
จ�ำนวนครัง
้
การเกิดอุบต
ั เิ หตุ

จ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บ

จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต

ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายก�ำหนด

ดื่มแล้วขับ

ตัดหน้า
กระชั้นชิด

3,333

3,326

392

1,120

1,102

541

ครัง
้

คน

ราย

ครัง
้

ครัง
้

ครัง
้

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์

รถปิคอัพ

รถเก๋ง

ถนน
กรมทางหลวง

ถนน
ทางหลวงชนบท

ถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบจ.เทศบาล/อบต.)

2,957

213

105

1,260

355

1,676

คัน

คัน

คัน

บริเวณจุดเกิดเหตุที่ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต

ครัง
้

ครัง
้

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตที่เกิดจาก
การไม่ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

ทางตรง

ทางโค้ง

ทางแยก

ไม่สวม
หมวกนิรภัย

ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย

255

68

35

180

32

ครัง
้

ครัง
้

ครัง
้

ราย

ราย

สถานะของผู้เสียชีวิต

12

ครัง
้

ช่วงอายุของผู้เสียชีวิต

ผูข
้ บ
ั ขี่

ผู้โดยสาร

คนเดินถนน

กลุม
่ เด็ก
1 - 14 ปี

กลุ่มเยาวชน
15 - 24 ปี

กลุ่มวัยแรงงาน
25 - 59 ปี

กลุ่มผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป

308

55

29

10

90

230

62

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย
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จังหวัดที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน :

ระยะทาง 1,000 กม. 5 อันดับแรก ได้แก่
จังหวัดภูเก็ต

(29.40)

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

(29.40)

(29.40)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(29.40)

จังหวัดตรัง

(29.40)
1,000 กม.

1.2 การจัดตั้งด่านชุมชน

จ�ำนวน 16,925 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำด่านเฉลี่ยวันละ 116,138 คน

1.3 ผลการบังคับใช้กฎหมาย
มียานพาหนะ
ที่ถูกเรียกตรวจ

รวมทั้งสิ้น 3,103,857 คัน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2563 (6,562,909 คัน) ลดลง 3,459,052 คัน (-52.71 %)

ผู้ถูกด�ำเนินคดี รวมทั้งสิ้น 632,608 ราย เปรียบเทียบกับ ช่วงเทศกาลปีใหม่
ตาม 10 มาตรการ พ.ศ. 2563 (1,461,588 ราย) ลดลง 828,980 ราย (-56.72 %)
ซึ่งผลการเรียกตรวจและการด�ำเนินคดี ในประเด็นขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
เมาแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย ลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทุกกรณี

1.4 ผลการด� ำ เนิน การตามตั ว ชี้ วั ด ตามแผนบู ร ณาการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2564

สถิตเิ มือ่ เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลีย่ 3 ปียอ้ นหลัง จ�ำนวนครัง้ การเกิดอุบตั เิ หตุ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
2 จ�ำนวนครัง้ ของการเกิดอุบตั เิ หตุในอ�ำเภอเสีย่ งทีเ่ ป็นสีแดง ลดลง เมือ่ เทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
3 การเกิดอุบตั เิ หตุใหญ่ ลดลง เมือ่ เทียบกับสถิตใิ นช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลีย่ 3 ปียอ้ นหลัง
4 สถิติอุบัติเหตุที่เกิดบนถนน ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จ�ำนวนครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
1

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

13

5

ย้อนหลัง

การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปี

จ�ำนวนผู้ถูกด�ำเนินคดีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด และดื่มแล้วขับ ลดลง
เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
7 การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ เท่ากัน กับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่
ย้อนหลัง 3 ปี
6

1.5 การวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ของศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า ข้อมูลของกระทรวง
คมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ปริมาณการเดินทางของประชาชนโดยรถโดยสารสาธารณะ
ลดลงร้อยละ 30 เนือ่ งจากประชาชนได้มกี ารเดินทางล่วงหน้าแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2563 และ
รวมทั้งปริมาณการเดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานครลดลง ร้อยละ 13 ตลอดจนในช่วงเวลา
ดังกล่าวหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มกี ารบูรณาการการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนควบคู่
กับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ เพิม่ ขึน้ จากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เนือ่ งจากประชาชน
ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รถส่วนบุคคลมากขึ้นและดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในด้านความเร็ว ประกอบกับ
ผู้ขับขี่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ซึ่งมี
ผู้เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 45.91 รองลงมา คือ สาเหตุดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.76 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
เกิดจากการขับขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 73.21 และอุบตั เิ หตุเกิดบนถนนกรมทางหลวง
ร้อยละ 37.80 ถนนองค์การบริหารส่วนต�ำบล ร้อยละ 35.67 โดยเฉพาะบริเวณทางตรง ทางโค้ง
และทางแยก โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 58.67 และเป็นคนในพื้นที่
ร้อยละ 59.18 และมีสัดส่วนการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 56.38
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักในแต่ละด้านเพิ่มเติม พบว่า

ด้านพฤติกรรม
การขับรถเร็ว การเกิดอุบตั เิ หตุทมี่ สี าเหตุจากการขับรถเร็ว 1,120 ครัง้

ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 1,092 คน มีผู้เสียชีวิต 179 ราย การเกิดเหตุส่วนใหญ่
เกิดเหตุบนถนนกรมทางหลวง 467 ครัง้ โดยประเภทรถทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทมี่ สี าเหตุจาก
ความเร็วสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ เกิดเหตุ 971 ครัง้ และช่วงเวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
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ที่มีสาเหตุจากการขับรถเร็วสูงที่สุด คือ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. เกิดเหตุ 265 ครั้ง ส�ำหรับ
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากความเร็ว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่
และผู้โดยสารในรถคันต้นเหตุ จ�ำนวน 122 ราย และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�ำนวน 90 ราย
การดื่มแล้วขับ การเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับ
1,102 ครัง้ ส่งผลให้มผี บู้ าดเจ็บ 1,099 คน ผูเ้ สียชีวติ 113 ราย การเกิดเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 633 ครัง้ โดยประเภทรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับสูงสุด คือรถจักรยานยนต์
เกิดเหตุ 997 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับ
สูงที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. เกิดเหตุ 242 ครั้ง
ส�ำหรับข้อมูลผู้ประสบเหตุจากการดื่มแล้วขับ พบว่า ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
(ในต�ำบล/แขวง) 854 ราย โดยเป็นผู้ขับขี่ 1,063 คน (ผู้ขับขี่ในรถคันต้นเหตุ จ�ำนวน 881 คน และ
รถคู่กรณี 65 คน) ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ คือ ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 1,070 คน โดยเป็น
ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 792 คน

ด้านยานพาหนะ
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,957 คันส่งผลให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จ�ำนวน 3,141 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.48 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด
โดยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30 – 39 ปี (ร้อยละ 15.15)
รองลงมา คือ เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 –19 ปี (ร้อยละ 15.12)
มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุ เป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี (ยังไม่ถึงเกณฑ์ขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่) คิดเป็นร้อยละ 4.86 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด
มีผู้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์เป็นผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่
133 ราย และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จ�ำนวน 2,167 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 68.99 ของผู้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์ทั้งหมด)

ด้านถนน
ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน จ�ำนวน 1,676 ครั้ง แต่เมื่อ
พิจารณาอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ต่อความยาวระยะทาง 1,000 กม. พบว่า ถนนกรมทางหลวง
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงที่สุด โดยในทุก 1,000 กม. จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ประมาณ 25 ครั้ง รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท 8 ครั้ง และ ถนนในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ครั้ง
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ตรวจสอบข้อมูลลักษณะถนนที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลทางระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) พบว่า

(1) การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดบนทางตรง
พบว่า มีการเกิดเหตุทางตรงที่มีทางแยกร่วม
จ�ำนวน 1,399 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.97
ของการเกิดอุบตั เิ หตุทงั้ หมด โดยเมือ่ พิจารณา
เฉพาะอุบตั เิ หตุทเี่ กิดบนทางตรงทีม่ ที างแยกร่วม
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นทางตรงที่มีทางแยกเข้า
ซอย/ทางเชื่อม จ�ำนวน 906 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 64.76 ของการเกิดเหตุบนทางตรงที่มี
ทางแยกร่ ว มทั้ ง หมด นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
เกิดเหตุบนทางตรงที่มีจุดกลับรถร่วม จ�ำนวน
85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.55 และเกิดบริเวณ
ที่เป็นทางลาดชันหรือขึ้น - ลงเขา 27 ครั้ง

(2) การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ที่ เ กิ ดบนทางโค้ ง
พบว่า มีการเกิดเหตุบนทางโค้งที่มีทางแยกร่วม
จ�ำนวน 224 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.72 ของการ
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะ
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดบนทางโค้งทีม่ ที างแยกร่วม พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ทางโค้ ง ที่ มี ท างแยกเข้ า ซอย/
ทางเชือ่ ม จ�ำนวน 179 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 79.91
ของการเกิ ด เหตุ บ นทางโค้ ง ที่ มี ท างแยกร่ ว ม
ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการเกิดเหตุบนทางโค้ง
ที่มีจุดกลับรถร่วม จ�ำนวน 14 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.42 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด และ
เกิดบริเวณที่เป็นทางลาดชันหรือขึ้น - ลงเขา
29 ครั้ง

2. การถอดบทเรียน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ได้รวบรวมข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสรุป
สาระส�ำคัญ ดังนี้
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2.1 การบริ หารจัดการในการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศ
ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. การด�ำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
2. ศปถ.ส่วนกลางขาดข้อมูลปัญหา ข้อจ�ำกัดของ
พื้ น ที่ เพื่ อ น� ำ มาประกอบการน� ำ มาวางแผน
แก้ปัญหารายวัน
3. การก�ำหนดมาตรการ/แนวทางในการด�ำเนินงาน
ในอ�ำเภอเสี่ยงแต่ละระดับ ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเสีย่ ง โดยให้ความส�ำคัญกับอ�ำเภอทีม่ ี
ความเสี่ยงน้อย มากกว่าอ�ำเภอที่มีความเสี่ยงสูง
4. ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดในระดับจังหวัดและ
อ�ำเภอ
5. แนวทางและงบประมาณในการตรวจวั ด
แอลกอฮอล์ในเลือดกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ที่ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขาดความต่อเนื่อง

1. ควรใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ
ในช่วงเทศกาล ไปปรับใช้ในการด�ำเนินงานช่วงปกติให้เกิด
ความต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีการบูรณาการทรัพยากร
ทั้งบุคคลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนให้ เ กิ ด ผลอย่า งเป็น รู ป ธรรม
โดยปรั บ แนวทางการด� ำ เนิ น การให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ในช่วงปกติ
2. ควรก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในระดับอ�ำเภอ
ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง โดยเน้นมุ่งเป้าที่อ�ำเภอ
เสี่ ย งสู ง มี ก ารก� ำ หนดมาตรการเฉพาะ การจั ด สรร
งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ให้เหมาะสม และเกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ในการด� ำ เนิ น งาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพืน้ ที่ (จังหวัด อ�ำเภอ
ท้องถิ่น) โดยจัดท�ำเป้าหมาย แนวทาง และเกณฑ์ในการ
ประเมินผลให้มีความชัดเจน
4. ผลักดันให้รฐั บาลจัดสรรให้มงี บประมาณสนับสนุนการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างต่อเนื่อง

2.2 ด้านถนน
ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. แม้ว่าประเภทถนนที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน แต่เมื่อพิจารณาอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ต่อความยาวระยะทาง
1,000 กม. พบว่า ถนนกรมทางหลวงมีอัตราการ
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนน สูงทีส่ ดุ คือ ในทุก 1,000 กม.
จะมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 25 ครั้ง
รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท 8 ครั้ง
และถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 ครั้ง
2. การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ส าเหตุ จ ากการดื่ ม สุ ร า
แล้วขับ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนใน อบต./ในหมูบ่ า้ น
ในขณะที่ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ส าเหตุ จ ากการ
ขับรถเร็วส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง

1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ ความเสี่ยง
ของถนนแต่ ล ะประเภทในเชิ ง ลึ ก พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนด
แนวทาง และด�ำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา เป็นไปตามมาตรฐาน และเกิดความ
ปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง
2. ควรมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
จั ด ท� ำ แนวทางหรื อ คู ่ มื อ มาตรฐาน เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
การก่อสร้าง การตรวจสอบ และซ่อมบ�ำรุงถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
มาตรฐาน
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

3. ถนนที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน
เนื่องมีจ�ำนวนมาก และมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของ
งบประมาณ และองค์ความรู้ในการด�ำเนินการ

2.3 ด้านผู้ ใช้รถใช้ถนน

18

ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. การบังคับใช้กฎหมายลดลง พาหนะ ที่ถูก
เรียกตรวจ 3,103,857 คัน ลดลง 52.71 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกด�ำเนินคดีลดลง
828,908 ราย หรือ 56.72 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้
จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ สูงขึน้ ทัง้ ทีป่ ริมาณการจราจรลดลง
เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของสาเหตุการดื่มแล้วขับ
พบว่า สั ด ส่ว นผู ้ ขั บ ขี่ ที่ บ าดเจ็ บ แอลกอฮอล์
เกินกว่ากฎหมายก�ำหนดถึงร้อยละ 47.5 ซึง่ ปี 2562
มีสัดส่วนผู้ที่มีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายก�ำหนด
ร้อยละ 39.2
2. ประชาชนยั ง ไม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และไม่ให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังมีอัตราที่สูง
ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
3. ปัจจุบันด่านบังคับใช้กฎหมายและด่านบริการ
เป็นจุดเดียวกัน เนือ่ งจากปัจจุบนั การตัง้ ด่านตรวจ
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดยังเป็นการสุม่ ตรวจ
จั บ ภาพขณะขั บ ขี่ จ ากกล้อ งวงจรปิด และ
ดูพฤติกรรมการขับขีส่ ำ� หรับผูไ้ ม่มสี วมหมวกนิรภัย
ซึ่งไม่ครอบคลุมรถทุกประเภท
4. มีบางกรณีเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุแล้ว ผูข้ บั ขีไ่ ม่ได้รบั
การตรวจวั ด ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ด ซึ่ ง
เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผูข้ บั ขีไ่ ม่ยนิ ยอม ผูข้ บั ขี่
หมดสติ และการเสียชีวิต ณ เกิดเหตุ เป็นต้น
ซึ่งเป็นผลจากช่องว่างของกฎหมาย
5. กรณีที่ผู้ขับขี่มีข้อหาดื่มแล้วขับ เมื่อพ้นโทษ
แล้วยังไม่มีการติดตามพฤติกรรม เพื่อไม่ให้มีการ
ดื่มแล้วขับ

1. ควรมีการสื่อสาร ให้ประชาชนทราบสถิติ ผลกระทบ
และการด�ำเนินการทางกฎหมาย กรณีการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนที่มีสาเหตุจากดื่มแล้วขับ
2. ส่งเสริมให้กรมคุมประพฤติ น�ำผูถ้ กู คุมประพฤติเมาขับ
มาจัดกระบวนการเรียนรู้ผลกระทบจากเมาขับ หรือ
ไปบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยการดูแลผู้พิการหรือผู้บาดเจ็บ
จากคดีเมาแล้วขับ
3. ควรผลักดันให้ ศปถ.จังหวัด และ ศปถ.อ�ำเภอ ติดตาม
กรณีเมาขับ ชนคนเจ็บ/ตาย หรือเด็กเยาวชนเมาขับ
ทุกเดือน รวมถึงใช้กลไกระดับอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
ด�ำเนินมาตรการควบคุมการดื่มแล้วขับในระดับพื้นที่
โดยมี ก ารกระตุ ้ น เตื อ น สื่ อ สารความเสี่ ย งสม�่ ำ เสมอ
สร้างแนวคิดใหม่คอื “จะขับรถต้องไม่ดมื่ ” หามาตรการเสริม
ลดการขั บ ขี่ ห ลั ง ดื่ ม ควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งบทลงโทษ
ทางสังคม องค์กร และการบังคับใช้กฎหมาย
4. ควรมีการแยกการตั้งด่านบังคับใช้กฎหมายออกจาก
ด่านบริการให้ชัดเจน
5. ควรเน้นย�ำ้ ให้มกี ารตัง้ ด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดของผู้ขับขี่รถทุกประเภท รวมถึงให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่
ทุกรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวติ และควรมีการติดตาม จัดเก็บข้อมูลผลการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง
6. ผลักดันให้มีการด�ำเนินมาตรการชุมชน มาตรการ
องค์กร เพื่อสร้างจิตส�ำนักและวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่า งเป็น รู ป ธรรม
ในทุกชุมชน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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6. ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ส่วนใหญ่มีการใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจร
และไม่สวมหมวกนิรภัย

2.4 ด้านยานพาหนะ
ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. ยานพาหนะที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง สุ ด คื อ
รถจักรยานยนต์
2. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์
จ�ำนวน 3,141 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.48 ของ
ผู้ประสบเหตุทั้งหมด
- ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30
– 39 ปี (ร้อยละ 15.15) รองลงมา คือ เด็กและ
เยาวชน อายุระหว่าง 15 –19 ปี (ร้อยละ 15.12)
- มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุ เป็น
เด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า 15 ปี (ยั ง ไม่ ถึ ง เกณฑ์ ข อรั บ
ใบอนุญาตขับขี่) คิดเป็นร้อยละ 4.86 ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ทั้งหมด
3. ผู ้ ป ระสบเหตุ จ ากรถจั ก รยานยนต์ ที่ ไม่ ส วม
หมวกนิรภัย จ�ำนวน 2,167 ราย (คิดเป็นร้อยละ
68.99 ของผู้ประสบเหตุจากรถจักรยานยนต์
ทั้งหมด)

1. ควรผลั ก ดั น ให้ มี ส ถานประกอบการตรวจสภาพ
รถจั ก รยานยนต์ รวมถึ ง ก�ำ หนดระเบี ย บ ข้ อ ก� ำหนด
แนวทางทีช่ ดั เจน ให้รถจักรยานยนต์มกี ารตรวจสภาพรถ
ให้มีความปลอดภัยและพร้อมต่อการใช้งาน
2. ส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนเลื อ กใช้
รถจักรยานยนต์ ประเภท 2 ล้อหน้าหรือ 2 ล้อหลัง
3. ควรผลักดันให้มีการก�ำหนดแนวทาง มาตรการที่เป็น
รูปธรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณี
รถจักรยานยนต์ทุกประเภท
4. ควรมี ม าตรการเชิ ง รุ ก ในการส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ขั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ทั้งในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวด
การใช้มาตรการทางสังคม ชุมชน ครอบครัว รวมถึง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง

2.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. การประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ
ให้กับประชาชน และสื่อมวลชนรับทราบยังไม่
เพียงพอเท่าที่ควร
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ยังไม่มี
รถกู้ชีพกู้ภัย อาจท�ำให้การเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ใ นระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ในบางพื้ น ที่
มีความล่าช้า

1. ให้มีการเน้นย�้ำประชาสัมพันธ์ประเด็นการช่วยเหลือ
หลั ง การเกิ ด เหตุ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ ทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจน ผ่านช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะทีห่ ลากหลาย มีเนือ้ หาทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย เช่น
ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การแจ้งเหตุ
และการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นต้น
2. ควรมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานองค์ ก รที่ มี
รถกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อประสานการท�ำงานร่วมกันในการ
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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1. จากการรายงานข้อมูลประจ�ำวัน
พบว่า ชุดข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์
ช่ ว งอายุ ผู ้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต
ข้อมูลมีการกระจุกตัวอยู่ที่ ช่วงอายุ
50 ปีขึ้นไป
2. รายงานอุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่ และ
รายงานการเกิดเหตุปกติ มีหลาย
หน่วยงานน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตอ่
แต่พบว่ายังขาดข้อมูลเชิงลึก
3. การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ผู ้ บ าดเจ็ บ
ที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ และเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ
ทางถนน ยังไม่มีหรือมีน้อย
4. ค�ำนิยามในการจัดเก็บข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน
5. ไม่มรี ะบบการจัดการข้อมูลระดับ
ท้องถิ่น

1. ควรน� ำ รู ป แบบการรายงานข้ อ มู ล ในช่ ว งเทศกาล ไปขยายผล
เพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ (จังหวัด อ�ำเภอ
ท้องถิ่น) ในช่วงปกติ ให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของศูนย์อ�ำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกระดับ (ศปถ.จังหวัด ศปถ.อ�ำเภอ และ
ศปถ.อปท.) ตั้งแต่การจัดเก็บ การรายงานข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
- ทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ นิยามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการรายงาน
ข้อมูลเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน สามารถน�ำไปใช้วเิ คราะห์เพือ่ วางแผน
การด�ำเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางในการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะ
ให้มีความเข้มข้น เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และใช้ช่องทางการ
น�ำเสนอให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ความเสี่ยง และน�ำข้อมูลไปใช้ในการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
ทุกระดับ เช่น การวิเคราะห์ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยแยกช่วงอายุ
ให้เห็นได้ชัด
- เน้นย�้ำให้มีการสอบสวนเชิงลึกในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่
ทั้งช่วงเทศกาลและช่วงปกติ เพื่อน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ครอบคลุม
ทุกประเด็นปัญหา และสามารถน�ำไปก�ำหนดแผน มาตรการแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม
- จั ด ท� ำ ระบบฐานข้ อ มู ล กลางให้ ค รอบคลุ ม และเชื่ อ มโยงกั น
ทุกระดับ (ส่วนกลาง จังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิ่น)
- การก�ำหนด/แต่งตั้งทีมในการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทุกระดับ
ให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ
ของผูร้ บั ผิดชอบให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการน�ำเสนอข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วย
เพือ่ ให้เห็นถึงขนาดของปัญหาทีแ่ ท้จริง เพราะถ้าน�ำเสนอเฉพาะข้อมูล
Admit คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด (OPD +
Admit) ท�ำให้ประชาชนเห็นว่ามีจ�ำนวนไม่มาก ไม่น่าจะส่งผลกระทบ
ถึงตนเอง แต่หากน�ำเสนอข้อมูลผูบ้ าดเจ็บทีเ่ ข้าไปรักษาในโรงพยาบาล
ทั้งหมด ในช่วง 7 วัน มีประมาณ 25,000 - 30,000 คน จะท�ำให้เกิด
ความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น
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2.7 ด้านการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานในระดับพื้นที่
ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. บางพืน้ ทีข่ าดความเข้มงวดการจัดตัง้
ด่านชุมชน ด่านความมั่นคง และออก
มาตรการร่วมกัน
2. บางพื้นที่ไม่ได้รายงานกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานอุบัติเหตุทางถนนประจ�ำวัน
เนื่ อ งจากบางส่ ว นติ ด ภารกิ จ ในการ
ตรวจคัดกรอง COVID-19 ช่วงเทศกาล
ปีใหม่
3. ขาดการน�ำข้อมูลช่วงเทศกาลไปใช้
ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ ข้อค้นพบ
และแนวทางการแก้ไข
4. ยั ง ขาดการน� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
เพื่อวางแผนรองรับก่อนเทศกาล

1. ผลักดันให้ ศปถ.อ�ำเภอ ศปถ.อปท. ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทัง้ ปี โดยมีการสร้างความเข้มแข็ง
กลไกการท�ำงาน และการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ในพืน้ ที่ เน้นเข้มงวดการจัดตัง้ ด่านชุมชน ด่านความมัน่ คง และการ
ก�ำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับการท�ำงานเชิงบูรณาการ
2. ควรมีการเสริมทักษะผูร้ บั ผิดชอบในระดับพืน้ ทีใ่ นการวิเคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์ในระดับพื้นที่ เพื่อสามารถน�ำข้อมูลไปก�ำหนด
แผนการด�ำเนินงานในพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา
3. ในช่วงเทศกาลให้มีการเน้นย�้ำให้ด่านชุมชน มีการด�ำเนินการ
แบบบู ร ณาการในการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน และ
ร่วมกับการตรวจคัดกรอง COVID-19
4. ควรมีการน�ำข้อมูลช่วงเทศกาล มาร่วมกันวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนข้อมูลให้พื้นที่ด�ำเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป
5. เน้นย�้ำการด�ำเนินการเชิงรุก โดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้น�ำชุมชน อสม./อปพร. รวมถึงผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว
ให้ช่วยตรวจสอบป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมทั้ง รณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื่ อ ในชุ ม ชน เช่ น ประกาศเสี ย งตามสาย
การประชุมหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักให้แก่
คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.8 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตส�ำนึก
ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

1. ช่วงก่อนเทศกาลมีประกาศและเผยแพร่
ยกเลิ ก การตั้ ง ด่ า นเนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์
COVID-19 ซึ่งมีผลต่อการด�ำเนินมาตรการ
และพฤติ ก รรมของประชาชนบางส่ ว นที่
อาศัยช่องว่างของการด�ำเนินมาตรการฝ่าฝืน
กฎหมาย แม้ว่าในระหว่างเทศกาลจะมีการ
ประกาศกลับมาตัง้ ด่านก็ตาม แต่มปี ระชาชน
บางส่วนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์เพราะ
เป็นช่วงเฉลิมฉลอง อีกทั้งก�ำลังเจ้าหน้าที่
ในช่วงเทศกาลมีจำ� กัดกว่าทีผ่ า่ นมา จึงส่งผลให้
พฤติกรรมเสีย่ งมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ในหลายเรือ่ ง
โดยเฉพาะพฤติกรรมดื่มแล้วขับ

1. ควรบู ร ณาการหน่ ว ยงานสื่ อ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็นความเสี่ยงหลัก
(การขับรถเร็ว การดื่มสุราแล้วขับ การขับขี่รถจักรยานยนต์)
2. ควรมีการณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชน เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็น
การสวมหมวกนิรภัย การไม่ขบั ขีย่ านพาหนะเมือ่ ดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ และการขับขี่ยานพาหนะของเยาวชนที่ยังไม่มี
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ เน้ น ย�้ ำ การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เปลี่ ย น
พฤติกรรมจาก “ดื่มแล้วขับ” เป็น “ดื่มไม่ขับ”
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

2. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสถิติ
จากรั ฐ บาล โดยมี รั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น
ประธานประจ� ำ วั น ในการแถลง
จ�ำนวนและสถิติสื่อมวลชน อาจยัง
ไม่เพียงพอ ยังขาดการวิเคราะห์และ
สื่อสารประเด็นที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของ
เจ้าหน้าที่ หรือสอดแทรกหลักการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย
3. การประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การ
ป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการด�ำเนินคดี
หรื อ สถิ ติ ค ดี ที่ เ ข้ า กระบวนการ
คุมประพฤติยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร
4. ช่อ งทางในการสื่ อ สารและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนยังมีน้อย เนื้อหา
ซับซ้อน และเข้าใจยาก จึงได้รบั ความ
สนใจจากประชาชนน้อย

3. ควรผลักดันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดหลักสูตร กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการสื่อสาร
ให้เห็นถึงความรุนแรงและผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
รวมถึงการสร้างวินัยจราจร
4. การสื่อสารมาตรการที่มีผลกระทบกับความปลอดภัยทางถนน
ในวงกว้ า ง และอาจเกิ ด ผลกระทบทางลบต่อ ความปลอดภั ย
ทางถนน ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือพูดคุยใน
คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึก
และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน หรือ คณะท�ำงานของ ศปถ.
ก่อนเผยแพร่
5. การประชาสัมพันธ์ของ ศปถ.ส่วนกลาง ควรเพิ่มมุมมองทาง
วิชาการที่เข้าใจง่าย เพื่อให้มีมุมมองอื่น ๆ ให้สื่อได้น�ำมาเผยแพร่
นอกจากการแถลงตัวเลข
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุควบคู่ไปกับ
การป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะ
เดินทาง เป็นข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ พร้อมทั้งแจ้งเตือน
ประชาชนก่อนเข้า 7 วันอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการ
เดินทางล่วงหน้า และควรมีการน�ำข้อมูลการด�ำเนินคดีหรือสถิติคดี
ที่เข้ากระบวนการคุมประพฤติมาประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนและ
สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจติ ส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนมากขึน้
7. ควรเพิ่ ม การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น social network
(Facebook/twitter/IG) หรือ YouTube ให้มากขึน้ โดยสร้างเนือ้ หา
การสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงง่าย น่าสนใจและจูงใจในการเข้าไปอ่านเพือ่ ให้เกิด
การรับรู้ ตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.9 ประเด็นอื่น ๆ

22

ปัญหา ข้อจ�ำกัด ข้อสังเกต

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

จากข้ อ มู ล การของบริ ษั ท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
เกีย่ วกับการท�ำประกันภัยภาคบังคับ
(ประกั น ภั ย พ.ร.บ.) ของรถที่
ประสบเหตุ ใ นช่ว งเทศกาลปีใ หม่
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า

1. ควรมีมาตรการ แนวทางเน้นย�้ำให้ผู้มียานพาหนะในครอบครอง
ทุกคน ต้องมีการจัดท�ำประกันภัยภาคบังคับ(ประกันภัย พ.ร.บ.)
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2. มี ก ารสื่ อ สาร รณรงค์ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ความคุ้มครอง ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท�ำประกันภัยภาคบังคับ
(ประกันภัย พ.ร.บ.)
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- ผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
จากรถที่ไม่ท�ำประกันภัยภาคบังคับ
(ประกันภัย พ.ร.บ.) จ�ำนวน 182 ราย
คิดเป็นร้อยละ 46.32
- มีผู้ประสบเหตุบางส่วนที่เป็น
ผูข้ บั ขีร่ ถทีไ่ ม่มกี ารต่อภาษี และไม่ได้
ท�ำประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย
พ.ร.บ.) ไม่มีใบขับขี่ รวมถึงไม่สวม
หมวกนิรภัย

3. ควรมีการด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจสอบ
พบว่าผู้ขับขี่ที่ประสบเหตุมีการท�ำความผิด เช่น การไม่มีใบอนุญาต
ขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่รถที่ไม่ต่อภาษี และไม่มีการ
ท�ำประกันภัยภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) เป็นต้น

สรุปและประมวลโดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด�ำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงสงกรานต์ อย่างมีความสุข
และปลอดภัย โดยสรุปผลการด�ำเนินการ ดังนี้
คณะรัฐมนตรี

สรุปผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ในช่วงควบคุมเข้มข้น
(ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564)
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1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

1.1 สถิติภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ประเด็น

สถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ต่อปริมาณการเดินทาง
10,000 คัน

สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ

24

สาระส�ำคัญ
สถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน

2564 เทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี
(+/-)

2564 เทียบ
2563 (+/-)

1,307 2,365

- 1,219

+ 1,508

3,715

1,260 2,357

- 1,358

+ 1,097

398

167

- 121

+ 110

ค่าเฉลี่ย
3 ปี

2563

1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น (ครั้ง)

3,584

2. ผู้บาดเจ็บ (คน)
3. ผู้เสียชีวิต (ราย)

สถิติ
ปริมาณการเดินทาง (คัน)

2564

277
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

2563

2564

8,446,242 8,756,752 12,973,517 3,005,694 3,374,798

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

3,690

3,724

3,338

1,307

2,365

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ/
ปริมาณการเดินทาง
10,000 คัน

4.37

4.25

2.57

4.35

7.01

การเกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง มีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด จ�ำนวน 757 ครั้ง (ร้อยละ 32.01)
- มีสาเหตุจากขับรถเร็วปัจจัยเดียว จ�ำนวน 529 ครั้ง (ร้อยละ 22.37)
- มีสาเหตุจากขับรถเร็วร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น ดื่มแล้วขับ ตัดหน้า
กระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯลฯ จ�ำนวน 228 ครั้ง (ร้อยละ 9.64)
2) รองลงมา คือ ดื่มสุราแล้วขับ จ�ำนวน 669 ครั้ง (ร้อยละ 28.29)
- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับปัจจัยเดียว 512 ครั้ง (ร้อยละ 21.65)
- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น ขับรถเร็ว ตัดหน้า
กระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯลฯ จ�ำนวน 157 ครั้ง (ร้อยละ 6.64)
3) อันดับสาม คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด จ�ำนวน 432 ครั้ง (ร้อยละ 18.27)
- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระชั้นชิดปัจจัยเดียว 316 ครั้ง (ร้อยละ 13.36)
- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระชั้นชิดร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น การขับรถเร็ว
ดื่มแล้วขับ ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯลฯ จ�ำนวน 116 ครั้ง (ร้อยละ 4.90)
หมายเหตุ : การเกิดอุบัติเหตุบางเหตุการณ์ มีสาเหตุร่วมมากกว่า 1 สาเหตุ
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ประเด็น

สาระส�ำคัญ

ยานพาหนะ

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมีจ�ำนวน 2,430 คัน ดังนี้
1) ประเภทยานยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
- ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,093 คัน
ร้อยละ 86.13 (รถส่วนบุคคล จ�ำนวน 2,090 คัน ร้อยละ 86.01 และรถโดยสาร
สาธารณะ จ�ำนวน 3 คัน ร้อยละ 0.12)
- รองลงมา คือ รถกระบะ จ�ำนวน 150 คัน (ร้อยละ 6.17)
- อันดับสาม คือ รถเก๋ง จ�ำนวน 67 คัน (ร้อยละ 2.76)
2) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นคันต้นเหตุ จ�ำนวน 1,788 คัน
(ร้อยละ 73.58) เป็นคู่กรณี จ�ำนวน 307 คัน (ร้อยละ 12.63) และไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นคันต้นเหตุหรือคู่กรณี 335 คัน (ร้อยละ 13.79)

ที่เกิดเหตุ

ประเภทถนน
ที่เกิดเหตุ

1) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดอุบัติเหตุ
จ�ำนวน 1,245 ครั้ง (ร้อยละ 52.64) ดังนี้
- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน
728 ครัง้ (ร้อยละ 30.78) รองลงมา คือ ถนนทีไ่ ม่มเี ส้นแบ่งจราจร จ�ำนวน 288 ครัง้
(ร้อยละ 12.18) และมีช่องจราจร 4 ช่องจราจร จ�ำนวน 176 ครั้ง (ร้อยละ 7.44)
ตามล�ำดับ
- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีเกาะกลางถนน เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน
1,065 ครัง้ (ร้อยละ 45.03) รองลงมา คือ มีเกาะกลางถนนแบบยก จ�ำนวน 97 ครัง้
(ร้อยละ 4.10) และมีเกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่อง จ�ำนวน 39 ครัง้ (ร้อยละ 1.65)
2) รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวง จ�ำนวน 863 ครั้ง (ร้อยละ 36.49)
- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน
503 ครัง้ (ร้อยละ 21.27) รองลงมา คือ มีชอ่ งจราจร 4 ช่องจราจร จ�ำนวน 155 ครัง้
(ร้อยละ 6.55) และเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งจราจร จ�ำนวน 153 ครั้ง
(ร้อยละ 6.47)
- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีเกาะกลางถนน เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน
639 ครั้ง (ร้อยละ 29.30) รองลงมา คือ มีเกาะกลางถนนแบบยก จ�ำนวน 83 ครั้ง
(ร้อยละ 3.51) และมีเกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่อง จ�ำนวน 39 ครัง้ (ร้อยละ 1.65)
3) อันดับสาม คือ ถนนทางหลวงชนบท จ�ำนวน 273 ครั้ง (ร้อยละ 10.02)
- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน
141 ครั้ง (ร้อยละ 5.96) รองลงมา คือ ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร จ�ำนวน 49 ครั้ง
(ร้อยละ 2.07) และเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่มีช่องจราจร 4 ช่องจราจร จ�ำนวน
41 ครั้ง (ร้อยละ 1.73)
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ประเด็น

สาระส�ำคัญ
- ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีเกาะกลางถนน เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน
196 ครั้ง (ร้อยละ 8.29) รองลงมา คือ มีเกาะกลางถนนแบบยก จ�ำนวน 15 ครั้ง
(ร้อยละ 0.63) และมีเกาะกลางถนนแบบเกาะสี จ�ำนวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 0.51)
หมายเหตุ : เกิดเหตุบนถนนประเภทอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษ คลองประปา ถนน
ในสถานศึกษาจ�ำนวน 20 ครั้ง (ร้อยละ 0.85)

บริเวณถนน
ที่เกิดเหตุ

ช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุ
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การเกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนที่มีลักษณะ

เสี่ยง หรือเป็นจุดคับขัน เช่น ทางโค้ง ทางแยก มีจุดกลับรถร่วม มีสิ่งกีดขวาง ทาง
ขึ้นเนิน ฯลฯ จ�ำนวน 1,211 ครั้ง (ร้อยละ 51.21) และเกิดเหตุบนถนนทางตรง
ที่ไม่มีลักษณะเสี่ยงหรือจุดคับขันร่วม จ�ำนวน 1,154 ครั้ง (ร้อยละ 48.79) โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) บริเวณถนนทีเ่ กิดเหตุมลี กั ษณะเป็นทางตรง ทีม่ จี ดุ เสีย่ งหรือบริเวณคับขันอืน่ ๆ
ร่วมด้วย 791 ครั้ง ดังนี้
- มีทางแยกร่วม จ�ำนวน 620 ครั้ง (ร้อยละ 26.22)
- มีจุดกลับรถร่วม จ�ำนวน 83 ครั้ง (ร้อยละ 3.51)
- สะพาน/เชิงสะพาน จ�ำนวน 41 ครั้ง (ร้อยละ 1.73)
- ทางขึ้นเขา/ลาดชัน/ทางขึ้นเนิน จ�ำนวน 25 ครั้ง (ร้อยละ 1.06)
- มีการเปลี่ยนความกว้างช่องจราจร จ�ำนวน 10 ครั้ง (ร้อยละ 0.42)
- ลักษณะเสี่ยงอื่น ๆ (เปลี่ยนช่องจราจร มีสิ่งกีดขวาง จุดตัดทางรถไฟ) จ�ำนวน
12 ครั้ง (ร้อยละ 0.51)
2) บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้ง จ�ำนวน 420 ครั้ง โดยมีจุดเสี่ยง
หรือบริเวณ คับขันอื่น ๆ ร่วมด้วย จ�ำนวน 119 ครั้ง ดังนี้
- มีทางแยกร่วม จ�ำนวน 91 ครั้ง (ร้อยละ 3.85)
- มีจุดกลับรถร่วม จ�ำนวน 9 ครั้ง (ร้อยละ 0.38)
- ทางขึ้นเขา/ลาดชัน/ทางขึ้นเนิน จ�ำนวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 0.51)
- สะพาน/เชิงสะพาน จ�ำนวน 5 ครั้ง (ร้อยละ 0.21)
- ลักษณะเสี่ยงอื่น ๆ (ซ่อมบ�ำรุง มีสิ่งกีดขวาง) จ�ำนวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 0.08)

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 15.01 – 18.00 น. จ�ำนวน 493 ครั้ง
(ร้อยละ 20.85)
- รองลงมา คือ เวลา 18.01 – 21.00 น. จ�ำนวน 465 ครั้ง (ร้อยละ 19.66)
- อันดับสาม คือ เวลา 12.01 – 15.00 น. จ�ำนวน 340 ครั้ง (ร้อยละ 14.38)
หมายเหตุ : มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาอื่น ๆ รวมจ�ำนวน 1,067 ครั้ง
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ประเด็น

สาระส�ำคัญ

ภูมิล�ำเนาของ

- ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ คือ คนในพื้นที่ (ในต�ำบล/แขวง) จ�ำนวน 1,836 คน
(ร้อยละ 69.70)
- รองลงมา คือ คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด) จ�ำนวน 487 คน (ร้อยละ 18.49)
- อันดับสาม คือ คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด) จ�ำนวน 311 คน (ร้อยละ 11.81)

ผู้ประสบเหตุ

อายุ
ของผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต

ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
- ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน โดยมีอายุระหว่าง
40 - 49 ปี จ�ำนวน 431 คน (ร้อยละ 16.36)
- รองลงมา คือ อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ�ำนวน 389 คน (ร้อยละ 14.77)
- อันดับสาม คือ อายุระหว่าง 50 - 59 ปี จ�ำนวน 387 คน (ร้อยละ 14.69)
หมายเหตุ : ส�ำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต�่ำกว่า 20 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิต
รวมจ�ำนวน 510 คนร้อยละ (19.36)

1.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564

การเกิดอุบัติเหตุกรณีที่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่
10 - 16 เมษายน 2564 เกิดขึ้นจ�ำนวน 261 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 277 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น

สาระส�ำคัญ

ข้อมูล

1) ผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เป็นผูข้ บั ขี่ 213 ราย (ร้อยละ 76.90) รองลงมาเป็นผูโ้ ดยสาร
44 ราย (ร้อยละ 15.88) เป็นคนเดินถนน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.86) และ
ไม่สามารถระบุได้ 1 ราย
2) ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�ำนวน 144 ราย (ร้อยละ 51.99)
รองลงมาคือ เสียชีวิตที่โรงพยาบาล จ�ำนวน 125 ราย (ร้อยละ 45.13) และ
เสียชีวิตระหว่างน�ำส่งโรงพยาบาล จ�ำนวน 8 ราย (ร้อยละ 2.89)

ผู้เสียชีวิต

สาเหตุ
ของการเสียชีวิต

สาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุทมี่ ผี เู้ สียชีวติ จ�ำนวน
126 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 134 ราย (ร้อยละ 48.38)
- มีสาเหตุจากขับรถเร็วปัจจัยเดียว จ�ำนวน 79 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 ราย
(ร้อยละ 29.60)
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ประเด็น

สาระส�ำคัญ
- มีสาเหตุจากขับรถเร็วร่วมกับสาเหตุอื่น ๆ เช่น เมาแล้วขับ ทัศนวิสัยไม่ดี
สภาพถนน ฯ จ�ำนวน 47 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 52 ราย (ร้อยละ 18.77)
2) รองลงมา คือ ดื่มสุราแล้วขับ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน
56 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 57 ราย (ร้อยละ 20.58)
- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับปัจจัยเดียว จ�ำนวน 37 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 37 ราย
(ร้อยละ 13.36)
- มีสาเหตุจากดื่มสุราแล้วขับร่วมกับสาเหตุอื่นๆ เช่น ขับรถเร็ว ทัศนวิสัยไม่ดี
สภาพถนน ฯ จ�ำนวน 19 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 20 ราย (ร้อยละ 7.22)
3) อันดับสาม คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 49 ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต 52 ราย (ร้อยละ 18.77)
- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระชั้นชิดปัจจัยเดียว จ�ำนวน 28 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
30 ราย (ร้อยละ 10.83)
- มีสาเหตุจากตัดหน้ากระชัน้ ชิดร่วมกับสาเหตุอนื่ ๆ เช่น การขับรถเร็ว ดืม่ แล้วขับ
ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพถนน ฯ จ�ำนวน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 22 ราย (ร้อยละ 7.94)

ประเภทถนน
ที่เกิดหตุ

บริเวณถนน
ที่เกิดเหตุ

28

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุกรณีที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
1) ถนนกรมทางหลวง มีการเกิดอุบตั เิ หตุทสี่ ง่ ผลให้มผี เู้ สียชีวติ จ�ำนวน 136 ครัง้
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 151 ราย (ร้อยละ 54.51)
2) รองลงมา คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการเกิดอุบตั เิ หตุทสี่ ง่ ผลให้มี
ผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 83 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 84 ราย (ร้อยละ 30.32)
3) อันดับสาม คือ ถนนทางหลวงชนบท มีการเกิดอุบตั เิ หตุทสี่ ง่ ผลให้มผี เู้ สียชีวติ
จ�ำนวน 37 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 37 ราย (ร้อยละ 13.36)
หมายเหตุ : เกิดอุบัติเหตุบนถนนประเภทอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษ คลองประปา
ทางในสถานศึกษา จ�ำนวน 5 ครั้ง
การเกิดอุบตั เิ หตุทมี่ ผี เู้ สียชีวติ จ�ำนวน 261 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 277 ราย โดยส่วนใหญ่
บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเสี่ยง หรือเป็นจุดคับขัน เช่น ทางโค้ง ทางแยก
มีจุดกลับรถร่วม มีสิ่งกีดขวาง ทางขึ้นเนิน ฯลฯ จ�ำนวน 140 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
153 ราย (ร้อยละ 55.23) และเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางตรง ที่ไม่มีลักษณะเสี่ยง
หรือจุดคับขันร่วม จ�ำนวน 121 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 124 ราย (ร้อยละ 44.77)
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
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ประเด็น

สาระส�ำคัญ
1) บริเวณถนนทีเ่ กิดเหตุมลี กั ษณะเป็นทางตรง ทีม่ จี ดุ เสีย่ งหรือบริเวณคับขันอืน่ ๆ
ร่วมด้วย จ�ำนวน 90 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 99 ราย ดังนี้
- มีทางแยกร่วม เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 67 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 70 ราย (ร้อยละ 25.27)
- มีจดุ กลับรถร่วม เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 16 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 20 ราย (ร้อยละ 7.22)
- ทางขึน้ เขา/ลาดชัน/ทางขึน้ เนิน เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 4 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 5 ราย
(ร้อยละ 1.81)
- สะพาน/เชิงสะพาน เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 2 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 2 ราย (ร้อยละ 0.72)
- มีการเปลี่ยนความกว้างช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
2 ราย (ร้อยละ 0.72)
2) บริเวณถนนที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางโค้ง จ�ำนวน 50 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
54 ราย โดยเป็นทางโค้งที่ไม่มีลักษณะอื่นร่วมด้วย จ�ำนวน 32 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
33 ราย (ร้อยละ 11.91) และเป็นทางโค้งที่มีจุดเสี่ยงหรือบริเวณคับขันอื่น ๆ
ร่วมด้วย จ�ำนวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 21 ราย (ร้อยละ 7.58) ดังนี้
- มีทางแยกร่วม เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 9 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ร้อยละ 3.25)
- มีจดุ กลับรถร่วม เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 6 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 7 ราย (ร้อยละ 2.53)
- สะพาน/เชิงสะพาน เกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 3 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 5 ราย (ร้อยละ 1.81)

ประเภท
ยานพาหนะ

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 262 คัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
277 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประเภทยานพาหนะที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 199
คัน (ร้อยละ 75.95) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 204 ราย (ร้อยละ 73.65) ดังนี้
- ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ เป็นผู้ขับขี่ จ�ำนวน 179 ราย (ร้อยละ 87.75)*
ผู้โดยสาร จ�ำนวน 23 ราย (ร้อยละ 11.27)* และคนเดินถนน จ�ำนวน 2 ราย
(ร้อยละ 0.98)*
- ผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารทีเ่ สียชีวติ จากรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 202 ราย ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัย จ�ำนวน 159 ราย (ร้อยละ 78.71)* และมี
ผูส้ วมหมวกนิรภัย เพียง 43 ราย (ร้อยละ 21.29)* โดยผูเ้ สียชีวติ จากรถจักรยานยนต์
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�ำนวน 80 ราย
* ค�ำนวณร้อยละจากผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 204 ราย
2) ยานพาหนะทีม่ ผี เู้ สียชีวติ รองลงมา คือ รถกระบะ จ�ำนวน 25 คัน (ร้อยละ 9.54)
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย (ร้อยละ 10.47)
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ประเด็น

สาระส�ำคัญ
- ผู้เสียชีวิตจากรถกระบะ เป็นผู้ขับขี่ จ�ำนวน 12 ราย (ร้อยละ 41.38)**
ผู้โดยสาร จ�ำนวน 9 ราย (ร้อยละ 31.03)** คนเดินถนน 8 ราย (ร้อยละ 27.59)**
- ผู ้ ขั บ ขี่ แ ละผู ้ โ ดยสารรถกระบะที่ เ สี ย ชี วิ ต จ� ำ นวน 21 ราย ส่ ว นใหญ่
มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ�ำนวน 13 ราย (ร้อยละ 61.90)**
และมีการคาดเข็มขัดนิรภัยเพียง 8 ราย (ร้อยละ 38.10)** โดยผู้เสียชีวิต
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�ำนวน 8 ราย
** ค�ำนวณร้อยละจากผู้เสียชีวิตจากรถกระบะทั้งหมด 29 ราย
3) อันดับ 3 คือ รถเก๋ง จ�ำนวน 10 คัน (ร้อยละ 3.81) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
11 ราย (ร้อยละ 3.97) ดังนี้
- ผู้เสียชีวิตจากรถเก๋ง เป็นผู้ขับขี่ จ�ำนวน 4 ราย (ร้อยละ 36.36)*** ผู้โดยสาร
จ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 45.45)* ** และคนเดินถนน 2 ราย (ร้อยละ 18.18)***
- ผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารรถเก๋งทีเ่ สียชีวติ จ�ำนวน 9 ราย ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมเสีย่ ง
ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ�ำนวน 6 ราย (ร้อยละ 66.67)*** และมีการคาดเข็มขัด
นิรภัยเพียง 3 ราย (ร้อยละ 33.33) *** โดยผู้ประเสียชีวิตที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จ�ำนวน 4 ราย
*** ค�ำนวณร้อยละจากผู้เสียชีวิตจากรถจากรถเก๋งทั้งหมด 11 ราย
หมายเหตุ : ยานพาหนะประเภทอื่น ๆ เช่น รถตู้ รถโดยสาร รถบรรทุก รถเพื่อ
การเกษตร ฯลฯ มีการเกิดอุบตั เิ หตุ รวมจ�ำนวน 28 คัน ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ 33 ราย

ดัชนี

สถิติ

ความรุนแรง
(ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ.
2560

2561

2562

2563

2564

จ�ำนวนครั้ง

3,690

3,724

3,338

1,307

2,365

ผู้เสียชีวิต

390

418

386

167

277

ดัชนีความรุนแรง

10.57

11.22

11.56

12.78

11.71

การค�ำนวณ : จ�ำนวนผู้เสียชีวิต หารจ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ คูณ 100
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1.3 สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ ใหญ่ชว่ งควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ประเด็น
สถิติ

สาระส�ำคัญ
อุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุน่าสนใจเกิดขึ้น 15 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ 35 ราย
ผู้เสียชีวิต 28 คน

พื้นที่เกิดเหตุ

พื้นที่ท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ จ�ำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ตรัง ตาก นครสวรรค์ ปัตตานี มหาสารคาม สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ซ�้ำ 2 ครั้ง มี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุใหญ่ 1 ครัง้ มี 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี
ตรัง ตาก นครสวรรค์ ปัตตานี มหาสารคาม สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ
และจังหวัดอุบลราชธานี

สาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุใหญ่จ�ำนวน 15 ครั้ง
มีสาเหตุสงู สุดและพฤติกรรมเสีย่ งสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินทีก่ ฎหมายก�ำหนด
จ�ำนวน 7 ครั้ง (ร้อยละ 46.67)
รองลงมา คือ หลับใน จ�ำนวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 20.00)
อันดับสาม คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด จ�ำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 13.33)
หมายเหตุ : - สาเหตุอื่น ๆ เช่น ดื่มแล้วขับ ประมาท ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพรถ
สภาพถนน รวม 9 ครั้ง
- การเกิดอุบัติเหตุบางเหตุการณ์มีสาเหตุร่วมมากกว่า 1 สาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ

ถนนที่เกิดเหตุ

เกิดเหตุสูงสุดบนถนนกรมทางหลวง จ�ำนวน 12 ครั้ง (ร้อยละ 80.00)
รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท จ�ำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 13.33)
อันดับสาม คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 1 ครั้ง (ร้อยละ 6.67)

หมายเหตุ : อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง อุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
หรือผู้บาดเจ็บ (Admit) ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บ (Admit) และเสียชีวิต
รวมกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด

1) จ� ำ นวนครั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จ� ำ นวนผู้เ สี ย ชี วิ ต และจ� ำ นวน
ผูบ้ าดเจ็บ (Admit) ลดลงไม่นอ้ ยกว่า
5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

ปี 2564 มีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 2,365 ครั้ง เมื่อเทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
3,584 ครั้ง ลดลง 2,365 ครั้ง (34.01 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผู้บาดเจ็บ 2,357 คน เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 3,715 คน ลดลง
1,358 คน (36.56 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 277 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 398 ราย ลดลง
121 คน (30.40 เปอร์เซ็นต์)

2) จ� ำ นวนการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ หญ่
ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ใ นช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

ปี 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 15 ครั้ง เมื่อเทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
37 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง (59.82 เปอร์เซ็นต์)

3) จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ใ นช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

ผูเ้ สียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ ปี 2564 จ�ำนวน 144 ราย เมือ่ เทียบกับ
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
206 ราย ลดลง 62 ราย (30.21 เปอร์เซ็นต์)

4) ดั ช นี ค วามรุ น แรงของการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า
5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

ดัชนีความรุนแรง ปี 2564 เท่ากับ 11.71 เมื่อเทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
ดัชนีความรุนแรง เท่ากับ 11.11 เพิ่มขึ้น 5.41 เปอร์เซ็นต์

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด

1) จ� ำ นวนครั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จ� ำ นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และจ� ำ นวน
ผู้บาดเจ็บ (Admit) ที่เกิดบนถนน
ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ค ม น า ค ม ล ด ล ง ไม่ น้ อ ย กว่า
5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม มีดังนี้
ปี 2564 มีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 1,136 ครั้ง เมื่อเทียบกับ
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
1,347 ครั้ง ลดลง 211 ครั้ง (15.66 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผบู้ าดเจ็บ 1,089 คน เมือ่ เทียบกับสถิตใิ นช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) จ�ำนวน 1,935 คน
ลดลง 846 คน (43.72 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 188 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 232 ราย ลดลง
44 ราย (19.08 เปอร์เซ็นต์)

2) จ� ำ นวนครั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จ� ำ นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และจ� ำ นวน
ผู ้ บ าดเจ็ บ (Admit) ที่ เ กิ ด บน
ถนนองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ใ นช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

สถิตอิ บุ ตั เิ หตุทเี่ กิดบนถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
ปี 2564 มีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 1,245 ครั้ง เมื่อเทียบกับ
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
1,803 ครั้ง ลดลง 558 ครั้ง (30.95 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผบู้ าดเจ็บ 1,252 คน เมือ่ เทียบกับสถิตใิ นช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 1,854 คน ลดลง
602 คน (32.47 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 84 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 97 ราย ลดลง
13 ราย (13.70 เปอร์เซ็นต์)

3 ) จ� ำ น ว น ผู ้ ถู ก ด� ำ เ นิ น ค ดี ใ น
พฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ขับรถ
เร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายก� ำ หนด
ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัยและ
ไม่ ค าดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่นอ้ ยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับ
สถิ ติ ใ นช่ ว งเทศกาลสงกราน
ต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

จ�ำนวนผู้ถูกด�ำเนินคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก มีดังนี้
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ปี 2564 ถูกด�ำเนินคดี
68,780 คน เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย
3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562) 102,521 คน ลดลง 33,741 คน
(32.91 เปอร์เซ็นต์)
ดืม่ สุราแล้วขับ ปี 2564 ถูกด�ำเนินคดี 24,826 คน เมือ่ เทียบกับ
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)
16,367 คน ลดลง 8,459 คน (34.07 เปอร์เซ็นต์)
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปี 2564 ถูกด�ำเนินคดี 113,901 คน เมื่อ
เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560
- 2562) 317,911 คน ลดลง 204,010 คน (64.17 เปอร์เซ็นต์)
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปี 2564 ถูกด�ำเนินคดี 54,922 คน
เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
(2560 - 2562) 151,548 คน ลดลง 96,626 (63.76 เปอร์เซ็นต์)

4) จ� ำ นวนรถโดยสารสาธารณะ
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุและจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ใ นช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

สถิติอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ มีดังนี้
ปี 2564 มีจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง เมื่อเทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 -2562)
207 ครั้ง ลดลง 198 ครั้ง (95.65 เปอร์เซ็นต์)
ปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2560 -2562) 26 ราย ลดลง
19 ราย (73.42 เปอร์เซ็นต์)

2.3 ระดับพื้นที่
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ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด

1) จ� ำ นวนครั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จ� ำ นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และจ� ำ นวน
ผู ้ บ าดเจ็ บ (Admit) ของจั ง หวั ด
ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ใ นช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ปี 2564 กับ
สถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า
จั ง หวั ด ที่ มี จ� ำ นวนครั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า
5 เปอร์เซ็นต์ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 65 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.21
ของจังหวัด 76 จังหวัด
จังหวัดที่มีจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจังหวัด
76 จังหวัด
จังหวัดที่มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 67.11 ของจังหวัด
76 จังหวัด

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด

2) จ�ำนวนผู้เสียชีวิตในอ�ำเภอเสี่ยง
ที่ เป็น สี แ ดง ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า
5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

อ�ำเภอเสี่ยงสีแดงที่มีผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับสถิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 29 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของอ�ำเภอเสี่ยง
สีแดงทั้งหมด 31 อ�ำเภอ

3) จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
ของจั ง หวั ด ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า
5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

จั ง หวั ด ที่ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ลดลงไม่ น ้ อ ยกว่ า
5 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับสถิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลีย่ 3 ปี
ย้อนหลัง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 50 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65.79 ของ
จังหวัด 76 จังหวัด

3. สรุปภาพรวมและข้อสังเกตจากสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564)

3.1 ภาพรวมการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เมือ่ เปรี ยบ
เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) มีสถิติลดลงในทุกมิติ ทั้งมิติของ
จ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต แต่หากน�ำปัจจัย
ปริ มาณการเดินทางของพาหนะ 10,000 คัน มาเปรี ยบเทียบกับจ�ำนวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อปริ มาณการเดินทางยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญจากสถิติในภาพรวมได้ดังนี้
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ยังคงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ส�ำคัญ
3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ดื่มสุราแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด
โดยการเกิดอุบตั เิ หตุสว่ นใหญ่ บางเหตุการณ์มกั มีสาเหตุรว่ มมากกว่า 1 สาเหตุ อาทิ ขับรถเร็วร่วมกับ
ดื่มสุรา ดื่มสุราร่วมกับตัดหน้ากระชั้นชิด ตัดหน้ากระชั้นชิดร่วมกับทัศนวิสัยไม่ดี
2 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ รองลงมา คือ รถปิคอัพ และ
รถเก๋ง โดยยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสว่ นใหญ่เป็นคันต้นเหตุ คิดเป็นร้อยละ 73.58 ส่วนประเภทถนน
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 52.64 และส่วนใหญ่
ลักษณะเป็นถนนที่มี 2 ช่องจราจร และไม่มีเกาะกลางถนน
1
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บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มีลักษณะ
เสี่ยงหรือเป็นจุดคับขัน (เช่น ทางตรงมีทางแยกร่วม มีจุดกลับรถร่วม ทางขึ้นเนิน ทางลาดชัน
ทางโค้งมีทางแยกร่วม ทางโค้งขึ้นเขา เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 51.21 และเป็นทางตรงที่ไม่มีลักษณะ
เสี่ยงหรือจุดคับขันร่วม คิดเป็นร้อยละ 48.79
4 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 15.01 - 18.00 น. รองลงมา คือ เวลา 18.01
- 21.00 น. อันดับสาม คือ เวลา 12.01 - 15.00 น.
5 ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ (อยู่ในต�ำบล/แขวงที่เกิดอุบัติเหตุ) มากถึง
ร้อยละ 69.70 รองลงมาเป็นคนนอกพื้นที่ (อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) อันดับสามเป็นคนนอกพื้นที่
(นอกเขตจังหวัด) โดยผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่ อยูใ่ นกลุม่ วัยท�ำงาน โดยมีอายุสงู สุด คือ อายุ
40 - 49 ปี รองลงมา คือ อายุ 30 - 39 ปี อันดับสาม คือ อายุ 50 - 59 ปี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็ก
และเยาวชนอายุต�่ำกว่า 20 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิต รวม 510 คน คิดเป็นร้อยละ 19.36
3

3.2 ส�ำหรับการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
เกิดขึ้นจ�ำนวน 261 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 277 ราย เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) มีสถิติลดลง ร้อยละ 37 โดยสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญ

จากสถิติในกรณีดังกล่าวได้ดังนี้
1 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 76.9 รองลงมาเป็นผู้โดยสารและเป็นคนเดิน
ถนน ตามล�ำดับ และส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 51.99 รองลงมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
และเสียชีวิตระหว่างน�ำส่งโรงพยาบาล ตามล�ำดับ
2 สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุในกรณีทม
ี่ ผี เู้ สียชีวติ เป็นสาเหตุเดียวกันกับสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ในภาพรวม คือ มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
ก�ำหนด ดื่มสุราแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด
3 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์
ร้อยละ 75.95 รองลงมา คือ รถปิคอัพ และรถเก๋ง โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถจักรยานยนต์
ที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถปิคอัพ
และรถเก๋งที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
4 บริเวณเกิดอุบตั เิ หตุในกรณีทม
ี่ ผี เู้ สียชีวติ พบว่าส่วนใหญ่เป็นบริเวณทีม่ ลี กั ษณะเสีย่ ง
หรือเป็น จุดคับขัน (เช่น ทางตรงมีทางแยกร่วม มีจุดกลับรถร่วม ทางขึ้นเนิน ทางลาดชัน ทางโค้ง
มีทางแยกร่วมทางโค้งขึ้นเขา เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 55.23 และเป็นทางตรงที่ไม่มีลักษณะเสี่ยง
หรือจุดคับขันร่วม คิดเป็นร้อยละ 44.77
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การเกิดอุบตั เิ หตุในกรณีทมี่ ผี เู้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ บนถนนในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 54.51 รองลงมาเป็นถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30.32
และอันดับสามเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 13.30 ทั้งนี้ สะท้อน
ให้เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของกรมทางหลวงมีความรุนแรงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จึงควรน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการก�ำหนดมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
5

3.3 สรุปผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ระดับภาพรวม พบว่า สถิตจ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และ
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ลดลงมากกว่า
5 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด แต่ดัชนีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 5.41 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
2 ระดับหน่วยงาน พบว่า จ�ำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บ (Admit) ที่เกิดบนถนนของกระทรวงคมนาคม และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจ�ำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากรถโดยสาธารณะ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ลดลง
มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัด ที่ก�ำหนด แต่จ�ำนวนผู้ถูกด�ำเนินคดีพฤติกรรมเสี่ยงหลัก
ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด ดืม่ สุราแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
มีจ�ำนวนลดลง ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
3 ระดับพืน
้ ที่ พบว่า สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ของจังหวัด และสถิติผู้เสียชีวิตในอ�ำเภอเสี่ยง ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ส่วนใหญ่มีสถิติ
ลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด ดังนี้
จังหวัดทีม่ จี ำ� นวนครัง้ การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนลดลง เป็นไปตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด
จ�ำนวน 65 จังหวัด
จังหวัดทีม่ จี ำ� นวนผูบ้ าดเจ็บลดลง เป็นไปตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด จ�ำนวน 60 จังหวัด
จังหวัดทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ สียชีวติ ลดลง เป็นไปตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด จ�ำนวน 51 จังหวัด
อ�ำเภอเสีย่ งสีแดงทีม่ ผี เู้ สียชีวติ ลดลง เป็นไปตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด จ�ำนวน 29 อ�ำเภอ
1
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3.4 ข้อสังเกตส�ำคัญจากสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2564

พฤติกรรมของผูข้ บั ขีย่ งั คงเป็นสาเหตุหลักส�ำคัญของการเกิดอุบตั เิ หตุ รองลงมาเป็นปัจจัย
ทางด้านถนนและสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางด้านยานพาหนะ ตามล�ำดับ โดยมีความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
1 การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด เป็นสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุสงู สุด และเป็น
สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุในกรณีทมี่ ผี เู้ สียชีวติ สูงสุดด้วย โดยมีดชั นีความรุนแรง เท่ากับ 17.70 สูงกว่า
ดัชนีความรุนแรงของสถิติในภาพรวม 6.53 และมีสถิติเพิ่มขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ร้อยละ 3.7 ดังนั้น จึงควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องความเร็วอย่างจริงจัง โดยมีการตรวจสอบและน�ำข้อมูล
ด้านอื่น ๆ เช่น ข้อมูลด้านพื้นที่ สภาพแวดล้อม ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ อายุของผู้ประสบเหตุ ฯลฯ
มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อก�ำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาทั้งระบบให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
ของแต่ละพื้นที่
2 รถจั ก รยานยนต์ ยั ง คงเป็ น ยานพาหนะที่ มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 75.95 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 73.65 ของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด
277 ราย โดยผู ้ ขับขี่ร ถจัก รยานยนต์ที่เ สียชีวิต ส่ วนใหญ่ ไ ม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ร้ อ ยละ 78.71
ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการก�ำหนดมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
แบบมุ่งเป้ากลุ่มหมายในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริม/
สนับสนุนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
3 บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มีลักษณะเสี่ยงหรือเป็นจุดคับขัน เช่น
ทางตรงทีม่ ที างแยกร่วม มีจดุ กลับรถร่วม ทางขึน้ เนิน ทางลาดชัน ทางโค้งมีทางแยกร่วม ทางโค้งขึน้ เขา
เป็นต้น ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนน
กรมทางหลวง ดังนัน้ จึงควรน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการวางแผน/ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตั้งด่านตรวจ/ด่านชุมชน ในบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง การแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพ/สภาพถนนให้มีความปลอดภัย เป็นต้น
4 มีผู้ประสบเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับ ที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุต�่ำกว่า 20 ปี
(ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จ�ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของ
ผู้ประสบเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับทั้งหมด ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบและด�ำเนินมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อก�ำกับ ควบคุม ลงโทษผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจ�ำหน่ายสุราให้แก่เด็กและเยาวชน
รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการใช้มาตรการครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยง
จากการดื่มสุราแล้วขับในกลุ่มเด็กและเยาวชน
สรุปและประมวลโดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
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ส่วนที่ 2

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
 กรอบ 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน
(Global Road Safety Performance Target)
 ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�ำเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
 แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

กรอบ 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน
(Global Road Safety Performance Target)

12านความปลอดภั
เป้าหมายโลกด้านความปลอดภั
กรอบการด�ำเนิกรอบ
นงานด้
ยทางถนนระดัยบทางถนน
โลก
(Global Road Safety Performance Target)

ได้ เ รี ย กร้ อ งให้ ป ระเทศสมาชิ ก
ยกระดับการแก้ปญ
ั หาด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระทีส่ ำ� คัญ
ปี พ.ศ.กรอบการดำเนิ
นงานด้
านความปลอดภั
ยทางถนนระดับำเนิ
โลกนการกรอบปฏิญญา
ของทุ
กประเทศ
โดยได้กำ� หนดแนวทางการด�
มอสโก ใช้ชอื่ ว่า A decade of action for road safety 2010 - 2020
ปี พ.ศ. 2552
มีเป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยกระดับการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน
ทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือ ในปี พ.ศ. 2563
องค์การสหประชาชาติ

2552

เป็น วาระที่สำคัญของทุกประเทศ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรอบปฏิญญามอสโก ใช้ช ื่อว่า
A decade of action for road safety 2010 - 2020 มี เ ป้ า หมายให้ ส ามารถลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต
องค์การสหประชาชาติ ได้ก�ำหนดมาตรการจ�ำเป็นเร่งด่วน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือ ในปี พ.ศ. 2563

ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals : SDGSs) เพื่อให้นานาประเทศน�ำกรอบทิศทางดังกล่าว
บตั ิ ให้บรรลุผลส�นำเร่เร็งจด่เกิวนต่
ดการพั
ฒนาอย่เป้าางยัหมายการพั
ง่ ยืน ในด้าฒนเศรษฐกิ
องค์การสหประชาชาติได้ไปปฏิ
กำหนดมาตรการจำเป็
อการบรรลุ
นาที่ยั่งยืนจ
สังคม: SDGSs)
และสิ่งเพืแวดล้
ม ในช่วงระยะเวลา 15
ปี ง(พ.ศ.
2558บั–ติ
(Sustainable Development Goals
่ อ ให้ นอานาประเทศนำกรอบทิ
ศ ทางดั
กล่า วไปปฏิ
นความปลอดภั
จัดวอยู
ใ่ น 2 เป้าหมาย
ให้บรรลุผลสำเร็จเกิดการพัฒนาอย่พ.ศ.
างยั่ง2573)
ยืน ในด้ซึง่ าประเด็
นเศรษฐกิ
จ สังคม และสิยทางถนนถู
่งแวดล้อม กในช่
งระยะเวลา
15 ปี
ส�ำนคัความปลอดภั
ญ คือ ยทางถนนถูกจัดอยู่ใน 2 เป้าหมายสำคัญ คือ
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573) ซึ่งประเด็

ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2558

2558
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• เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ

ส�ำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีการก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 3.6 คือ การลดจ�ำนวน
การตายและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายใน พ.ศ. 2563

• เป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน โดยมีการก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 11.2
คือ การจัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้
ส�ำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค�ำนึงเป็นพิเศษ
ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ
ภายใน พ.ศ. 2573

ปี พ.ศ.

2560

ได้มมี ติเห็นชอบ 12 เป้าหมาย
โลกส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน (Global
Road Safety Performance Targets) ประกอบด้วย
รัฐสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายที่ 1

เป้าหมายที่ 2

ภายในปี 2563 ทุกประเทศจัดท�ำแผนการ
ปฏิบัติการพหุภาคีด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับชาติ ทีค่ รอบคลุมรอบด้านและมีเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดกรอบเวลา

เป้าหมายที่ 3

ภายในปี 2573 ทุกประเทศเข้าเป็นภาคี
ตราสารกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
ทางถนนทีส่ ำ� คัญของสหประชาชาติหนึง่ ตราสาร
หรือมากกว่า

เป้าหมายที่ 4

ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของ
การเดินทางบนถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่าน
มาตรฐานทางเทคนิคส�ำหรับผู้ใช้ถนนทุก คน
ที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน

ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของ
การเดินทางบนถนนสายที่มีอยู่แล้วต้องผ่าน
มาตรฐานทางเทคนิคส�ำหรับผู้ใช้ถนนทุกคน
ที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน
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เป้าหมายที่ 5
ภายในปี 2573 ยานพาหนะใหม่ (หมายถึง
ทั้งที่ผลิต ขาย หรือน�ำเข้า) และยานพาหนะ
ใช้แล้วทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
ที่มีคุณภาพสูง เช่น กฎสหประชาชาติที่แนะน�ำ
ข้อบังคับทางเทคนิคระดับโลก หรือข้อก�ำหนด
ระดับชาติอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับที่เทียบเท่า

เป้าหมายที่ 7
ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ทสี่ วมหมวกนิรภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน
อย่างถูกต้อง ให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

เป้าหมายที่ 9
ภายในปี 2573 ลดจ�ำนวนการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจาก
ผู ้ ขั บ ขี่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ล งครึ่ ง หนึ่ ง
และ/หรือ ลดจ�ำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ วั ส ดุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และ
ประสาทอื่นลง

เป้าหมายที่ 11
ภายในปี 2573 ทุกประเทศออกข้อบังคับ
ก�ำหนดเวลาขับและระยะเวลาหยุดพักส�ำหรับ
ผู้ประกอบอาชีพขับรถ และ/หรือ เข้าเป็นภาคี
ข้อบังคับระหว่างประเทศ/ภูมิภาคในด้านนี้
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เป้าหมายที่ 6
ภายในปี 2573 ลดสั ด ส่ ว นของ
ยานพาหนะที่ ขั บ ขี่ เ กิ น การจ� ำ กั ด ความเร็ ว ที่
ก�ำหนด ลงครึง่ หนึง่ และลดการบาดเจ็บเสียชีวติ
ที่เกี่ยวกับการขับขี่ด้วยความเร็วลดลง

เป้าหมายที่ 8
ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่
และโดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือ
ใช้ ร ะบบอุ ป กรณ์ รั ด ตรึ ง นิ ร ภั ย ส� ำ หรั บ เด็ ก
ที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

เป้าหมายที่ 10
ภายในปี 2573 ทุกประเทศมีกฎหมาย
ระดั บ ชาติ ที่ จ� ำ กั ด หรื อ ห้ า มการใช้ โ ทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ขณะขับขี่

เป้าหมายที่ 12
ภายในปี 2573 ทุกประเทศจัดท�ำและ
บรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อลดระยะเวลา
ระหว่ า งการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนและการ
ให้การดูแลฉุกเฉิน โดยผู้เชี่ยวชาญครั้งแรก
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องค์การสหประชาชาติได้รับรอง

กรอบปฏิญญาสตอกโฮล์ม

ปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
อ่ เป็นกรอบแนวทางการด�
งาน
องค์
องค์กกพ.ศ.
ารสหประชาชาติ
ารสหประชาชาติได้ได้ร(Stockholm
ับรับรองกรอบปฏิ
รองกรอบปฏิญDeclaration)
ญญาสตอกโฮล์
ญาสตอกโฮล์มมเพื(Stockholm
(Stockholm
Declaration)
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18 ข้อ ดังนี้
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ม(2030
ี ก ารบู
ร ณาการการด�
ำ เนิ น งานทุ ก ภาคส่
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ข้อ

5

ข้อ

6

ข้อ

7

ข้อ

8

ข้อ

9

ให้มกี ารพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยทางถนนโดยให้มี
การด�ำเนินการทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
น�ำมติ หรือข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในการปฏิบัติ โดยให้มีการ
บังคับใช้กฎหมาย และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการออกแบบและก่อสร้างถนน
ยานพาหนะ และการใช้ถนน
เสริมสร้างศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยของยานพาหนะ
การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ การดูแลหลังการเกิดอุบตั เิ หตุ
และการเก็บข้อมูล
ส่งเสริมให้มีการคมนาคมที่ปลอดภัย สะอาด ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ราคาที่เหมาะสมแก่ประชาชน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความปลอดภัย มาปรับใช้
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และการเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ

ข้อ

ให้ผปู้ ระสบอุบตั เิ หตุได้รบั การดูแลและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อย่างทันท่วงที

ข้อ

ด�ำเนินการจัดการเรื่องความเร็ว โดยให้มีการด�ำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ข้อ

ก�ำหนดให้ยานพาหนะทุกประเภทที่ผลิต ขาย และใช้ ภายใน ปี 2030 ต้องมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ข้อ

ก�ำหนดให้มกี ารลงทุนและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางถนน โดยค�ำนึงถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยขั้นต�่ำส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

10
11
12
13
ข้อ

14

ให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วน ร่วมด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
โดยให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต และ
การจ�ำหน่าย
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ข้อ

ให้หน่วยงานสาธารณะทุกระดับ พิจารณาเรื่องจัดหายานพาหนะและระบบขนส่ง
มวลชนทีป่ ลอดภัยและยัง่ ยืน รวมทัง้ สนับสนุนให้ภาคเอกชนด�ำเนินการดังกล่าวด้วย

ข้อ

สนับสนุนให้เพิ่มการลงทุนในด้านความปลอดภัยทางถนน หากเห็นว่าเป็นกิจกรรม
และโครงการที่เป็นประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่า

15
16
ข้อ

17
ข้อ

18

ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและการรายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินงานด้าน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนน�ำเป้าหมายระดับโลก (Voluntary
Global Road Safety Performance Targets) ในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน มาประกอบในการพิจารณาด�ำเนินงานตามความสมัครใจ
ให้องค์การอนามัยโลกรวบรวมยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรมที่ประสบความส�ำเร็จ
ในประเทศสมาชิก และจัดท�ำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ภายในปี 2024

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�ำเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนน
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
กรอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ
่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2553 ได้ให้ความส�ำคัญกับแนวทางการ

ด�ำเนินงานตามกรอบปฏิญญามอสโก โดยก�ำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน และก�ำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น
4.
4
“วาระแห่งชาติ” โดยมอบหมายให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ผู้ใช้รถใช้ถนน
ทางถนน น�ำกรอบปฏิญญามอสโก ภายใต้กรอบทศวรรษ
อย่างปลอดภัย
33.
แห่งความปลอดภัยทางถนนโลก 5 เสาหลัก ไปใช้เป็น
ยานพาหนะ
กรอบแนวทางการในการด�ำเนินงาน
ปลอดภัย
2
2
ประกอบด้วย
ถนนและ
11

การบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัย
ทางถนน

46

การสัญจร
อย่าง
ปลอดภัย
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5

การตอบสนอง
หลังเกิด
อุบัติเหตุ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ในประเด็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ลั ได้กำ� หนดให้การ
ลดจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน เป็นเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ในแผนย่อยโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายลดอัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนให้เหลือ 12 คน
ต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 และให้เหลือ 5 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2580
ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 - 2565

ปี 2566 - 2570

ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580

12 คน ต่อประชากร
1 แสนคน

12 คน ต่อประชากร
1 แสนคน

8 คน ต่อประชากร
1 แสนคน

5 คน ต่อประชากร
1 แสนคน

นโยบายรัฐบาล

ได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยก�ำหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยทางถนนไว้ในนโยบายด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย ข้อ 5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ข้อย่อย 5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ไร้รอยต่อ ข้อย่อย 5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง โดยการพัฒนา ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพืน้ ที่ โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมภิ าค
การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม สั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง
การกวดขันวินยั จราจร และการจัดระเบียบทีจ่ อดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มที จี่ อดรถใต้ดนิ และบนดิน
เพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทาง เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้
ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
รัฐบาล
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แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำ� กรอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางถนนระดับโลกและระดับชาติ มาเป็นกรอบแนวทางการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
เพือ่ เป็นแผนหลักในการก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบตั ิ และการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงาน โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมใช้เป็นกรอบ
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ใน พ.ศ. 2552 องค์การสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายน
ที่ประเทศรัสเซีย เพื่อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ยกระดับการแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยทางถนนเป็นวาระที่ส�ำคัญของทุกประเทศในโลก โดยใช้ชื่อว่า A Decade of
Action for Road Safety 2010 - 2020 องค์การสหประชาชาติคาดหวังว่าจะสามารถ
ลดอัตราการเสียชีวติ อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุทางถนนของทัง้ โลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกและมีศักยภาพในการจัดการปัญหาดังกล่าวดังที่ได้
แสดงให้เห็นจากการท�ำงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาควรจะได้ก�ำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ให้เป็นวาระที่ส�ำคัญของประเทศ และควรตั้งเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิต
ให้ได้ครึ่งหนึ่งใน 10 ปี ข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนมาแล้ว
จ�ำนวน 4 ฉบับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ จากการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
จาก 22.21 คนต่อแสนประชากรใน พ.ศ. 2547 ลงเหลือ 10 คนต่อแสนประชากร
ใน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 – 2570
ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียบเรียง ได้ก�ำหนดเป้าหมายการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเท่ากับ
12 คนต่อประชากรแสนคน หรือ 8,478 คน ในปี 2570 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บททั้ง 4 ฉบับมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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แผนแม่บทฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 - 2551 เป็นแผนแม่บทฉบับแรก

ใช้ยุทธศาสตร์ 5 E ในการขับเคลื่อนแผนตามแนวทางสากลที่ใช้ในการด�ำเนินการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนในแต่ละปี
มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศในช่วง
พ.ศ. 2548-2551 แผนฯ ดังกล่าวได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น โดยยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล และมี
เป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวติ จากการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนต่อหนึง่ แสนประชากร
ลงจาก 22.21 ใน พ.ศ. 2547 เหลือ 20.00 ภายใน พ.ศ. 2551 โดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก
5 ด้าน ประกอบด้วย
1 ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)
2 ยุทธศาสตร์ด้านงานวิศวกรรม (Engineering)
3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการมีสว่ นร่วม (Education)
4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency)
5 ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation)

แผนแม่บทฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2555 เป็นแผนแม่บทที่มีการปรับ

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางในการปรับเปลีย่ นระบบงบประมาณของประเทศเป็นการ
จัดสรรงบประมาณด้วยระบบยุทธศาสตร์จดั สรร การปรับระบบงบประมาณเป็นแบบ Function
Agenda และ Area ท�ำให้มีการปรับเปลี่ยนการก�ำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และได้เสนอให้มีการออกระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีเพื่อสร้างกลไกการจัดการโครงสร้างที่เข้มแข็งโดยมีหลักการส�ำคัญ คือ
1 การก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนของแผนต้องสามารถ
บูรณาการทั้งในระดับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม และในระดับพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2 ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
วางรากฐานด้านวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) ระบบทีเ่ อือ้ ต่อความปลอดภัย
(Safe System)
3 มีการน�ำเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO)
ที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน ฉบับที่ 2
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แผนแม่บทฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 2555 เป็นแผนแม่บทที่มี
การปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบ
งบ ปร ะม าณ ขอ งป ระ เท ศเ ป็ น กา รจ
ั ด สร รง
แผนแม่บทฉบับที่ 2 ได้วางยุทธศาสตร์
ทั้งบปหมด
ระ มา6ณดด้้าวนยร คื
ะบอบ
ยุ ท ธศ าส ตร ์ จ ั ด สร ร กา รป รั บ ระ บบ
ปร ะมบาณชาติ
เป ็ น แบ บ Function
1 ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายเร่งด่งบ
วนระดั
Agenda และ Area ทำให้มีการปรับเปล
ี่ยนการกปำห
ยุทธศ
2 เพ
ยุทื่อธศาสตร์
างเสถียรภาพในการแก้
ัญนด
หาอย่
างยัาส่งตรยืน์ใหม่
ให ้ส อดคลก้อารสร้
งกับแนวทางในการจัดสรรงบประม
าณของประเทศ
3 แล
ยุทะไดธศาสตร์
แผนนิ
ต
บ
ิ
ญ
ั
ญั
ต
ิ
้เสนอใหก้มารท�
ีการอำอก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างกล
ไกการ
4 จัยุดท
ารป้
อ
งกั
และแก้
ปัญหาความปลอดภัยทางถนน
กาธศาสตร์
รโครงสร้ากงท
ี่เข้มแข็งนโดย
มีหลักการ
สำคัญ คือ
ในส่วนกลาง
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร
์ และแนวทางขับเคลื่อน
นต้องสาม
5 ขอยุงแผ
ทธศาสตร์
การป้
ปัญะดหาความปลอดภั
ารถอบูงกั
รณานและแก้
การทั้งในร
ับยุทธศาสตร์ชาตยิ ทางถนน
กระทรวง
กรส่มวแล
นภูะใน
มิภระด
าคับพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางในการบริห
ารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. ตัวอย
างกและติ
ารปฏิบดัตตามประเมิ
6 ยุทธศาสตร์
วิจ่าัยงแน
พัฒวทนา
นผลด้
ยทางถนน
ิที่ดีของต่างป
ระเทศานความปลอดภั
ชี้ให้เห็นถึงความสำ
คัญของการวางรากฐานด้าน
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safet
y Culture) ระบบที่เอื้อต่อความปลอด
ภัย (Safe System)
3. มีการนำเป้ าหมาย ของอ งค์ การสห
ปร ะช าช าติ (UN) แล ะองค์ก าร อนาม
ั ยโลก (WHO) ที่เป็ น
มาตรฐานสากลมาเปน็ กรอบในการกำห
นดเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอด
ภัยทางถนน ฉบับที่ 2
แผนแม่บทฉบับที่ 2 ได้วางยุทธศาสตร์
ทั้งหมด 6 ด้าวั
นฒ
คือ นธรรมความปลอดภัย
1. ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายเร่งด่ว
นระดับชาติ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพในก
ารแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การทำแผนนิติบัญญัติ
แผนแม่
บทฉบั
พ.ศ.
2556 - 2559 เป็นแผนแม่บทที่ได้มีการทบทวนแผน
4. ยุทธศาสต
ร์การปบ้อที
งกั่ น3และแ
ก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนก
5. ยุทธศ
ความปลอดภั
ยทางถนนขององค์
ารสหประชาชาติ
ซึ่งใช้กรอบ 5 เสาหลัลางกในการขับเคลื่อนทศวรรษ
าสตร์การป้องกันแลกะแ
ก้ปัญหาความปลอด
ภัยทางถนนส่วนภูมิภาค
6. ยุทธศาสต
แห่งความปลอดภั
ยทางถนน
และน�
ำมาปรั
บให้
เ
ข้
า
กั
บ
บริ
ทของประเทศไทย โดยเน้นการแก้ไขปัญหา
ร์วิจัย พัฒนา
และต
ิดตามป
ระเมินผลด้านคบวาม
ปลอดภัยทางถนน

ทั้งระบบ มุง่ วางรากฐานให้เกิดระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System) และน�ำไปสู่วัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุด โดยท�ำให้เกิด
การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศมีความ
ชัดเจน และน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานสากล

แผนแม่บท
งอ งค ์ ก าร
ษแห่งความ
ระ เท ศไ ทย
บบที่เอื้อต่อ
ามปลอดภัย
โดยทำให้เกิด
ะเทศมีความ

รัฐบาลและศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
มี แ ผนบริ ห ารเชิ ง มหภาค เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางในการ
ด�ำเนินการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ ต้ อ งสนองต่ อ เป้ า หมาย
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

างถนนมีแผน
้าหมายในทศวรรษ
ดสรรทรัพยากรที่ต้องสนองต่อเป
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติมีทิศทางในการด�ำเนินงานความปลอดภัยทางถนน
ของประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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าย แล ะร ะด ั บ ปฏ ิ บ ั ต ิ ม ี ท ิ ศ ทา งใ

นก าร ด ำเ นิ น งา น

ad Safety Derived Policies Influence)

ภาพกรอบแนวคิดแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2556 – 2559

ภาพกรอบแนวคิดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 3 ได้น�ำแนวทางขององค์การ
สหประชาชาติก�ำหนดกรอบแนวคิดเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบใน 3 ระดับ หรื อเรี ยกว่า Tri-Circle of Influence ประกอบด้วย

วงกลมเพื่อท�ำให้เกิดระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System Influence)
2 วงกลมเพื่อท�ำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Influence)
3 วงกลมเพือ่ ท�ำให้เกิดทิศทางนโยบายทีม
่ ผี ลกระทบเชิงบวกต่อนโยบายด้านความ
แผนแม่บปลอดภั
ทฉบับยที่ (Road
4 พ.ศ.Safety
2561Derived Policies Influence)
1

– 2564 เพื่อให้ประเทศ
แผนเชิงมหภาคใช้ในการบริหารจัดการปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนอย่าง
งจึงได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
แผนแม่บทฉบับที่ 4 พ.ศ.พ.ศ2561
. 2561– –2564
2564
เป็นกรอบแนวทเพืาง
อ่ ให้ในปกา
ระเทศไทยมี
แผนเชิ
งมหภาคใช้
รบูรณการ
ภาคส
่วนต่างๆในการบริ
ที่เกี่ยหวขารจั้อดงรการ
่วม
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
ท
างถนนอย่
า
งต่
อ
เนื
อ
่
งจึ
ง
ได้
จ
ด
ั
ท�
ำ
แผนแม่
บ
และลดปัญหาอุปับญัตหาอุ
ิเหตุทางถนน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ท
ยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็12
น
นธ์ 2562 อนุมความปลอดภั
ัติแผนแม่บทฯ โดยมีเป้าประสงค์
กรอบแนวทางในการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระร่บบ
จัดการภ
าครับฐัตด้ิเหตุ
วมป้บร
องกัิหนารและลดปั
ญหาอุ
ณะง
านคทางถนน
วามปลอโดยมติ
ดภัยคทา
กา รท ำง าน ใน ลัรักฐมนตรี
ษณ ะบเมืูรอ่ ณา
วันทีกา
่ 12รทกุมั ้ งภาพั
นธ์าน
2562
ตั แิ ระ
ผนแม่
ทฯ
แผ นง
แลอนุ
ะงมบป
มาบณท
ี่
และมีประสิทธิโดยมี
ภาพ เป้แลาประสงค์
ะมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนน
ติ ด ตา มแ ละ เส นอ แน ะแ นว ทา งใน กา รขั บ
เค ลื ่ อ นน โย บา ยด ้ า นค วา มป ลอ ดภ ั ย ทา งถ
นน ที ่ ส ำคั ญ
ะเทศ
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2. ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณ
ะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย สำหร
ับคนทุก
งทั่วถึง
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ระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนมีการท�ำงานในลักษณะบูรณาการ
ทัง้ แผนงานและงบประมาณทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนน
ในการติ ด ตามและเสนอแนะแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน
ที่ส�ำคัญระดับประเทศ
2 ประเทศไทยมี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะทางถนนที่ มี ม าตรฐานและปลอดภั ย ส� ำ หรั บ
คนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
3 ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดล้อมทีป
่ ลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน
4 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากลส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และมีแนวทางการใช้ชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1

แผนแม่บทฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 – 2570 (ฉบับร่าง) เป็นผลจากการด�ำเนินการ

สั ง เคราะห์ ป ระเด็ น ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนจาก 4 แหล่ ง ประกอบด้ ว ย การทบทวน
กรอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน การทบทวนปัจจัยความส�ำเร็จจากต่างประเทศ
การวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงาน และการทบทวนสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือเท่ากับ
12 ต่อแสนประชากร หรือ 8,478 คน ในปี 2570 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ก�ำหนดให้ระหว่าง
ปี 2566 – 2570 ต้องมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 12 คนต่อแสนประชากร
ทั้งนี้ แผนแม่บทฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 – 2570 อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการเรียบเรียง
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แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ศู น ย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็ นหน่ วยงานหลั ก ในการบู ร ณาการ
การด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน เพื่ อ ก� ำ หนดกรอบแนวทางเป้ า หมาย แนวทางปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การติ ด ตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โดยน�ำกรอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจากยุทธศาสตร์ แผนงาน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2565)
5 นโยบายของรัฐบาล
6 ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration)
7 กรอบ 12 เป้าหมายโลกส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
(Global Road Safety Performance Target)

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน จ�ำนวน
4 ฉบับ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2564 ) สิ้นสุดการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถด�ำเนินการได้
อย่างต่อเนือ่ ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ขึ้น
เพื่อก�ำหนดประเด็นการขับเคลื่อน เป้าหมาย และตัวชี้วัดแนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
และเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับผู้บริหารในการก�ำกับ ดูแล และติดตามผล
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือ
22.86 คน ต่อประชากรแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2565
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แผนปฏิบัติการความปล

อดภัยทางถน

น พ.ศ. 2565
ได้กำหนดมาตรการในกา
รดำเนินการ เรียกว่า มาต
รการ 33 ประกอบด้วย
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิ
ภาพกลไก/ระบบบริหารจั
ดการ ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างการบริหาร
ที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในกา
รขับเคลื่อน ตำบล
ขับขี่ปลอดภัย 100%
(2) ระบบฐานข้อมูลที่เข้ม
แข็ง
(3) ระบแผนปฏิ
บกำกับติดบตา
ัติกมปารความปลอดภั
พ.ศ. 2565
ระเมินผลที่มีประสิยททางถนน
ธิ
ภ
าพ
ท
ก
ุ
ระ
2. ลดสาเหตุการเกิดอุบัต
ดับ 3
ได้ก�ำหนดมาตรการในการด�
นการ
เรี
ย
กว่
า
มาตรการ
ิเหตุทางถนนที่สำคำัญเนิโด
ยเน้นการบูรณาการมาต3รก
ส่วนกลางแล
าร
ะพื้นที่ ทวั้งย value chain
ประกอบด้
(ต้นน้ำ กลางนำ้ และ ปลา
ยน้ำ)หไดารจั
้แก่ดการ ประกอบด้วย
(1) การล1ดความาตรการเพิ
่มประสิ
ธิภาพกลไก/ระบบบริ
มเสี่ยงต่อการบ
าดเจ็บทแล
ะเ
สี
ย
ชี
ว
ต
ิ
ุบัติเหตุที่เกิบดเคลื
ส่งเสริมการสวมหมวกน(1)ิร โครงสร้างการบริหารทีเ่ ข้มแข็ง มีเจา
จากร
ป้ากอ
หมายในการขั
อ่ นถจต�ักำบลขั
ขีป่ ต์ลอดภั
100%
รยานบยน
ภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โดยกย าร
(2) การลดควา(2)
ลที่เข้มแข็ง
มเรระบบฐานข้
็วโดยเฉพาะอเขมูตช
ุมชนและบริเวณหน้าโรงเ
น กระดับ
(3) การลดควา(3)
ระบบก�
ำ
กั
บ
ติ
ด
ตามประเมิ
มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเ นผลที่มีประสิทธิรีภยาพทุ
สียทชีวางถนนที
ิตจากพฤต่สิก�ำรร
3. การสนับสนุน / พ2 ัฒนลดสาเหตุ
ดอุบัติเหตุ
คัญมดื่มโดยเน้
แล้วขับนการบูรณาการมาตรการ
า เพื่อเตรียกมารเกิ
ความพร้อมการดำเนินงา
ในพื้นที่ทั้ง 3ส่คว
ทั้งแผน้ำงาและ
วนกลางและพื
) มได้เสแี่ยก่
นพื้นฐาปลายน�
ามเสี่ยง ได้แก่้นที่ ทั้ง value chain (ต้นน�้ำน กลางน�
นและค้ำวา
ง
ย่ งต่อการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากรถจักรยานยนต์
(1) คน (2) ยา(1)นพการลดความเสี
าหนะ (3) ถนน
รภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เป้าหมาย โดยการส่งเสริมการสวมหมวกนิ
การลดความเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนและบริเวณหน้าโรงเรียน
ลดอัตราการเสีย(2)
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถน
นของประ
บและเสี
ิตจากพฤติ
่มแล้วขับ
เทศใหย้ตชี่ ำวกว
ภายในปี พ.ศ. 2565 (3) การลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็
่า 22.86กรรมดื
คนต่อประชากรแส นคน
3 การสนับสนุน / พัฒนา เพือ
่ เตรียมความพร้อมการด�ำเนินงาน ทัง้ แผนงานพืน้ ฐาน
พันธกิจ
่ยงในพื้นที่ทั้ง 3 ความเสี่ยง ได้แก่
1. สร้าและความเสี
งความร่วมมือและความรั
บ(2)ผิดยานพาหนะ
ชอบในการป้อ		 งกันและล
คน
(3)ดกถนน
ารสูญเสียจากอุบัติเหตุทาง
2. ส่งเสริมการพัฒ(1)
นาบุคคลากร ความรู้ มาต
ถนน
รฐาน และนวัตกรรมในกา
ตราการเสียชีวิตจากอุบัต
รจัดการเพื่อลดความเสี่ย
ิเหตุทางถนน
งและ
เป้าหมาย
าประสงค์
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
1. การพัฒนาระบบการบ
หาราจั22.86
ดการด้าคนต่
ต�่ำริกว่
นควอามประชากร
ปลอด ภัยทางถนนที่เข้มแข
างมีประสิทธิภของประเทศให้
าพทุกระดับ
็ง และด ำเนินการร่วมกัน
แสนคนภายในปี พ.ศ. 2565
2. การสร้างแนวร่วมการด
ำเนินการใ
บส่วนกลางและระดับพื้น พันธกิจ นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเ
ที่
หตุทางถนนใน
3. การลดอุบัติเหตุทางถน 1. สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในการป้องกันและลดการสูญเสียจาก
นจากพฤติกรรมเสี่ยงจาก
การขับรถเร็วเกินกว่ากฎห
อุบัติเหตุทางถนน
4. การลดอุบัติเหตุทางถน
มายกำหนด
นจากพฤติกรรมเสี่ยงจาก
ดื
ม
่
แล้วขับ ความรู้ มาตรฐาน และนวัตกรรมในการจัดการ
5. การส่งเสริมพฤติกรรม 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร
การสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เยซ็ชีนวต์ิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อลดความเสี่ยงและอัตราการเสี
ทธ์
แผนปฏิบัติการความปลอ
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องแผนฯ ประกอบด้วย

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็ง และด�ำเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ
2. การสร้างแนวร่วมการด�ำเนินการในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่
3. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
4. การลดอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงจากดื่มแล้วขับ
5. การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจ�ำปี พ.ศ. 2565 ตามเป้าประสงค์ของ
แผนฯ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

การยกระดับระบบการบริหาร

การยกระดับมาตรการ

จัดการและการติดตาม

จัดการความเสี่ยงและส่งเสริม

ประเมินผลด้านความปลอดภัย

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน

ทางถนน

ที่ปลอดภัย
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แนวคิดการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2565 ใช้กรอบแนวคิด System thinking ร่วมกับ
กรอบแนวคิด Safe System approach ประกอบด้วย
2 กลยุทธ์ ดังนี้ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเป้า โดยการจัดท�ำ
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน
แผนปฏิ
บัติการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดและบทบาทหน้าที่ของ
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับมาตรการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่
หน่วยงานแบบบูรณาการ
ปลอดภัย
2 การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาบุคลากรด้านความ
แนวคิดการจัดทำแผนปฏิ
บัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ใช้กรอบแนวคิด System thinking
ปลอดภั
ย
ทางถนนให้
มคี วามรูapproach
ค้ วามสามารถ
และทักวษะ
ร่วมกับ กรอบแนวคิด Safe System
ประกอบด้
ย ทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
และส่
งเสริ่มมประสิ
ให้เกิทดธิการปฏิ
บัติงานอย่
รณาการของหน่
วยงานในพื
้นที่ บัติการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
1. การเพิ
ภาพระบบบริ
หารจัาดงบู
การแบบมุ
่งเป้า โดยการจั
ดทำแผนปฏิ
3 วให้
ำคัญกับการพั
ฒนากลไกการจั
การข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
การดำเนินงานตามตั
ชี้วคัดวามส�
และบทบาทหน้
าที่ของหน่
วยงานแบบบูรดณาการ
เพื
ส่งผลให้
เกิดการสร้างเจ้าภาพในการแก้
ไขปัญฒหาอย่
นรูปธรรม
และเสริมสร้ยทางถนนให้
าง
2.อ่ การเพิ
่มสมรรถนะในการปฏิ
บัติงาน โดยการพั
นาบุคางเป็
คลากรด้
านความปลอดภั
มี
มแข็งและทั
ของคณะท�
ดการปับญัตหาในระดั
พื้นมทีให้
่ เกิดการปฏิบัติงานอย่างบูรณา
ความรู้คความเข้
วามสามารถ
กษะ ทีำ่เงานในการจั
หมาะสมกับการปฏิ
ิงาน และส่บงเสริ
การของหน่วยงานในพื
้นที่ างเจ้าภาพร่วมทุกระดับเพื่อแก้ปัญหา และลดปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ
4 การสร้
ให้ความสำคั
ฒนากลไกการจั
ดการข้อมูลที่มและ
ีประสิ
ทธิภาพย่ งด้เพืา่อนพฤติ
ส่งผลให้
เกิดการสร้าง
ต่3.อการเกิ
ดอุบตั เิ ญหตุกับทการพั
างถนนทั
ง้ ความเสีย่ งทางกายภาพ
ความเสี
กรรม
เจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะทำงานในการจัดการปัญหา
ในระดับพื้นที่
4. การสร้างเจ้าภาพร่วมทุกระดับเพื่อแก้ปัญหา และลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งความเสี่ยงทางกายภาพ และ ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565
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ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ต�่ำกว่า 22.86 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย

1

2

สร้างความร่วมมือ
และความรับผิดชอบ
ในการป้องกันและลดการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนน

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ความรู้ มาตรฐาน
และนวัตกรรมในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับระบบการบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรการบูรณาการ
จัดการความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประเด็น
กลยุทธ์

1.1

1.2

การสร้างแนวร่วม การพัฒนาระบบ
การด�ำเนินการ การบริหารจัดการ
ในการป้องกัน ด้านความปลอดภัย
และลดความเสี่ยง ทางถนนที่เข้มแข็ง
ต่อการเกิด
และด�ำเนินการ
อุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกันอย่างมี
ในระดับส่วนกลาง
ประสิทธิภาพ
และระดับพื้นที่
ทุกระดับ

2.1

2.2

2.3

การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจาก
พฤติกรรมเสี่ยง
จากการ
ขับรถเร็ว
เกินกว่า
กฎหมาย
ก�ำหนด

การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจาก
พฤติกรรมเสี่ยง
จากดื่มแล้วขับ

การส่งเสริม
พฤติกรรม
การสวม
หมวกนิรภัย
100%

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

พัฒนา
ความเข้มแข็ง
ศปถ.
ทุกระดับ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเก็บ
และการจัดการ
ข้อมูล

ยกระดับ
มาตรการ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
จากความเร็ว

ยกระดับ
มาตรการดื่ม/
เมาไม่ขับ

ส่งเสริม
การเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
(หมวกนิรภัย
100%)

1.3
ยกระดับระบบ
การก�ำกับติดตาม
ประเมินผล

2.4
การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพและวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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ส่วนที่ 3

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง)
 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
 ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อ�ำเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน
 ผลการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
 ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง)

คณะกรรมการนโยบายการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
(คณะกรรมการ ศปถ.) และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ศปถ. ซึง่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ทั้งในระดับนโยบาย และระดับอ�ำนวยการ มีการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพือ่ ร่วมก�ำหนด
มาตรการและแนวทางการขับเคลือ่ นการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564

1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นประธานการประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง สาระส�ำคัญ ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 3 ชั้น 5
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ท�ำให้การเดินทางของประชาชนลดลง จึงส่งผลให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2564 นี้ มีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประชาชนมีการสัญจรเดินทาง ขอให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินการ ดังนี้
1 เฝ้าระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น ทั้งการสัญจรทางถนนและทางน�้ำ
2 แจ้งผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับทราบถึงความห่วงใยของรัฐบาล โดยให้ระมัดระวังในการขับรถเร็ว
การดื่มสุรา
3 ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการดูแลความปลอดภัย
เพิ่มมาตรการต่าง ๆ ให้มากขึ้น
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ทีป
่ ระชุมมีมติเห็นชอบ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบต
ั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ. 2564 โดยให้ ห น่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น ศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอ� ำเภอ และศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน

4) ให้ทุกหน่
ว ยงานที
อ งดำเนิ
องกันฐมนตรี
และลดอุ
บั ติเหตุ ทางถนนช่
พลเอก
ประวิ่ เ กีต่ ยรวข้วงษ์
สุวรรณน การป้
รองนายกรั
ประธานกรรมการ
มีข้อวสังเทศกาลสงกรา
่งการ
การป้่กอับงกัการเฝ้
นและลดอุ
ทางถนนช่
วงเทศกาลสงกรานต์
ดังนี้ 2019 (COVID –
พ.ศ. 2564 ควบคู
าระวับงัตป้ิเหตุ
องกั
นการแพร่
ระบาดของโรคติพ.ศ.
ดเชื้อ2564
ไวรัสโคโรนา
ให้นำ� รข้ะบาดจะลดลง
อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุแต่
มาวิยเคราะห์
อ่ ก�ำหนดมาตรการแก้
ย่ ง
อย่างเข้มงวด ถึงแม้ก1ารแพร่
ังต้องมีเพืการป้
องกันอย่างเข้มไขปั
งวดญหาและลดปั
ทั้งการล้าจงมืจัยอเสีการสวมหน้
าก
2 ให้บงั คับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี และให้สำ� นักงานต�ำรวจ
อนามัย เนื่องจากในขณะนี
้ประชาชนยังได้ร ับวัคซีนไม่ทั่วถึง แต่รัฐบาลได้สั่งการให้มีวัคซีนเพีย งพอสำห
แห่งชาติมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องความเร็ว ดื่มแล้วขับ ให้มากขึ้น
ประชาชนทุกคนแล้ว3 สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้
5) ให้ทุจกังหน่
หวัวดยงานด�
อำเภอ
ำเนิและองค์
นการอย่ากงต่รปกครองส่
อเนื่อง วนท้องถิ่นบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพ
ุกหน่กวยงานที
่ยวข้วอนตำบล
งด�ำเนินการป้
นและลดอุ
หตุทงางถนนช่
วงเทศกาล
ขอให้ จ ั งหวั ด ทุ กจั ง4หวัให้ด ทองค์
ารบริ ห่เกีารส่
องค์องกั
การบริ
ห ารส่บัตวิเนจั
หวั ด อำเภอ
และทุ กภาคส
พ.ศ. 2564 ควบคูก่ บั การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มความระมัดสงกรานต์
ระวัง ดำเนิ
นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานย
(COVID – 19) อย่างเข้มงวด ถึงแม้การแพร่ระบาดจะลดลง แต่ยังต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะเรื่อทังการใช้
ว การดื
่มแล้วขับย เนืซึอ่ ่งงจากในขณะนี
องค์กรปกครองส่
วนท้งอได้งถิรบั ่นวัคมีซีบนทบาทสำคั
ในการดำเนินก
ง้ การล้าคงมืวามเร็
อ การสวมหน้
ากากอนามั
ป้ ระชาชนยั
ไม่ทวั่ ถึง แต่รญฐั บาล
ถนนในความรัได้บสผิั่งดการให้
ชอบขององค์
รปกครองส่
วนท้องถิก่นคนแล้
จะต้วองได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีหลุมม
มีวัคซีนเพียกงพอส�
ำหรับประชาชนทุ
ให้วจยงานร่
ังหวัด อ�วำมกั
เภอนดำเนิ
และองค์
กรปกครองส่
องถิ่นดบูอุรบณาการการด�
ำเนินงานร่วมกับ
ชำรุดเสียหาย ขอให้ท5ุกหน่
นการเพื
่อลดสถิวตนท้ิการเกิ
ัติเหตุทางถนน
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขอให้จังหวัด ทุกจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ�ำเภอ และทุกภาคส่วน เพิ่มความระมัดระวัง ด�ำเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความเร็ว การดื่มแล้วขับ
ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การ ถนนในความรั บ ผิ ด ชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องได้รบั การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มหี ลุมมีบอ่ ช�ำรุดเสียหาย
ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันด�ำเนินการเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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2. การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภั ย ทางถนนโดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานการประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง สาระส�ำคัญ
ดังนี้

2.1 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่

4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3
ชัน
้ 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มติทป
ี่ ระชุม
ที่ส�ำคัญ ได้แก่

แนวทางการด� ำ เนิน การตามแผนบู ร ณาการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
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แนวทางการด�ำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัด ด�ำเนินการป้องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนควบคูก่ บั การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3 มอบหมายให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะส� ำ นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการ ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ
ให้แก่จังหวัด
4 มอบหมายให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ เร่งรัดการด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการ
กระท�ำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (การตัดคะแนน) และประเด็นที่ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
5 ให้ทุกหน่วยงานและกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
6 ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเพื่อก�ำหนดแนวทาง
มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ความเร็วของรถจักรยานยนต์
7 มอบหมายให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะส� ำ นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก�ำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
1

การพิจารณาผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา และการเตรี ยมความพร้อมการด�ำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และระหว่าง
วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 รวมทั้งติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนกรณีผู้บาดเจ็บ
แล้วต่อมาเสียชีวิต นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1 ข้อเสนอแนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน
2563 และระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ e–Report ของศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน โดยให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานในภูมิภาคและให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล และกองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
(กองก�ำกับการ 8) เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร
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มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคมจั ด ท� ำ แบบการเก็ บ ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการ
ใช้ความเร็ว เมาแล้วขับ เพื่อให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติใช้ในการเก็บข้อมูลและน�ำมาวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา
3 ควรให้ ห น่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น กลไกตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย
การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน พ.ศ. 2554 ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง
ไปยังจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น
2

2.2 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 2

ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3
ชัน
้ 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มติทป
ี่ ระชุม
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

การพิจารณาการจัดท�ำแผนงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัด
เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท�ำแผนงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2565 และ
ตัวชี้วัดเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบหมายการด�ำเนินการ ดังนี้
ให้หน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายน�ำกรอบแนวทางการด�ำเนินการดังกล่าวและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
จัดท�ำแผนงานและโครงการเพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกระดับ น�ำกรอบแนวทางการด�ำเนินการดังกล่าวและข้อเสนอแนะไปใช้ในการด�ำเนินการ
จัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้ในการด�ำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
2
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การพิ จ ารณานโยบายการด� ำ เนิน งานความปลอดภั ย ทางถนนในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2575)

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบการด� ำ เนิ น งานความปลอดภั ย ทางถนนในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2565 - 2575)โดยให้น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน และให้ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อด�ำเนินการไปพร้อมกัน
2.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25

กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3
ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1 เห็นชอบร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2564
2 เห็นชอบในการก�ำหนดค่าเป้าหมาย โดยให้ฝา่ ยเลขานุการฯ น�ำหลักการตามข้อเสนอแนะ
ของกรมควบคุมโรคไปใช้ในการก�ำหนดค่าเป้าหมายการด�ำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล
3 เห็นชอบการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
ภายใต้ชื่อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2
ธันวาคม 2564

การพิ จ ารณากรอบแนวทางการจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ
ทางถนน ประจ�ำปี พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1 เห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบต
ั กิ ารป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2565
2 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ�ำปี พ.ศ. 2565 โดยก�ำหนดเป้าหมาย
คือ “อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2565”
และก�ำหนดแผนงาน/โครงการ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีแผนงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่น ก็ขอให้ก�ำหนด
เป้าหมายการด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิด “ต�ำบลขับขี่ปลอดภัย” ต่อไป
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

65

ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ภายในวันที่
10 มีนาคม 2564
3

2.4 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ

ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3
ชัน
้ 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มติทป
ี่ ระชุม
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

การพิจารณาการเลื่อนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่ องความปลอดภัย
ทางถนน ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถี ใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
(15th Thailand Road Safety Seminar : A New decade, New normal, Safe driving
is priority) ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการเลื่อนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
จากเดิมระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีสถิติผู้ติดเชื้อต่อวัน
ยังคงสูงมาก และก�ำหนดจัดการประชุมแบบออนไลน์ Pre-seminar งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรือ่ งความปลอดภัยทางถนน เพือ่ สร้างกระแส และกระตุน้ สังคมให้เห็นความส�ำคัญของเรือ่ งอุบตั เิ หตุ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ร้อยละ 100

การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด� ำ เนิน โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย มั่ น ใจ ไร้แอลกอฮอล์
จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้การใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1 เห็นชอบตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ
2 ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดให้มากขึ้น
66

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก รณี ที่ ก ลุ ่ ม เยาวชน
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเกิดอุบัติเหตุ จะมีการติดตาม
และลงโทษร้านค้าหรือผู้ที่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่เด็กและเยาวชน
3

การพิ จ ารณาการก� ำ หนดค่า เป้าหมายอั ต รา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก�ำหนดค่าเป้าหมายอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ตามที่คณะ
อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผล ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ท�ำการศึกษา โดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต�่ำ
จะต้องลดจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ลงในอัตราทีน่ อ้ ยกว่า และจังหวัด
ที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต สู ง จะต้ อ งลดจ� ำนวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ลง
ในอัตราทีม่ ากกว่า และให้แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและจังหวัด
ด�ำเนินการต่อไป

การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้ด�ำเนินการต่อไป

การพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลและช่ ว ง
วันหยุด
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของ
แผนบู ร ณาการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด และมอบให้ฝา่ ยเลขานุการฯ
ก�ำหนดห้วงเวลาด�ำเนินการ
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3. การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

3.1 การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ด้านการบริหารจัดการ จ�ำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2564 มติที่ประชุมที่ส�ำคัญ ดังนี้

การพิจารณาร่างกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ตามข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งให้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องถนน
หรือเส้นทางที่มีการก่อสร้างต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

การพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
พ.ศ. 2565 โดยให้ฝา่ ยเลขานุการฯ น�ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอ
คณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป
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ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
สาระส�ำคัญ ดังนี้

การพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย

ทีป่ ระชุมมีมติขอให้ผแู้ ทนกรมควบคุมโรคน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล
และการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา เรื่อง ปริมาณการจราจรที่อยู่
บนถนนทุกประเภทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
สาระส�ำคัญ ดังนี้

การพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
และช่วงวันหยุดยาว
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนบูรณาการฯ
และให้ ฝ่า ยเลขานุ ก ารฯ น� ำ ข้ อ แนะน� ำ ของ
คณะอนุกรรมการไปปรับปรุง
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3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย จ�ำนวน 1 ครัง้
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ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
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ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

อัตราผู้เสียชีวิตของประเทศต้องไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งที่ประชุมจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
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มีนาคม ม2564
คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และความตระหนั ก
ในการใช้รถใช้ถนน จ�ำนวน 2 ครั้ง

4. วัน โลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุครับ้งัตทีิเ่ หตุ
ทางถนน (World Day of Remembranc
1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันทีครั่ 15
พฤศจิ
้งที่ 2
เมื่อวัก
นายน
ที่ 16 2563
มีนาคม 2564
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรม
ความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจ
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(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 1

4. วันโลกร�ำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดท�ำสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกร�ำลึกถึง
ผูส้ ญ
ู เสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
1

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันโลกร�ำลึกถึงผูส้ ญ
ู เสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน (World Day
of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ทางนิตยสารรายสัปดาห์
2

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันโลกร�ำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World
Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการ
เผยแพร่สปอตวิทยุ
3

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมวันโลกร�ำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day
of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อกระตุ้นเตือน
ประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
4
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ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

“กรุงเทพมหานคร”

บเคลื่อน – ศปถ.กทม. - ศปถ.เขต (1 เขต 1 โซน)
ศู1.นขัย์
อ�ำนวยการความปลอดภัย

สรุป
สรุปผลงานศูนย์อำนวยการความปลอดภั
ยงเทพมหานคร
ทางถนนกรุง(ศปถ.กทม.)
เทพมหานคร
ทางถนนกรุ
ผลงาน
ปี พ.ศ.-2563
(ศปถ.กทม.) ปี พ.ศ. 2563
2564- 2564

1

ขับเคลื่อน-ศปถ.กทม.-ศปถ.เขต (1 เขต 1 โซน)

สรุปผลงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
1. ขับเคลื่อน – ศปถ.กทม. - ศปถ.เขต (1
(ศปถ.กทม.) ปี พ.ศ. 2563 - 2564

เขต 1 โซน)

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

75

2.
2. ทางโค้
ทางโค้งงถนนรั
ถนนรัชชดาภิ
ดาภิเเษก
ษก หน้
หน้าาศาลอาญา
ศาลอาญา เขตจตุ
เขตจตุจจักักรร

2

งถนนรั
ดาภิาเศาลอาญา
ษก หน้าศาลอาญา
2. ทางโค้งถนนรัทางโค้
ชดาภิ
เษกชหน้
เขตจตุเขตจตุ
จักร จักร

ผลการด�ำเนินงานแก้ไขด้านกายภาพ บริ เวณโค้งร้อยศพ หน้าศาล

76

งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์ โมพลาสติก

งานตีเส้น Optical Speed Bar (OSB)

งานตีเส้น Rumble Strip

งานจัดท�ำ “ข้อความ” บนผิวทาง

งานติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง (เชฟรอน)

งานติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว

งานจัดท�ำสัญลักษณ์พื้นทางด้วยสี โคล์ดพลาสติก

งานจัดท�ำวัสดุฉาบเคลือบผิว เพื่อป้องกันการลื่นไถล

งานซ่อมแซมราวเหล็กป้องกันอันตราย (Guard Rail)

งานติดตั้งลูกกลิ้งกันอันตรายลดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier)
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3. สะพานข้ามแยกคลองตัน
3. สะพานข้ามแยกคลองตัน

3

สะพานข้ามแยกคลองตัน

การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาสะพานข้ามแยกคลองตัน
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4. ลาดกระบังโมเดล
การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุด ในเขตลาดกระบัง โดยวิธี Road

4. ลาดกระบังโมเดล

4

การออกแบบและปรั
ลาดกระบังโมเดลบปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ͳ

แก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุดบในเขตลาดกระบั
ง โดยวิ
การออกแบบและปรั
ปรุงโครงสร้างพื
้นฐานธี Road Safety Audit
“แก้ไขจุดเสี่ยง 3 จุด” ในเขตลาดกระบัง โดยวิธี Road Safety Audit

ͳ

͵

ʹ

ʹ
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• ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และเส้นชะลอความเร็ว
สนย.สจส.ปรั
บปรุ
งพื้นวผิ)วจราจรบริเวณทางโค้ง โดยเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุที่เพิ่มแรงเส
(ดำเนิ
น
การแล้
จุดที่ 1 โค้งอุทยาน ร.4 ถนนฉลองกรุง
สำนักงานเขต
ตัดกแต่
กิ่งาไม้มถนนบริ
ที่บดบัเวณเกาะกลาง
งป้ายจราจร (ดำเนินการแล้ว)
• ติดตั้งรั้วเหล็
กันงคนข้
การดำเนินการแก้ไขปัญหา

หน้าคณะวิทยาศาสตร์ (โค้งยายจ้อย)

• ติดตั้งอุปกรณ์ราวป้องกันอันตรายบริเวณตอม่อสะพาน เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

สน.
บชน.
พิญจหาารณาออกข้้นอทางให้
บังคัชบัดเจน
ควบคุ
มความเร็วในพื้นที่
การด�และ
ำเนิ
• นตีการแก้
เส้นเครืไขปั
่องหมายจราจรบนพื
และเส้นชะลอความเร็ว

สจส. (ด�ำเนินการแล้ว)
สนย. ปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณทางโค้ง โดยเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุที่เพิ่มแรงเสียดทาน (Anti Skid)
ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลาง
ติดกตังานเขต
้งอุปกรณ์รตัาวป้
อสะพาน
ลดความรุ
สำนั
ดแต่องกั
งกิน่งอัไม้นทตรายบริ
ี่บดบังป้เวณตอม่
ายจราจร
(ดำเนิเพืน่อการแล้
ว) นแรงของอุบัติเหตุ
ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และเส้นชะลอความเร็ว
สน.
และ บชน. พิจารณาออกข้อบังคับควบคุมความเร็วในพื้นที่
สนย. ปรับปรุงพืน้ ผิวจราจรบริเวณทางโค้ง โดยเปลีย่ นเป็นใช้วสั ดุทเี่ พิม่ แรงเสียดทาน (Anti Skid)
ส�ำนักงานเขต ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังป้ายจราจร (ด�ำเนินการแล้ว)
สน. และ บชน. พิจารณาออกข้อบังคับควบคุมความเร็วในพื้นที่
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จุดที่ 2 ซอยฉลองกรุง 1
การดำเนินการแก้ไขปัญหา

จุดที่ 2 ซอยฉลองกรุง 1
สจส. (ดำเนินการแล้ว)

การด�•ำเนิตีนเส้การแก้
ขปัญหา
นเครื่อไงหมายจราจรบนพื
้นทางให้ชัดเจน

สจส. •(ด�ำตีเนิเส้นนการแล้
ว)
ชะลอความเร็ว พร้อมเส้นซิกแซกบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จำนวน 3 จุด
ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน
• ติดตั้ง Lane Block บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จำนวน 3 จุด โดยได้รับการ
ตีเส้นชะลอความเร็ว พร้อมเส้นซิกแซกบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จ�ำนวน 3 จุด
บสนุนBlock
จากมูลบริ
นิธเิ วณทางข้
Bloomberg
ติดตัสนั
้ง Lane
าม (ทางม้าลาย) จ�ำนวน 3 จุด โดยได้รับการสนับสนุน
จากมูลนิธิ Bloomberg

จุจุดดทีที่ ่ 33ทางแยกซอยลาดกระบั
ทางแยกซอยลาดกระบั
ง 54 ง 54
การดำเนินการแก้ไขปัญหา
การด�
ำเนินการแก้ไขปัญหา
สจส. (ดำเนินการแล้ว)

สจส. (ด�ำเนินการแล้ว)
• ซ่อมรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลางที่ชำรุด
ซ่อมรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนบริเวณเกาะกลางที่ช�ำรุด
• ย้ายตำแหน่งทางข้ามมาอยู่บริเวณสัญญาณไฟจราจร
ายต�ำแหน่
่บริเกวณสั
ญญาณไฟจราจร
สน. พิจย้ารณาออกข้
อบังคังบทางข้
การจำกัาดมมาอยู
การให้รถบรรทุ
ขนาดใหญ่
สัญจร
สน. พิจารณาออกข้อบังคับการจ�ำกัดการให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจร
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5

5. รณรงค์และประชาสั
นธ์
รณรงค์มแพัละประชาสั
มพันธ์

ทุกงเทศกาลแห่
“ฉุนก”ใจ ไม่ฉุกเฉิน”
รณรงค์ทุกรณรงค์
เทศกาลแห่
ความสุข “ฉุงกความสุ
ใจ ไม่ฉขกุ เฉิ

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์
สืสื่อ่อประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์
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6

6. กิจกรรมการต่อยอดขยายผล กลไก กทม. ระดับเขต
6. กิจกรรมการต่
อยอดขยายผล
กลไก กทม. ระดับเขต
ลดอุบัติเหตุ
เชิงรุก

ลดอุบัติเหตุเชิงรุก

กิจกรรมการต่
แนวคิอ
ด ยอดขยายผล
กลไก
บัติเหตุเชิงรุก
แนวคิกทม.
ด ระดับเขต ลดอุ
“แลกเปลี่ยน-เรียนรู้-เสริมประสบการณ์

แนวคิด

งานด้“แลกเปลี
านความปลอดภั
ทางถนนจากการทำงานจริ
่ยน-เรียนรู
้-เสริมประสบการณ์ งในพืน้ ที่”

่ยน-เรียทางถนนจากการทำงานจริ
ยนรู้-เสริ มประสบการณ์ งในพืน้ ที่”
งานด้า“แลกเปลี
นความปลอดภั
งานด้านความปลอดภัยทางถนน
กลุ่มเป้าหมาย
งานจริ งในพืย้นของ
ที่” ศปถ.กทม. ศปถ.เขต
เจ้าหน้าที่ผู้ปจากการท�
ฏิบัติงานด้าำนความปลอดภั
กลุ่มเป้าหมาย

และภาคีเครือข่าย (จำนวน 2 รุ่น / รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน)
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ ศปถ.กทม. ศปถ.เขต

่ศึกษาดูงานด้านบริหยารจั
ดการอำนวยความปลอดภั
ยทางถนน
เจ้าหน้และภาคี
าที่ผู้ปลงพื
ฏิเบครืัต้นิงอทีานด้
ศปถ.กทม.
ศปถ.เขต
ข่ายานความปลอดภั
(จำนวน 2 รุ่น ของ
/ รุ่นละ
80 คน รวม
160 และภาคี
คน) เครือข่าย
พร้อ160
มแลกเปลี
นประสบการณ์
เสริามนบริ
สร้าหงความรู
้ ำนวย
(จ�ำนวน 2 รุ่น / รุในพื
่นละ้นที80่นำร่คนอง รวม
คน) ่ยลงพื
้นที่ศึกษาดูงานด้
ารจัดการอ�
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการอำนวยความปลอดภัยทางถนน
ความปลอดภัยทางถนนในพื
น้ ทีน่ ำ� ร่อง แพร้ละนวั
อมแลกเปลี
มสร้างความรูเ้ กีย่ วกับ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ตกรรมด้ย่ นประสบการณ์
านความปลอดภัเสริ
ยทางถนน
้นทีต่นกรรมด้
ำร่อง พร้อมแลกเปลี่ยยนประสบการณ์
เสริมสร้างความรู้
เทคโนโลยีแในพื
ละนวั
ถอดบทเรีายนความปลอดภั
น เพื่อนำไปประยุทางถนน
กต์ใช้ ถอดบทเรียน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้
และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
ระยะเวลา 3เกีวั่ยนวกั2 บคืเทคโนโลยี
น
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ถอดบทเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

ระยะเวลา 3 วัน 2ศูนคืย์นอ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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พร้อมเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ของหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการประสบความส�ำเร็จ เพือ่ ถอดบทเรียน
เป็นแนวทาง สู่การปฏิบัติ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ท�ำงานจริ ง
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่

➢Workshop
ศึกษาแนวปฏิถอดบทเรี
บัติที่ดี (Best
ยนPractice)
ติดอาวุธเตรี ยมความพร้อม
ของหน่วยงานที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนเป็นแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่ กทม. พร้อมเรียนรู้และน�ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
สู่การปฏิบัติ

ของตนเอง

➢➢
ศึกถ่ษาแนวปฏิ
ิที่ดี (Best
Practice)
ายทอดองค์บคัตวามรู
้ ประสบการณ์
ทำงานจริง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ของหน่
ว
ยงานที
ด
่
ำเนิ
น
การประสบความสำเร็
จ เพื่อถอดบทเรียนเป็นแนวทาง
รูปธรรมในพื้นที่
ที่ดี (Best Practice)
สู่การปฏิบัติ
ำเนินการประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนเป็นแนวทาง
➢ Workshop ถอดบทเรียน ติดอาวุธเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ กทม.
อมเรียนรูค้แวามรู
ละนำไปประยุ
กต์ใช้ทในพื
้นที่ของตนเอง
➢ ถ่าพร้
ยทอดองค์
้ ประสบการณ์
ำงานจริ
ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ธรรมในพื
้นที่
รู้ ประสบการณ์ทำงานจริง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่รูาปงเป็
น

➢ Workshop ถอดบทเรียน ติดอาวุธเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ กทม.
ทเรียน ติดอาวุธเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ กทม.พร้อมเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
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ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

“จังหวัด/อ�ำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย/ศปถ.อ�ำเภอ/ศปถ.อปท.

1
กองพันอาสาจราจร
จังหวัดร้อยเอ็ด
(กองพันน�้ำหวาน)

สิ่งที่มีอยู่/ทุนเดิม
กองร้อยอาสาจราจร กองร้อยแรก ถือก�ำเนิดขึ้น

มาจากการด�ำเนินงานด่านชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่พบว่า
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในด่านชุมชน ไม่สามารถรัง้ ผูท้ ดี่ มื่ แล้วขับ
ให้พักอยู่ที่ด่านได้ทุกราย เนื่องจากไม่มีอำ� นาจ ตามกฎหมาย
หรือขาดเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง ท�ำให้ผทู้ ดี่ มื่ สุรา ขับขีย่ านพาหนะ
ออกจากด่านแล้วประสบอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง

ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมกับ พ.ต.อ.อานนท์
นามประเสริฐ (ยศในขณะนั้น) จัดอบรมหลักสูตรอาสาจราจร เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ประจ�ำด่าน โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ.ต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ และมีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มกราคม
2551 โดยก�ำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายรูปแบบ และอาสาจราจร ก็เป็นรูปแบบ
ที่ถูกก�ำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1 เกณฑ์การคัดเลือกใช้เกณฑ์เดียวกับอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
2 ผ่านการอบรมจากกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด/สถานีต�ำรวจภูธร ระยะเวลา 3 วัน
(หลักสูตร การอบรมก�ำหนดไว้ในระเบียบฉบับดังกล่าวข้างต้น)
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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งานตำรวจแห่งชาติ
4) กำหนดการแต่งกายตามระเบียบสำนัก
เสียชีวิต ตามระเบียบ
สดิการช่วยเหลือเมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือ
5) มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ และสวั
กงานตำรวจแห่งชาติ

3

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ

การอบรมอาสาจราจรกองร้
ยที่ 1 ได้ำรรวจ
ับงบประมาณสนับสนุนจากแ
าพนักองานต�
จราจรระดับจังหวัด (สอเจ้
ผนงานสนับสนุนการป้องก
จร.) โดยเลือกอำเภอในก
ันอุบัต
ารดำเนินงาน 2 อำเภอ คื
อาจสามารถ มีกำลังพล 4
อยอำบเภอสุวรรณภูมิ และอ
ำหนดการแต่
ง
กายตามระเบี
หมวด4ๆ ละก�25
ำเ
นาย รวม 100 นาย รายละเอ
ียด ดังนี้
1) เน้นจิตอาสา เป็นผู้หญิง
อา
ยุ
ต
ง
้
ั
่ 50 ปีขึ้นงไปชาติ
ส�ำนักงานต�ำแตรวจแห่
2) คัดเลือกโดยตำรว
จมวลชนสัมพันธ์ เนื่องจาก
ความใกล้ชิดกับชุมชน ต้องเป
อาสาจราจรเหล่านี้ เมื่อจบกา 5 มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รมีั บ
า ง ๆ็นครูฝึก และครูพี่เลี้ยงให้ก
รฝึกอบรมและกลับมาปฏิบ สวั ส ดิ ก ารต่
ั
ต
ิ
ง
านในชุมชน (การใช้ตำรวจม
โครงการนี้)
และสวัสดิการช่วยเหลือเมือ่ ได้รบั บาดเจ็วลบชนสัมพันธ์เป็นจุดแข็งขอ
3) ควรมีตัวแทนหมู่บ้าน ๆ
คน เพื่อเป็นเพื่อยนใบส�
ปฏิบัติงานได้
นการป
หรื อ เสีละยอยชี่างนวิ ้อตย 2ตามระเบี
ำ นัฏิบกัตงาน
ิงาน หรือเมื่อมีธุระที่ไม่สาม
าร
4) หลังการฝึกอบรม ตำรว
ต�
ำ
รวจแห่
จพี่เลี้ยงงนชาติ
ำอาสาจราจรรายงานตัวต่
นายอำเภอ การเรียกใช้จะต
อผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรต
้องมีการออกคำสั่งในการเร
้นสังกัด และ
ียกใช้ทุกครั้ง

การอบรมอาสาจราจรกองร้อยที่ 1

ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากแผนงาน
สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรระดั บ
จังหวัด (สอจร.) โดยเลือกอ�ำเภอในการด�ำเนินงาน
2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ และอ�ำเภอ
อาจสามารถ มีก�ำลังพล 4 หมวด ๆ ละ 25 นาย
รวม 100 นาย รายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรอาสาจราจร จะ

ฝึกทางยุทธวิธี เพื่อเป็นผู

หลักสูตรอาสาจราจร จะฝึก

้ช่วยเจ้าพนักงาน

ทางยุทธวิธี เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ

้าพน

ักงาน
เน้นจิตอาสา เป็นผู้หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
2 คัดเลือกโดยต�ำรวจมวลชนสัมพันธ์ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชน ต้องเป็นครูฝึก และ
ครูพเี่ ลีย้ งให้กบั อาสาจราจรเหล่านี้ เมือ่ จบการฝึกอบรมและกลับมาปฏิบตั งิ านในชุมชน (การใช้ตำ� รวจ
มวลชนสัมพันธ์เป็นจุดแข็งของโครงการนี้)
3 ควรมีตวั แทนหมูบ
่ า้ น ๆ ละอย่างน้อย 2 คน เพือ่ เป็นเพือ่ นในการปฏิบตั งิ าน หรือเมือ่ มีธรุ ะ
ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4 หลังการฝึกอบรม ต�ำรวจพี่เลี้ยงน�ำอาสาจราจรรายงานตัวต่อผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธร
ต้นสังกัด และนายอ�ำเภอ การเรียกใช้จะต้
องมีการออกค�ำสั่งในการเรียกใช้ทุกครั้ง
ฝึกการอำนวยการจราจร การให้สัญญาณมือ

1

สัญญาณมือ
ฝึกการอ�ฝึำกการอำนวยการจราจร
นวยการจราจรการให้
การให้
สัญญาณมือ

ฝึกระเบียบแถว โดยตำรวจครูพี่เลี้ยง

ฝึกระเบียบแถว โดยต�ำรวจครูพี่เลี้ยง

ฝึกวินัย และความพร้อมเพรียง สง่างาม

ฝึกวินัย และความพร้อมเพรี ยง สง่างาม
หลังจากทั้ง 2 อำเภอ มีกองร้อยอาสาจราจร หรือชื่อเรียกทั่วไป “กองร้อยน้ำหวาน” เนื่องจากทำหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่เน้นการจับกุม รวมทั้งเป็นผู้หญิงจึงมีความอ่อนหวาน ขณะปฏิบัติหน้าที่จะลด
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แรงต้าน การปะทะ ระหว่างผู้ใช้รถ ใช้ถนนทั่วไปได้ดี และเป็นกำลังสำคัญในการตั้งด่าน ลดการใช้กำลังตำรวจ

ได้มาก การปฏิบัติงานได้ผลดี ทำให้สถานีตำรวจต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด เรียกร้องให้อบรมเพิ่มเติมให้ครบ
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ทุกสถานีตำรวจ แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ทั้งหมด ขยายได้เพียง 15 อำเภอ
9 กองร้อย จำนวนกำลังพล 956 นาย

หลังจากทัง้ 2 อ�ำเภอ มีกองร้อยอาสาจราจร หรือชือ่ เรียกทัว่ ไป “กองร้อยน�ำ้ หวาน” เนือ่ งจาก
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจ ไม่เน้นการจับกุม รวมทั้งเป็นผู้หญิงจึงมีความอ่อนหวาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่จะลด แรงต้าน การปะทะ ระหว่างผู้ใช้รถ ใช้ถนนทั่วไปได้ดี และเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการตัง้ ด่าน ลดการใช้กำ� ลังต�ำรวจได้มาก การปฏิบตั งิ านได้ผลดี ท�ำให้สถานีตำ� รวจต่าง ๆ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรียกร้องให้อบรมเพิ่มเติมให้ครบทุกสถานีต�ำรวจ แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ�ำนวนจ�ำกัด
ัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ทั้งหมด ขยายได้เพีออกปฏิ
ยง บ15
อ�ำเภอ 9 กองร้อย จ�ำนวนก�ำลังพล 956 นาย

อข่ายอข่าย
ภาคีเครืเครื
วมกับบภาคี
บัติงานร่
ออกปฏิบออกปฏิ
ัติงานร่
วมกั

เจ้าพนักงานตำรวจมาดำเนินการได้

ญาตตรวจสอบใบขับขี่
พบผู้กระทำผิด สามารถร้องขอให้
ชะลอ และขออนุญชะลอ
าตตรวจและขออนุ
สอบใบขับขี่ ด้วยท่าทีสุภาพ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ร กรณี กรณีพบผู้กระท�ำผิด สามารถร้องขอ
ถ ใช้ถนนด้วยดี

ด้วยท่าทีสุภาพ ได้รับความร่วมมือ หลังการอบรมอาสาจราจ
ให้เจ้ารพนั
รวจมาด�
ำเนิสามารถบอ
นการได้กเล่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และ
กยภาพให้
การพัฒำนาศั
ได้รกับงานต�
จากผู้ ใช้รถ ใช้ถนนด้วยดี ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างเหตุที่เกิดในชุมชนของตนเอง หรือใช้ภาพที่เป็นแนวทางในชุดความรู้ที่ได้รับ

นที่ประจักษ์ และยอมรับของชุมชน
จากการเข้ารับการฝึกอบรม (กระเป๋าแดง) ทำให้บทบาทของอาสาจราจรเป็
เนื่องจากมีการดำเนินการบ่อยครั้ง มากกว่าการปฏิบัติงานในการตั้งด่าน

หลังการอบรมอาสาจราจร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถบอกเล่า สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างเหตุที่เกิดในชุมชนของตนเอง หรือใช้ภาพที่เป็น
แนวทางในชุดความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการเข้ารับการฝึกอบรม (กระเป๋าแดง) ท�ำให้บทบาทของอาสาจราจร
เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของชุมชน เนื่องจากมีการด�ำเนินการบ่อยครั้ง มากกว่าการปฏิบัติงาน
ในการตั
ด่านับขี่ ด้วยท่าทีสุภาพ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถ ใช้ถนนด้วยดี
นุญาตตรวจ้งสอบใบข
ชะลอ และขออ

สะพายกระเป๋าแดง ออกให้ความรู้ร่วมกับการตักเตือนผู้กระทำผิดกฎจราจร

สะพายกระเป๋าแดง ออกให้ความรู้ร่วมกับ
การตักเตือนผู้กระท�ำผิดกฎจราจร

อ�ำนวยการจราจร และให้ความรู้บริ เวณ
หน้าโรงเรี ยนร่วมกับสถานศึกษา

พบผู้ขับขี่ ซ้อนท้าย ไม่สวมหมวกนิรภัย
ตักเตือน และอธิบายพร้อมภาพประกอบ

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ระลอกแรก ที่ ศบค. มีค�ำสั่งให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 อาสาจราจรได้รับค�ำสั่งให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในด่านทุกนาย จึงเป็นโอกาสอันดี
ในการบูรณาการระหว่างการให้คำ� แนะน�ำในการป้องกันโรคโควิด 19 และการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร
ในคราวเดียวกัน
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บูรณาการการคัดกรองให้ความรู้โรคโควิด 19
ร่วมกับชุดความรู้อุบัติเหตุทางถนน

เคาะประตูเป้าหมาย แนะน�ำ โดยให้ผู้ปกครองร่วมรับฟัง
พร้อมแจกหน้ากากอนามัย

จังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนในการขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมอาสาจราจรให้ครบทุกสถานี
ต�ำรวจ เนื่องจากมีความต้องการอาสาจราจรจากทุกสถานีต�ำรวจ โดยจะขอรับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขาดอีกประมาณ 5 อ�ำเภอ
ก่ อ นการระบาด ระลอก 2 (เดื อ นเมษายน) ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ จั ด อบรม
“ครูกระเป๋าแดง” โดยคัดเลือกจิตอาสาจากทั้ง 5 อ�ำเภอ (ที่ยังไม่มีอาสาจราจร) ให้มีความรู้
ในการสื่อสาร สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยใช้สื่อที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) เช่นกัน เพื่อลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตบนถนนสายรอง โดยการให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้าน โดยจิตอาสาดังกล่าว ไม่จ�ำกัด
เฉพาะเพศหญิง แต่ได้เลือกจิตอาสาที่เป็นเพศชายร่วมด้วย จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม เป็นเพศชาย
21 คน เพศหญิง 147 คน ต�ำรวจพี่เลี้ยง 12 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ในการอบรมดังกล่าวผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับเสื้อกั๊ก หมวกแก๊ป และกระเป๋าแดง (ชุดความรู้) แต่ยังไม่ใช่อาสาจราจร เป็นเพียง
จิตอาสาที่จะเคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนถนนสายรอง แต่เนื่องจากหลังการอบรม เกิดการระบาด
ของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ท�ำให้จิตอาสาดังกล่าวยังไม่ได้ออกรณรงค์ให้ความรู้
ล�ำดับ

สภ.

อาสา (ชาย)

อาสา (หญิง)

ตร.พี่เลี้ยง

รวม

1
2
3
4
5
6

จังหาร
ศรี สมเด็จ
โพนทราย
เมืองสรวง
ธวัชบุรี
พนมไพร

0
18
0
0
2
1
21

28
10
28
28
26
27
147

2
2
2
2
2
2
12

30
30
30
30
30
30
180

รวม

จ�ำนวนจิตอาสาที่ ได้รับการอบรม “ครูกระเป๋าแดง”
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จุดเด่น (ข้อค้นพบ) กองพันอาสาจราจร
“กองพันน�้ำหวาน” จังหวัดร้อยเอ็ด
สัมพันธภาพระหว่างต�ำรวจพี่เลี้ยง และสมาชิกแต่ละกองร้อยมีความเป็น “ครู” กับ
“ลูกศิษย์” ท�ำให้การปกครอง หรือการสื่อสาร ราบรื่น เอื้ออารี และเชื่อฟัง ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้
จะได้รับความร่วมมือด้วยดี ไม่เคยเกี่ยงงอน และไม่สอบถามถึงเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
2 อาสาจราจรมีความภาคภูมิใจ ในการเป็นจิตอาสาจราจรอย่างมาก จึงมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน มีความพร้อม อยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
ทุกครั้ง และมีค�ำขวัญประจ�ำตัวว่า “กองร้อยน�้ำหวานร้อยเอ็ด ท�ำงานเข้มแข็ง แต่งกายสง่า วาจา
ไพเราะ เพราะมีจิตอาสา”
3 มีกลุ่มไลน์ของกองร้อยและกองพัน อาสาจราจร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อ และประชาสัมพันธ์ การท�ำงานของแต่ละหมวด การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรายงานการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อสถานะ การคงอยู่ และความต่อเนื่องของอาสาจราจร กล่าวคือ มีการแข่งขันกัน
ส่งผลการปฏิบัติงานลงในกลุ่มไลน์ ท�ำให้หมวดที่มีผลงานน้อย จะกระตุ้น ครูพี่เลี้ยงให้รวมกลุ่ม
ตั้งด่าน หรืออ�ำนวยการจราจร บริเวณตลาด หรือย่านชุมชน ท�ำให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร เป็นก�ำลังพลจิตอาสาที่มีความเข้มแข็ง เป็นจิตอาสากลุ่มแรก ๆ ที่เมื่อมีกิจกรรมมักจะ
ถูกร้องขอ ทั้งระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หรือแม้แต่ในระดับหมู่บ้าน นับเป็นประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในกิจการของทางราชการ และช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชน และส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติได้เป็นอย่างดี
1

กลุ่มไลน์กองร้อยที่ 2
กลุ่มไลน์กองร้อยที่ 1

กลุ่มไลน์ กองพัน อาสาจราจรร้อยเอ็ด ใช้ชื่อว่า
กองพันอาสาต�ำรวจ
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2
การด�ำเนินการในการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
มาบปลาเค้า

การจัดสถานที่แหล่งเรี ยนรู้

มีการจัดห้องแหล่งเรียนรูด้ า้ นการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยทางถนน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
มาบปลาเค้า ตั้งอยู่ที่ห้องกระจกชั้นล่าง หน้าอาคาร
ที่ ท� ำ การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลมาบปลาเค้ า
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สะดวกกับประชาชน
ในการเข้าใช้บริการ เป็นสัดส่วนมีป้ายชัดเจน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ชี้ให้เห็นคุณค่าของการณรงค์ ส่งเสริมสร้างความตระหนักด้านการใช้รถใช้ถนน
อย่างมีวนิ ยั เพือ่ ความปลอดภัยของชุมชน ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน ด�ำเนินการโดยร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย
การส่งเสริมให้ อปพร. มีความรู้
ในเรื่องของการจราจร และการอ�ำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุ
1
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ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนโดยร่วมกับจิตอาสาและคนในชุมชน
2

3

มีกิจกรรมรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่

สนับสนุนรถยนต์กชู้ พี และกูภ้ ยั ให้แก่ประชาชน ในกรณีทมี่ อี บุ ตั เิ หตุสามารถรับส่งผูป้ ระสบภัย
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมอาสาในต�ำบล และทีม อปพร.
4
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การร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชนในการดูแลถนนทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ ในกรณีตน้ ไม้โค่นล้มขวาง
ทางจราจร เราก็ต้องช่วยกันด�ำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร
5

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
1

92

วัสดุอุปกรณ์ที่สื่อการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

2
3
4

กิจกรรม

เอกสารประกอบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ
มีคอมพิวเตอร์ส�ำหรับประชาชนค้นหาข้อมูล
มีแบบฟอร์มให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นในการจัด

ตู้/ชั้น เก้าอี้
6 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ แผนผังโดยรวมของแหล่งเรียนรู้ฯ เบอร์โทรหน่วยงานส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับการประสานงานด้านความปลอดภัย
5

จัดท�ำสื่อรูปแบบต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์
1

การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
จัดแสดง ณ แหล่งเรียนรู้
โทรศัพท์/โทรสาร/ตู้แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ โดยมีการน�ำข้อมูลเผยแพร่
ผ่านสื่อแต่ละด้าน
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มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
1
2
3

มีคณะท�ำงานแหล่งเรียนรู้
มีคำ� สัง่ มอบหมายคณะท�ำงานและค�ำสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำแหล่งเรียนรู้
มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำแหล่งเรียนรู้ พร้อมแผนผังโครงสร้าง ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์

มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่

มีการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบการจัดท�ำ
แผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

มีแผนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
1
2
3

มีแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และน�ำเสนอแผนให้คณะท�ำงานแหล่งเรียนรู้เห็นชอบ
มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
มีการเสนอผลการด�ำเนินงานตามแผนให้คณะท�ำงานฯ พิจารณา

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1
2

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ
มีการน�ำข้อมูลช่องทางต่างมาสรุปและน�ำผลการสรุปเสนอผู้บริหารทราบ

มีการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู้ฯ
1

มีการส�ำรวจ		

2

มีการบันทึกสถิติผู้มาใช้บริ การ
1

มีการจัดเก็บสถิติ

2

สรุปผลการส�ำรวจ		

3

เสนอผู้บริหารทราบ

สรุปผล			

3

เสนอผู้บริหารทราบ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โดยการน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้

คณะกรรมการจัดตัง้ แหล่งเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.มาบปลาเค้า
ได้คิดนวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านจราจร ได้แก่ สัญญาณไฟจราจรจ�ำลอง
และสนามจ�ำลอง
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สัญญาณไฟจราจรจ�ำลอง
เป็นที่ทราบกันดีว่าสัญญาณไฟจราจร
นั้นมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการใช้รถใช้
ถนน ตัง้ แต่ เดิน วิง่ ขับขีร่ ถจักรยาน จักรยานยนต์
รถยนต์ ตลอดจนรถ 10 ล้อ ก็ต้องมีความรู้ใน
เรื่องของสัญญาจราจร ยกตัวอย่างง่าย ๆ คนที่
เห็นไฟเหลืองหรือไฟแดงกระพริบจะเร่งเครื่อง
ให้ทันสัญญาณไฟ แต่ความเป็นจริงผู้ขับขี่จะต้องเตรียมหยุดรถ ซึ่งนวัตกรรม
สัญญาณไฟจราจรจ�ำลองนี้ สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้หากคน
เข้าใจสัญญาณไฟเป็นอย่างดี โดยสัญญาณไฟจราจรที่เสมือนจริงนี้สามารถน�ำไปสาธิตได้ทุกแห่ง
เนื่องจากเคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ ซึ่งได้มีการน�ำมาให้เด็กได้เรียนรู้ก่อนที่จะ
ทดสอบสนามที่จ�ำลองที่เราจัดเตรียมไว้
1

สนามจ�ำลอง
สนามที่ 1 : สนามจ�ำลองการหยุดรถ โดยใช้
รถบังคับวิทยุในการทดสอบ ช่วยให้ผทู้ ดสอบได้เรียนรู้
และมีการเรียนรู้เสมือนจริง เป็นที่สนใจของเด็ก ๆ
2

สนามที่ 2 : สนามจ�ำลองทีส่ ามารถ
เข้ า ไปขั บ รถทดสอบได้ จ ริ ง โดยให้ เ ด็ ก
ได้เรียนรู้การขับขี่จริง เครื่องหมายและ
สัญญาณจราจร สนามจราจร ที่เสมือนจริง
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การด�ำเนินการในการรณรงค์สร้างความรู้จิตส�ำนึกในความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง
การให้ความรู้แก่เยาวชนในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการรักษาวินัยจราจร

การรณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัย โดยด�ำเนินการกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบปลาเค้าอย่างต่อเนื่อง

“แหล่งเรี ยนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน”
ขององค์การบริ หารส่วนต�ำบลมาบปลาเค้า

จัดท�ำโดย

องค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบปลาเค้า
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
032 – 506200
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แผนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
“แหล่งเรี ยนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน”
ของ องค์การบริ หารส่วนต�ำบลมาบปลาเค้า

จัดท�ำโดย

คณะท�ำงานแหล่งเรียนรู้
“แหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน”
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลมาบปลาเค้า

ผังการให้บริ การแหล่งเรี ยนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางถนน
ผังการให้
บริก
การแหล่
นรู้ด้าวนการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภั
องค์
ารบริงเรีหยารส่
นต�ำบลมาบปลาเค้
า ยทางถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

โต๊ะอเนกประสงค์
เก้าอี ้

สัญญาจราจรควรรู้

TV

ทางเข้า/ออก
อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย
เบือ้ งต้น

เอกสารแจกฟรี

คอมพิวเตอร์

สนามจราจรจาลองเล็ก

แบบจาลองถนนเพือ่ การเรียนรู้
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3
โครงการนวัตกรรม

หลักการเหตุผลโครงการ

เนื่องจากเทศบาลเมืองเขารูปช้างตั้งอยู่ในเขต
อ�ำเภอเมืองสงขลา อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
สงขลา ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ 27.49 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 42,299 คน พื้นที่เป็น
โดย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�ำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
เมืองหน้าด่าน ก่อนเข้าสูเ่ มืองสงขลาและเป็นศูนย์รวม
ของสถานที่ ร าชการ สถานศึ ก ษา และโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่ง ตลอดจนมีสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ มากมาย ท� ำ ให้ ก ารขยายตั ว
ของเมืองเจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ การขยายตัวนีเ้ อง น�ำมาซึง่ ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัญหาด้านการจราจรและการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ด้วยในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองเขารูปช้างมีถนนสายหลัก
ตัดผ่านเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสงขลา จ�ำนวน 5 สาย และมีถนนภายในเทศบาลอีก 475 สาย โดยเฉพาะ
ถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลัก คือ ถนนกาญจนวนิช และถนนสายสงขลา – นาทวี ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มต่อ
ระหว่างเมืองต่าง ๆ รวมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยถนนทัง้ สองสายได้มาบรรจบเป็นสายเดียวกัน
ที่แยกส�ำโรง ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างก่อนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสงขลา ประกอบกับปริมาณ
รถจดทะเบียนสะสมของจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 1,121,252 คัน จึงเป็นสาเหตุประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดประกอบกับผู้ขับขี่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน
ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตามแนวคิดความปลอดภัยต้องมาก่อน โดยน�ำเอาหลักการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ตามยุทธศาสตร์ 5E มาประยุกต์ใช้ ดังนั้น เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงจัดท�ำโครงการนวัตกรรม KRC
SAFETY ROAD เขารูปช้างร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียในชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน

KRC SAFETY ROAD
เขารูปช้างร่วมใจ
สร้างความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์
1
2
3
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เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
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เป้าหมายโครงการ
1
2

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงที่เร่งด่วน
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ�ำนวน 4,229 คน

วิธีด�ำเนินการ
จัดประชุมคณะท�ำงานตามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนเทศบาลเมืองเขารูปช้างเพื่อมอบหมายหน้าที่และแนวทางการท�ำงานในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยแจ้งสถานการณ์
การจราจร สถิติและข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
2 ก�ำหนดแผนงานและกิจกรรม เพือ่ ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
2) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร
3) การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
4) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยแก่ประชาชน
3 การปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4 ประเมินผลตามตัวชีว้ ด
ั และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลลัพธ์เพือ่ พัฒนาปรับปรุงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนต่อไป
5 รายงานผลการด�ำเนินงานตามโครงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพือ่ ด�ำเนินการ
ในปีถัดไป
1

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1 นวัตกรรม KRC SAFETY ROAD เขารูปช้างร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน

มีจุดเริ่มต้นจาก “การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” เป็นการถอดแบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนจากการท�ำ Collision Diagram หรือแผนผังการชนสามารถก�ำหนดรายละเอียดของข้อมูล
ที่ต้องการทราบ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งใน “เชิงปริมาณ” และ “เชิงคุณภาพ”สามารถปรับปรุง
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลได้ตลอดเวลา
2

การขับเคลื่อนข้อมูลในเชิงคุณภาพ

การส่งต่อข้อมูล
- ค้นหาเจ้าภาพ
- ค้นหาเจ้าภาพร่วม

การปฏิบัติการ

การติดตามผล
- การท�ำงาน
- ผลลัพธ์

กิจกรรม
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3

การส่งต่อข้อมูล การด�ำเนินงานการประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอความร่วมมือ

กับภาคีเครือข่ายและ เพื่อค้นหาเจ้าภาพร่วม

"การมี ส่วนร่วม ของประชาชน และความร่วมมือเป็นภาคีเครื อข่ายในการด�ำเนินนวัตกรรม"
ภาครัฐ

สถาน
ศึกษา

อปท.

ภาค
ประชา
สังคม

ภาค
เอกชน

เครื อข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภยทางถนน
เครื อข่ายภาครัฐ
เพื่อการประสานงาน
ในระดับนโยบาย

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติและ
การจัดการด้านคน

สถานศึกษา

ภาคเอกชน

เพื่อส่งเสริ มการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์และเผยแพร่
ผลการด�ำเนินงาน

ภาคประชาสังคม

เพื่อเป็นแกนน�ำในการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้

การจัดการด้านคนการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยในเด็กและชุมชน

4

โดยมีการด�ำเนินการกิจกรรมดังนี้
1) โรงละครเทศกิจพิทักษ์ธรรม
2) สวนจราจร (น้องรับรู้ หนูเข้าใจ เด็กใช้ถนนเป็น)
3) ครู ช.ช้าง การอบรมครู ช.ช้าง 50 คน ทั้ง 10 หมู่บ้าน สร้างเครือข่าย 500 คน
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และประชาชน เป็นผู้แจ้งเหตุ อุบัติเหตุ ปัญหาในชุมชน
สู่การแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในชุมชน
5

การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยการจัดชุด “อาสาจราจร” เพือ่ ปฏิบตั งิ าน

ในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น หรือตามภารกิจ
6

ด้านวิศวกรรมจราจร มีการด�ำเนินการดังนี้

มาดัดแปลง

100

1) แก้ไขจุดเสี่ยง
2) การทาสีตีเส้นการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
3) การดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตกรรมโดยน�ำเทคโนโลยีต้นทุนต�่ำ
เซ็นเซอร์ไฟเตือนเมื่อเข้าเขต
ไฟและป้ายเตือนทางม้าลาย
กล้องวงจรปิดไร้สาย

ไฟเตือนเมื่อมีรถรอการกลับรถ
สัญญาณน้องช้างขอทาง
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7

การติดตามประเมินผล คือ การติดตามผลที่ได้จากการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ไปสูก่ ลุม่ เป้าหมาย ระดับความกว้างขวาง ครอบคลุมของโครงการนวัตกรรมท้องถิน่ ต่อจ�ำนวนประชากร
ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

เชิง
คุณภาพ

เชิง
ปริ มาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลและผูใ้ ช้รถใช้ถนนได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกในด้าน
การจราจรและลดความเสี่ยงภัย โดยจัดบริการ
จัดชุดอาสาจราจรบริเวณจุดตัดทางร่วมทางแยกหรือจุดกลับรถในชั่วโมง
เร่งด่วน ทุกวันหรือตามภารกิจ เช้า 07.00 - 09.00 น. เย็น 16.00 -18.00 น.
จัดชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน
หน่วยกู้ชีพเตรียมความพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.
ประชาชนผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นในเขตเทศบาลเมื อ งเขารู ป ช้ า ง
9,300 คัน/ชม. แบ่งเป็น 1) รถหมุนเวียนภายในเขต เฉลี่ย 5,500 คัน/ชม. และ
2) รถที่มาจากต่างพื้นที่ เฉลี่ย 3,800 คัน/ชม.
ประชาชนทั่ ว ไปในเขตเทศบาลเมื อ งเขารู ป ช้ า ง สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้
ทั้ง 10 หมู่บ้าน จ�ำนวน 42,299 คน มีรถที่มาใช้บริการกลับรถในชั่วโมงเร่งด่วน
เฉลี่ย 1,200 คัน/ชม. (จุดกลับรถดวงธิดาและวอมพ์อัพ)

8

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

1) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย โดยมีการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไข
จุดเสี่ยง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับการแจ้งเตือนภัย ซึ่งประชาชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ถนนกาญจนวนิชได้รับการแก้ไขจ�ำนวน 4 จุด ท�ำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และถนนสายสงขลา - นาทวี
มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ท�ำให้อุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต
ส�ำหรับด้านวิศวกรรมจราจรอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกาะกลางถนน ตามความประสงค์
ของประชาชน
2) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ประชาชนลดเวลาในการรอ “การกลับรถ” ร้อยละ 80
ก่อนด�ำเนินการจัดให้มีอาสาจราจร เวลากลับรถเฉลี่ย 3.45 นาที เมื่อจัดให้มีการ
ด�ำเนินการใช้เวลาเฉลี่ย 45 วินาที
มีชุดอาสาจราจร จ�ำนวน 14 จุด
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3) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยกูช้ พี เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเครือข่าย
ประกอบด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการอ�ำนวย
ความสะดวกจากชุดอาสาจราจร ท�ำให้มีมาตรฐานเวลาจากการ
รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 - 8 นาที
4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย
ได้ด�ำเนินการอบรมและสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้น�ำชุมชน นักเรียน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนหรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางถนนร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีผู้ผ่านการอบรม 2,732 คน เครือข่ายอ�ำเภอเมืองสงขลาและอ�ำเภอจะนะ มีการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
จ�ำนวน 10 หน่วยงาน (ปัจจุบันมี 21 หน่วยงาน)
9

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 96 เห็นควรให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและ
ให้เพิ่มจุดติดตั้ง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็น
ร้อยละ 88.37
10
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ภาพกิจกรรม
การด�ำเนินการ
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80

ครู ช. ช้าง

การอบมรมครู ช.ช้าง 50 คน ทั้ง 10 หมู่บ้าน สร้างเครือข่าย 500 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน
เยาวชน และประชาชน เป็นผู้แจ้งเหตุ อุบัติเหตุ ปัญหาในชุมชน สู่การแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อ

ความปลอดภัยในชุมชน
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ผลการด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน

“ของหน่วยงานภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน”

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการด�ำเนินงานในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564

มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
การท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อร่วมกัน
ด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2 โรงเรียนมีการด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนกับนักเรียน
3 โรงเรียนมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับ
นักเรียน
4 โรงเรียนมีการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น ป้ายและเครื่องหมาย
จราจรในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไข อุบัติเหตุทางถนน
5 โรงเรียนมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง
6 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถบนท้องถนนให้แก่นักเรียน
7 มาตรการให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในการขับขีแ่ ละใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์สว่ นบุคคล และ
รถยนต์โดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย
8 โรงเรียนบางพืน
้ ที่ ทีอ่ ยูต่ ดิ ทางหลวง หรือถนนเส้นทางหลัก ถนนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง
ได้รับความร่วมมือจากต�ำรวจจราจรในการกวดขัน ดูแล การขับขี่รถรับ - ส่งนักเรียน ให้แก่นักเรียน
ผู้ปกครอง ในการใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัย
1
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การด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
1

ด้านการบูรณาการ

1) ร่ ว มตรวจติ ด ตามศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มป้ อ งกั น และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ พ.ศ. 2564
2) เข้ า ร่ว มการรณรงค์ ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ตลอด 365 วั น
เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
2

ด้านการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรม

1) โครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกกันให้น้อง”
2) จัดท�ำโครงการจราจรปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ตลอดปีการศึกษา 2564
3) จัดท�ำโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
(Safety Zone)
3

ด้านหลักสูตร

1) นวัตกรรมหลักสูตรการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ “ทักษะคิด พิชติ อุบตั เิ หตุทางถนน”
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

รายละเอียดการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีสว่ นร่วมรับผิดชอบโครงการ “ผูว้ า่ สวมหมวก
กันให้นอ้ ง” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ณ สถานศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล จ�ำนวน
1

87 แห่ง โดยโครงการนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สัญจรไปมา โดยการขับขี่หรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ได้มีหมวกนิรภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ได้รับ
การสนับสนุนหมวกนิรภัยจากทุกภาคส่วน เพือ่ น�ำไปมอบให้นกั เรียนทีข่ าดทุนทรัพย์ ไม่มหี มวกนิรภัย
ซึ่งส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่
สถานศึกษา และเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบหมวกนิรภัยให้กับน้องนักเรียน
ในครั้งนี้
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2

ดังนี้
นักเรียน

สถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้มมี าตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทางถนน
1) โรงเรียนมีการด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนกับนักเรียน
2) โรงเรียนมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับ

3) โรงเรียนมีการจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน เช่น ป้ายและเครือ่ งหมาย
จราจรในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไข อุบัติเหตุทางถนน
4) โรงเรียนมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครอง
5) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถบนท้องถนน
ให้แก่นักเรียน
6) โรงเรียนมีมาตรการให้ความรู้แก่นักเรียนในการขับขี่และใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย
7) โรงเรียนบางพื้นที่ ที่อยู่ติดทางหลวง หรือถนนเส้นทางหลัก ถนนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน
เมืองได้รับความร่วมมือจากต�ำรวจจราจรในการกวดขัน ดูแล การขับขี่รถรับ - ส่งนักเรียน ให้แก่
นักเรียน ผู้ปกครองในการใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัย
ส�ำหรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางท้องถนนของ
สถานศึกษาในจังหวัดสกลนครได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในพืน้ ที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
โดยการประชุม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับ
นักเรียนรวมถึงปลูกจิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
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ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้จดั ท�ำ
นวั ต กรรมหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชติ อุบตั เิ หตุ
ทางถนน” ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนนโดยใช้วิธีการอบรมปลูกฝัง
วินัยจราจร ให้เกิดองค์ความรู้ส�ำหรับเด็ก นักเรียน
และเยาวชนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและ
ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนคร มอบให้ กั บ
ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
โดยการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การสวมนิรภัยภายในสถานศึกษาส�ำหรับนักเรี ยน นักศึกษา ที่ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางมาที่วิทยาลัย โดยเส้นทางมีพื้นที่ติดกับทางหลวง
3

มีไหล่ทางแคบ และถนนเส้นทางตรง ท�ำให้รถยนต์ที่สัญจรไป – มา ขับด้วยความเร็วสูง ท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากรถยนต์
ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วสูง และไม่ทราบว่าเป็นหน้าสถานศึกษา จึงไม่ได้ระมัดระวังและลดความเร็วรถยนต์
เพื่ อ เป็ น การลดอุ บั ติ เ หตุ แ ละเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และประชาชนที่สัญจรไปมา บนถนนด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้ท�ำการจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการขับขี่รถจักรยานยนต์
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กฎจราจร และความปลอดภั ย ในการใส่ ห มวกนิ ร ภั ย
และควรจะมี ไ ฟไซเรนสี เ หลื อ ง และตัวหนังสือบนถนน
“โรงเรี ย นลดความเร็ ว ” เพื่ อ ให้ ค นขั บ รถยนต์ รู ้ ว ่ า เป็ น
สถานศึกษาและมองเห็นไฟไซเรนในระยะทางที่ไกล
จะได้ลดความเร็วรถยนต์ จึงได้จัดท�ำโครงการขับขี่
ปลอดภัยนี้ขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ นักเรียน นักศึกษา
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่มาเรียนมากกว่าร้อยละ 90

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่ อง การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินการ
4

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1) ด�ำเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ทัง้ ผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครองและบุคลากรในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ก�ำหนดให้เขตพื้นที่ของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นพืน้ ทีค่ วบคุมวินยั จราจรในเรือ่ งการสวมหมวกนิรภัย
อย่างเคร่งครัด และจัดท�ำป้ายและติดตั้งป้ายสัญลักษณ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 3) ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2546 ในกรณี
ที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายความปลอดภัยทางถนน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ด�ำเนินการลงโทษทางวินยั 4) ให้มกี ารด�ำเนินการ
จั ด ตั้ ง ด่ า นโรงเรี ย นในสถานศึ ก ษา และจั ด ตั้ ง
ด่านโรงงานในสถานประกอบการ โดยกวดขัน
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ได้ประสานหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา
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เพื่อด�ำเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 รวมถึงบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ
น�ำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ส�ำนักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธานี มีกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
5

1) โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะชีวิต ณ กศน.อ�ำเภอน�้ำขุ่น ส�ำนักงาน กศน.
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี เ ป้ า หมายคื อ ประชาชน
ผลการด�ำเนินงานคือ ประชาชนได้รบั ความรูจ้ ากการ
สอดแทรกเนื้ อ หาการใช้ ร ถใช้ ถ นนให้ ป ลอดภั ย
ในชีวิตประจ�ำวัน
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมและชุมชน
ให้เข้มแข็ง ณ กศน.อ�ำเภอน�้ำขุ่น ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
อุบลราชธานี มีเป้าหมายคือ ประชาชน ผลการด�ำเนินงาน
คือ ประชาชนได้รับความรู้จากการบรรยายเนื้อหาการ
ลดอุบัติเหตุบนทางถนน
3) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ณ กศน.อ�ำเภอน�ำ้ ขุน่ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
มีเป้าหมายคือ นักศึกษา ผลการด�ำเนินงานคือ นักศึกษา
ได้รับความรู้จากการแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
4) โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ใส่ ใ จ
กฎจราจร ณ กศน.อ�ำเภอเขื่องใน ส�ำนักงาน
กศน.จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี เ ป้ า หมายคื อ
4.1) ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎจราจรในชีวิต ประจ�ำวัน รวมถึงการมีจิตส�ำนึกที่ดีในการใช้รถ
ใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน 4.2) ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย มีความรูค้ วามเข้าใจในเทคนิค
ในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน
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5) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสา
“เราท� ำ ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ” เพื่ อ ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ณ กศน. อ�ำเภอเขมราฐ มีเป้าหมาย คือ
ประชาชน จ�ำนวน 450 คน ผลการด�ำเนินงาน
คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ในการใช้รถ
หรือสัญจรบนถนน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
6) โครงการจิตอาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ ณ กศน.อ�ำเภอเขมราฐ มีเป้าหมายคือ
ประชาชน จ�ำนวน 25 คน ผลการด�ำเนินงานคือ คณะครู กศน.อ�ำเภอเขมราฐ ได้รว่ มกับภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งชุมชน และท�ำความสะอาดบริเวณข้างถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

7) โครงการเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี ณ กศน.
อ�ำเภอเขมราฐ มีเป้าหมายคือ ประชาชน จ�ำนวน 117 คน ผลการด�ำเนินงานคือ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดีในการใช้รถหรือสัญจรบนถนน ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดทุกจังหวัด/
กทม. จ�ำนวน 77 จังหวัดได้ดำ� เนินงานการป้องกัน
และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน ประจ� ำ ปี 2564
6

โดยด� ำ เนิ น งานโครงการ/จั ด กิ จ กรรม ที่ เ กี่ ย วกั บ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
110
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โครงการ/กิจกรรม

จ�ำนวน กศน.
อ�ำเภอ/เขต (แห่ง)

1. โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ ใจกฎจราจร
2. กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนน และกฎจราจรในชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
4. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2564

130
98
89
44
24

รูปแบบการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักศึกษา กศน. โดยเชิญวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักศึกษา กศน. 2) การประชาสัมพันธ์ ได้แก่
จัดบอร์ดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ออนไลน์ เช่น Line Facebook 3) การเดินรณรงค์
ให้ความรู้แก่ประชาชน 4) สอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษา
กศน. 5) บูรณาการร่วมกับองค์กร/หน่วยงานในพื้นที่
ผลการด�ำเนินงาน การจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ�ำปี 2564
มีดังนี้ 1) นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์จราจร
ประพฤติปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อก�ำหนดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2) นักศึกษา
และประชาชนเกิดความตื่นตัวและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ
เฝ้าระวังการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน 3) ลดความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักศึกษา อันเนือ่ งมาจาก
อุบัติเหตุทางถนน 4) นักศึกษาและประชาชนสามารถขับขี่ โดยสาร และใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี
ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังนี้ 1) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่
7

ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2) โครงการอบรมกฎหมายจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัย 3) ขับขี่ปลอดภัย
ใส่ ใ จจราจรเพื่ อ ชุ ม ชนปลอดภั ย 4) เข้ า ร่ ว มพิ ธี
เปิดศูนย์ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจร่วมป้องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาล
สงกรานต์
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีการด�ำเนินงาน
ลดอุบตั เิ หตุทางถนนดังนี้ 1) อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยบนท้องถนนให้กบั นักเรียนและ
8

ผู้ปกครอง ชุมชน ในเรื่องการเสริมสร้างวินัยจราจร ความรู้กฎหมายจราจร การลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
การขับขี่ที่ปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจร และจากหน่วยงานต่าง ๆ 2) คุณครูจัดกิจกรรม
รูปแบบของการเล่นเกมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เช่น การแลกเปลีย่ น ค�ำถาม ค�ำตอบ ในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างไรในการเดินทางมาโรงเรียนให้ปลอดภัย
ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ การสอน ผ่านคลิปวีดโิ อ รูปภาพ ฯลฯ ผ่านสือ่ ออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน Line
3) การจัดเวรประจ�ำวันของบุคลากร ครูและสภานักเรียนเพือ่ รับ-ส่ง นักเรียนในเวลา 15.30 น. (เวลา
เลิกเรียน) 4) จัดท�ำป้ายรณรงค์ลดความเร็ว การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และป้ายเครื่องหมาย
จราจรภายในและนอกสถานศึกษา 5) จัดท�ำวารสารสร้างเสริมการขับขี่ความปลอดภัยเผยแพร่ให้
ชุมชน 6) จัดรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างมีดังนี้
1) โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ มีผลจากการด�ำเนินงานคือ 1.1) นักเรียนได้ตระหนักถึง
หน้าทีข่ องตนในการใช้รถใช้ถนน และการดูแลความปลอดภัยของตนเอง 1.2) ผูป้ กครองได้ตระหนัก
ถึ ง หน้ า ที่ ข องตนในการใช้ ร ถใช้ ถ นน และการดู แ ลความปลอดภั ย ของตนเองและบุ ต รหลาน
1.3) ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
และการสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน 1.4) โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ครู แ ละบุ ค ลากร
เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและเป็นลายลักษณ์อักษร
1.5) ลดการเกิดอุบัติเหตุด้านท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียนได้
นอกจากนี้โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ยังได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” จาก กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ประจ�ำปี 2564 ในระดับเกียรติบัตรดีเด่น มีคะแนนตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

ผู้ปกครอง ครู นักเรี ยน และคนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และการสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุ
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การอบรมให้ความรู้กับนักเรี ยน
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างวินัยจราจร
จัดโดยเทศบาลต�ำบลคูเต่า
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การอบรมให้ความรู้กับนักเรี ยน
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างวินัยจราจร
จัดโดยโรงเรี ยน

2) โรงเรียนบ้านหน้าควน ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จัดท�ำ
โครงการความปลอดภัยสร้างได้ดว้ ยมือหนู ซึง่ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเดินทางอย่างไร ให้การคิด
แก้ปัญหาอย่างไรในการเดินทางมาโรงเรียนให้ปลอดภัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ในการเดินทางมาโรงเรียนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ และ
สามารถน�ำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน มีตัวชี้วัดคือ นักเรียนโรงเรียน
บ้านหน้าควนสามารถบอกและปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างไรในการเดินทางมาโรงเรียน
ให้ปลอดภัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่คับขันได้อย่างถูกวิธี
และปลอดภัย

ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ด�ำเนินงานในการป้องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนน ประจ�ำปี 2564 ดังนี้ 1) ร่วมกิจกรรม การจัดท�ำ MOU โครงการ
9

ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) กิจกรรม น�ำสิ่งของมาเยี่ยมเพื่อให้ก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์จราจรสถานีต�ำรวจต�ำบลวังกะพี้ อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) กิจกรรม น�ำสิง่ ของมาเยีย่ มเพือ่ ให้กำ� ลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน ณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำหมัน อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
4) กิจกรรม น�ำสิ่งของมาเยี่ยมเพื่อให้ก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลต�ำบลร่วมจิต อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
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113

ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน�ำใน
สถานศึกษา และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2 ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 ณ โรงเรียน
10

ประชาบ�ำรุง อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพือ่ พัฒนาบุคลากรแกนน�ำในสถานศึกษาและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ของสถานศึกษา
ในจังหวัดพะเยา มีผลการด�ำเนินงานดังนี้ 1) บุคลากรแกนน�ำในสถานศึกษาและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการป้องกัน
อุบตั ภิ ยั ทางถนน เพือ่ ช่วยลดอุบตั เิ หตุทางถนนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งและน�ำสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการป้องกันและจัดท�ำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อน�ำไปขยายผล
ในอนาคตต่อไป 2) มีบคุ ลากรแกนน�ำในสถานศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
สาธารณภัย จ�ำนวน 100 คน 3) มีเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
สาธารณภัยในจังหวัดพะเยา จ�ำนวน 100 คน

โรงเรี ยนสมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ด�ำเนินงานด้วยการสอน
ผ่านการเรียนในรูปออนไลน์ ให้กบั นักเรียนทางบ้านในทุกระดับชัน้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ตระหนักถึง
11

ผลดีของการร่วมกันป้องกันและลดอุบตั ภิ ยั บนท้องถนน เป็นการป้องกันและลดอัตราการสูญเสียจาก
การเดินทางบนท้องถนน ให้นกั เรียนได้นำ� ความรูไ้ ปใช้ในชีวติ และสามารถแนะน�ำผูอ้ นื่ ได้อย่างถูกต้อง

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิม่ พิณมุขประชานุกลู ) จังหวัดราชบุรี ได้ดำ� เนินกิจกรรม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดังนี้ 1) จัดท�ำแบบทดสอบครูและบุคลากรโรงเรียน เรือ่ ง “ขับขี่
12

ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร” (ก่อน-หลังบทเรียน) 2) ร่วมกันรับชม “DLTV ตอน ขับขี่ปลอดภัยรักษา
วินัยจราจร” https://youtu.be/f6Ttw-gsAzQ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ครูและบุคลากรโรงเรียน
วัดอุบลวรรณา (นิม่ พิณมุขประชานุกลู ) มีจติ ส�ำนึกเรือ่ งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
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13

โรงเรี ยนธรรมาธิปไตย อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งได้

ด�ำเนินงานตามนโยบาย สถานศึกษาปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและไม่มอี บุ ตั เิ หตุ
ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาโรงเรียนธรรมาธิปไตยเป็นที่ยอมรับของชุมชน ในด้านการรักษาความปลอดภัย ส่งผลต่อ
การเรียนการสอน ให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีผลการด�ำเนินงานดังนี้ 1) อบรมวินัยจราจร
ป้องกันอุบัติเหตุ 2) ครูแดร์ ป้องกันยาเสพติด 3) สารวัตรนักเรียนป้องกันภัย 4) อบรมจิตใจ ใช้ชีวิต
อย่างมีสติ 5) ครูแดร์ เฝ้าระวังสิง่ เสพติดและอบายมุข 6) เยีย่ มบ้านนักเรียน คัดกรองทุกคน ช่วยเหลือ
7) ให้ความรู้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 8) แนะแนว
สร้างความตระหนัก แรงบันดาลใจ นอกจากนัน้ โรงเรียนยังมีโครงการ/กิจกรรมทีช่ ว่ ยสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ในเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ที่จัดให้กับผู้เรียน บรรลุผลส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับ เช่น เกียรติบัตรดีเด่น
จากการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ�ำปี 2564 และประกวดวิธีการที่เป็นเลิศ (Best
Practice) และ Clip Video ในหัวข้อ สถานศึกษาวิถีใหม่ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ประจ�ำปี 2564 ภายใต้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีมาก จากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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14

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีผลการด�ำเนินงาน

ดังนี้ 1) โครงการสร้างความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน

ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นักเรียนได้รับความปลอดภัยมีการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบและทุกช่องทาง ได้รบั การป้องกัน ช่วยเหลือ และฟืน้ ฟู และส่งต่อให้เด็กได้รบั
ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ให้กลับมารับการศึกษาจนจบหลักสูตร 2) ประชุมชีแ้ จงแนวทาง
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจ�ำปี 2564 มีการด�ำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด
จ�ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า เป็นโรงเรียนน�ำร่องโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3) มอบทุน
ช่วยเหลือนักเรียนเดือดร้อนฉุกเฉินที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนน
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ผลการด�ำเนินการด้านการบริหารงานจราจร
ในภาพรวมของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

เป้าหมายการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีการก�ำหนดมาตรฐานขั้นตอนแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรในการปฏิบัติ ทั้งการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร
จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ การออกใบสัง่ โดยกล้องตรวจจับ เพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
และได้รับการยอมรับจากประชาชน
2 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมกี ารน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีทม
ี่ อี ยูเ่ ดิม
เพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้
เครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก�ำหนดแผนการบังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยปฏิบัติสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
4 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีการอบรมและทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติ
งานในสายงานจราจรทุกนาย เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป (Competency) และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ (Overall Fairness)
5 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีการบูรณาการการปฏิบัติและฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานรัฐในด้านงานจราจรในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานสากล
ประชาชนเคารพกฎหมาย
1
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ผลการด�ำเนินการ
ส่วนที่ 1 การด�ำเนินการในระดับนโยบาย/องค์กร ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จัดตั้งศูนย์บริ หารงานจราจร ตร. (ศจร.ตร.) เพื่อเป็นคณะท�ำงานก�ำหนด
แผนงานยุทธศาสตร์ การก�ำหนดนโยบายหลักด้านงานจราจร ตลอดจนเป็นคณะท�ำงาน
1

ที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อนงาน ด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนให้กับส�ำนักงาน
ต�ำ รวจแห่ง ชาติ เสมือนเป็นหน่วยงานชั้นน�ำ Lead Agency ในด้า นงานจราจรขององค์ กร
โดยมี พล.ต.อ.ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศจร.ตร. พล.ต.ท.ปรีชา จริญสหายานนท์
ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผอ.ศจร.ตร.
โดย ศจร.ตร. ประกอบด้วย 5 คณะท�ำงาน ได้แก่ 1) งานเสริมสร้างภาพลักษณ์ต�ำรวจ
จราจร 2) งานพัฒนามาตรฐานระบบงานจราจร 3) งานเทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมาย 4) งานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ และ 5) งานกฎหมายจราจร
2

การบังคับใช้กฎหมาย

2.1 การเสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หรือ ฉบับที่ 13)
เสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายจราจรสอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลทีน่ านาชาติกำ� หนด ตลอดจนเพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องปราม
การกระท�ำผิดกฎจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระส�ำคัญ ได้แก่
1) ปรับปรุงแก้ไขหลักกฎหมายเรื่องการแข่งรถในทาง
การรวมกลุ่มมั่วสุมในสาธารณสถานใกล้ทางเพื่อจะแข่งรถ ถือเป็นความผิด
ฐานพยายามแข่งรถ
ผู้รับแต่งรถที่น�ำไปใช้แข่ง ถือว่าเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน/ผู้ประกาศ
โฆษณา ชั ก ชวนให้ แข่ ง รถ มี ค วามผิ ด และมี โ ทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ปรับตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท
2) ก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจขอให้แพทย์ตรวจเลือดกรณีเกิดอุบัติเหตุ
และผู้ขับขี่หมดสติ
3) ก�ำหนดให้ตอ้ งมีทนี่ งั่ ส�ำหรับเด็กในรถยนต์กรณีมผี โู้ ดยสารทีเ่ ป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี
(เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล)
4) เพิ่มโทษผู้ท�ำผิดซ�้ำข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา
5) แก้ไขหลักการเรือ่ งการสัง่ ห้ามใช้รถทีม่ คี วันด�ำเกินกฎหมายก�ำหนด ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
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6) เพิ่มเพดานอัตราโทษปรับในกฎหมายจราจรทางบกทั้งระบบ
ซึ่งร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแล้ว คาดว่า
จะผ่านการพิจารณาในชั้นรัฐสภาและประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในต้นปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้ใบสั่งจราจร โดยการตกลงความร่วมมือในการ
เชื่อมโยงข้อมูล และการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
กรมการขนส่งทางบก
ด�ำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้มาตรการงดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส�ำหรับผู้มีใบสั่งค้างช�ำระ ตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบกฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการกระท�ำผิดซ�้ำ โดยเจ้าของรถ
ที่มีใบสั่งค้างช�ำระที่เพิกเฉย ละเลย จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการไม่ช�ำระค่าปรับตาม
ใบสั่งจราจร แม้จะช�ำระภาษีรถยนต์ประจ�ำปีแล้ว ก็จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ฉบับจริงจนกว่าจะมีการช�ำระค่าปรับให้ครบถ้วน แต่ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ด้ ว ย ก า ร ช� ำ ร ะ
ค่ า ปรั บ ที่ ค ้ า งช� ำ ระ นายทะเบี ย น
กรมการขนส่ง ทางบก สามารถ
รั บ ช� ำ ระค่ า ปรั บ ที่ ค ้ า งช� ำ ระจาก
เจ้ า ของรถดั ง กล่ า ว แทน ตร.ได้
และสามารถออกเครื่ อ งหมาย
แสดงภาษีฉบับจริงให้กับเจ้าของรถ
ได้ในทันที โดยมาตรการดังกล่าว
จะเริม่ บังคับใช้ในปีงบประมาณ 2565
ภาพ 1 และ 2 แสดงขั้นตอนของมาตรการอายัดป้ายภาษี
ต่อไป
2.3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล�ำดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ) ตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบกฯ ฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย
1) เสนอแก้ไขกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราความเร็ว เป็นการปรับปรุงแก้ไขอัตรา
ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะ ประเภทถนน รวมถึงความเร็วบนทางพิเศษ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของการจราจรและมาตรฐานยานยนต์ในปัจจุบนั โดยคณะรัฐมนตรี
มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2564 เห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงก� ำ หนดอั ต ราความเร็ ว ตามที่
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเสนอแก้ไข และส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมาย คาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเดือนตุลาคม 2564 และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 240 วัน
2) ออกข้อก�ำหนด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เรือ่ ง ก�ำหนดชือ่ และประเภทยาเสพติดฯ
และประเภทรถที่ให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจตรวจผู้ขับขี่ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในเรือ่ งประเภทรถ ซึง่ เดิม
ก�ำหนดให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบผูข้ บั ขีเ่ ฉพาะรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการเท่านัน้
แต่ขอ้ ก�ำหนดฉบับใหม่ แก้ไขเป็น "รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์" ท�ำให้มอี ำ� นาจตรวจผูข้ บั ขีท่ ขี่ บั รถ
ได้ทุกประเภท (มีผลบังคับใช้ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)
3

ด้านการพัฒนาบุคลากร

จัดทดสอบประเมินความรู้ของต�ำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร (ระดับ รอง ผกก. ผบ.หมู่) ทั่วประเทศ
จัดทดสอบความรู้ต�ำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร (ระดับ รอง ผกก. - ผบ.หมู่) ทุกหน่วย
รวมจ�ำนวน 18,467 นาย พร้อมกันทัว่ ประเทศ เมือ่ วันเสาร์ที่ 12 มิถนุ ายน 2564 โดยด�ำเนินการสอบ
ผ่านระบบออนไลน์ก�ำหนดเวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง โดยข้อสอบมีจ�ำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนกฎหมาย และ ส่วนความรู้ทั่วไป โดยผู้เข้าทดสอบ ต้องสอบให้ได้คะแนนเต็มในส่วนกฎหมาย
(ตอบถูก 50 ข้อ) และส่วนความรูท้ วั่ ไปต้องสอบให้ได้คะแนนร้อยละ 70 (35 ข้อ) จึงจะถือว่าสอบผ่าน

ภาพ 3 แสดงภาพ
การทดสอบความรู้ต�ำรวจ
จราจรทั่วประเทศ

3

ด้านเทคโนโลยี

4.1 การพัฒนาระบบการออกใบสั่งผ่านเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบ PTM (Police Ticket Management) และแอปพลิเคชัน ส�ำหรับการ
ออกใบสั่ง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
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ที่พบการกระท�ำผิดซึ่งหน้า ซึ่งใช้วิธีเขียนใบสั่ง (ใบสั่งแบบที่ 1) เป็นการบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วพิมพ์ใบสัง่ ให้กบั ผูข้ บั ขีไ่ ด้ทนั ที เพือ่ ให้ขอ้ มูลในการออกใบสัง่ ครบถ้วน เจ้าหน้าทีไ่ ม่ตอ้ งปฏิบตั งิ าน
ซ�ำ้ ซ้อน และเกิดความสะดวกต่อประชาชน อันเป็นการปรับเปลีย่ นระบบการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
ออกประกาศ ตร. ก�ำหนดแบบใบสัง่ เจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพือ่ ประกาศใช้
แบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (ใบสั่งแบบที่ 3) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา
ก�ำหนดให้มีการทดลองการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่
16 สิงหาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564) โดยมีหน่วยงานน�ำร่องทดลองใช้งาน ได้แก่
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (บช.น.) (15 เครื่อง) ต�ำรวจภูธร ภาค 1, 2, 7 (ภาคละ 5 เครื่อง)
และกองบังคับการต�ำรวจทางหลวง (บก.ทล.) (30 เครือ่ ง) และได้จดั อบรมเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ใช้งานระบบ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยวิธีการอบรมผ่านระบบออนไลน์

4.2 สร้างระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมด�ำเนินการจัดท�ำระบบ
คะแนน ความประพฤติในการขับรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกระท�ำ
ผิดกฎหมาย ด้วยระบบตัดคะแนนจะท�ำให้ผู้ขับขี่เกิดความยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร
อันน�ำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยผู้ขับขี่แต่ละคนจะมีคะแนนคนละ 12 คะแนน หากท�ำ
ผิดกฎจราจรจะถูกตัดคะแนนตามข้อหาและจ�ำนวนที่ก�ำหนด และถ้าเหลือ 0 คะแนน จะถูกระงับ
การอนุญาตขับรถเป็นการชั่วคราวด้วยการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 90 วัน และหากยัง
กระท�ำผิดกฎจราจรซ�้ำจนถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหลายครั้ง จะถูกด�ำเนินการ ถึงขั้นการเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ ตามสมควรแก่กรณี อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผี่ ขู้ บั ขีม่ คี ะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน
และประสงค์อยากได้คะแนนคืน สามารถอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนกับกรมการขนส่งทางบกหรือ
โรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมการขนส่งทางบกรับรองได้ โดยมาตรการดังกล่าว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และกรมการขนส่ ง ทางบก ได้ จั ด ท� ำร่ า งระเบี ย บร่ ว มกั น ครบถ้ ว นแล้ ว คาดว่ า จะบั ง คั บ ใช้ ไ ด้
ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป
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4.3 จัดท�ำฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมาย และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ตลอดจนส�ำหรับประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือ
อบถ.ตร. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�ำเนินการ จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�ำนวน 9,919,200 บาท เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
และพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ จากเดิมให้ต�ำรวจจราจรบันทึกด้วยการเขียนข้อมูล
ลงในเอกสาร เป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งทางสมาร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเทีย่ งตรง ตลอดจนสร้างเว็บไซต์ อบถ.ตร. (https://sites.
google.com/view/policera) ส�ำหรับให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องสามารถสืบค้นข้อมูล สถิตอิ บุ ตั เิ หตุตา่ ง ๆ
เพื่อน�ำมาใช้ในการก�ำหนดแผนงาน ยุทธศาสตร์ ด้านการบังคับใช้กฎหมายและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในแต่ละหน่วยงานทุกระดับได้ รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ
จัดท�ำข้อมูล สรุปรายงาน
ผลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุประจ�ำวัน
ท� ำ อิ น โฟกราฟิก เพื่ อ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ผ่ า นทาง
เว็ บ ไซต์ และช่ อ งทาง
ออนไลน์อื่น ๆ
ภาพ 8 และ 9 แสดงสถิติข้อมูล อบถ.ตร.ในระบบใหม่

5

ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5.1 ก�ำหนดมาตรฐานการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับ
ต�ำรวจจราจรทั่วประเทศ
ก�ำหนดมาตรการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตัง้ จุดตรวจเพือ่ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจร
ทางบกและความผิดอื่นที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (ตามหนังสือ
ตร. ที่ 0007.34/681 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564) โดยก�ำหนดมาตรฐานจุดตรวจในแต่ละประเภท ดังนี้
การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร
การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
การตั้งจุดตรวจวัดมลภาวะอันเกิดจากยานพาหนะ
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โดยในการตั้งจุดตรวจดังกล่าว จะต้องมีการเสนอแผนในการตั้งจุดตรวจ และการรายงาน
ผลการปฏิบัติ ลงในระบบ TPCC ให้ครบถ้วน และต้องมีวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามประเภทของ
จุดตรวจที่ ตร.ก�ำหนดไว้
รวมทัง้ ได้จดั ท�ำคูม่ อื ส�ำหรับการปฏิบตั ิ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานจุ ด ตรวจข้ า งต้ น
ในรู ป แบบของ E-Book เพื่ อ ให้ แต่ ล ะ
หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือไปใช้งาน
ได้อย่างสะดวก

5.2 ก�ำหนด มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน หรือ Standard Operation Procedures
(SOP) ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19
จัดท�ำ คู่มือ SOP ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ตั้งแต่
ขัน้ ตอนการปล่อยแถวปฏิบตั หิ น้าที่ การปฏิบตั ติ นหลังเลิกปฏิบตั หิ น้าที่ การจัดการจราจร การเรียกตรวจ
ยานพาหนะหรือบุคคล การออกใบสั่ง การจัดการสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับการจราจร โดยก�ำหนด
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจต้องสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ใส่ถุงมือยางทางการแพทย์ ในกรณีที่ต้องสัมผัสวัสดุอื่น เช่น ยานพาหนะ จัดท�ำป้ายข้อความ
เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อแนะน�ำให้กับประชาชนแทนการพูดคุย เช่น “กรุณา
ลดกระจกและแสดงใบอนุญาตขับขี่” “กรุณาจอดรถด้านซ้าย” “กรุณาสวมหน้ากากอนามัย”
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ใช้ช่องทางการช�ำระค่าปรับในช่องทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่น
5.3 ก�ำหนดมาตรฐานด้านการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกจังหวัด
ผ่านกลไกการประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
เพือ่ บูรณาการในการป้องกันปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนกับหน่วยงานในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ของแต่ละต�ำรวจภูธรจังหวัดทุกเดือน โดยมี ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธร
จังหวัด (ผบก.ภ.จว.) หรือ รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด (รอง ผบก.ภ.จว.) เป็นประธาน เพื่อให้
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ทุกจังหวัดมีการก�ำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างครบถ้วนตามแนวทาง
ที่ ตร.ก�ำหนด มีการประชุมวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุอย่างต่อเนือ่ ง ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้มี
การเชิญหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม และส่งรายงาน
การประชุมของแต่ละต�ำรวจภูธรจังหวัดให้ต�ำรวจทราบทุกเดือน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการของหน่วยปฏิบัติ
กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จึงได้จัดท�ำโครงการ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย”, “ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ำรวจ
ทางหลวง” และ “การฝึกอบรมสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชน” ขึ้น รายละเอียด ดังนี้

โครงการ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย”
กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
1

ชื่อโครงการ เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย

หลักการและเหตุผล
ด้วย กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง มีความมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบให้กับทุกคน
ในสังคมด้วยการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถบนท้องถนน และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ส่วนหนึ่งของสาเหตุเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีความ
ประมาทเลินเล่อ รวมทัง้ การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพรถให้อยูใ่ นภาวะทีส่ มบูรณ์ตอ่ การใช้งาน ซึง่ เป็น
สิง่ ทีผ่ ขู้ บั ขีส่ ว่ นใหญ่มกั จะมองข้าม น�ำมาซึง่ อุบตั เิ หตุได้บอ่ ยครัง้ และเกิดขึน้ ในเวลากลางคืน เนือ่ งจาก
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีไฟท้ายและการที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ปล่อยให้ไฟท้ายเสียและ
ไม่เปลี่ยนหลอดไฟให้ใช้ได้ตามปกติซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจไม่เปลี่ยนและที่ไม่ทันสังเกตเห็นกลายเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนนได้เสมอ
ดังนั้น จึงได้มีการจัดท�ำโครงการ “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี ช่วยชีวีปลอดภัย” ขึ้น เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม และส่งมอบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้มีการจัดท�ำโครงการไปยัง
ชุมชน ตลาดนัด เทศบาล สถานที่ราชการส�ำคัญ ตลอดจนบูรณาการไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน
ขณะออกตรวจเขตในพื้นที่รับผิดชอบ บนถนน ทางหลวงแผ่นดินในขณะออกตรวจ เมื่อพบ
รถจักรยานยนต์ที่มีปัญหาไฟท้ายไม่ติด ได้มีการเรียกให้หยุดรถและท�ำการเปลี่ยนไฟท้ายให้ฟรี
2
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เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนและช่วยลดจ�ำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต หรือการสูญเสียจากอุบัติเหตุอันเนื่องจากพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟท้าย
ไม่ส่องสว่าง อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเดียว ไม่สามารถให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ จึงได้จัดท�ำโครงการ
ดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก คนในสั ง คมด้ ว ยการรณรงค์
ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนให้ประชาชนทั่วไป
3.2 เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
ความประมาทเลินเล่อ
3.3 เพื่ อ ให้ประชาชนได้ตรวจสอบสภาพรถให้ อ ยู ่ ในภาวะที่ ส มบู ร ณ์ ต่ อ การใช้ ง านเกิ ด
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3.4 เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการ
ใช้รถที่มีอุปกรณ์ไม่ครบ ไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ส่องสว่างอันเป็นสาเหตุหนึ่งท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
จ�ำนวนมาก
3.5 เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้หมั่นตรวจสอบไฟท้าย และช่วยเปลี่ยนไฟท้ายที่ไม่มีแสงไฟ
ส่องสว่างให้เจ้าของรถจักรยานยนต์เมื่อพบเห็น
3.6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทางหลวง
3

เป้าหมายโครงการ : ท�ำการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 2,222 หลอด
4

5

ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ : ระหว่างเดือน มกราคม – ตุลาคม 2564

6

วิธีด�ำเนินการ
6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 อนุมัติโครงการ
6.3 ด�ำเนินโครงการ
6.4 ส�ำรวจ รวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
6.5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
6.6 เข้าไปด�ำเนินการโครงการ ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรี
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6.7 ขณะขับรถวิทยุออกตรวจเขตในพื้นที่รับผิดชอบ บนถนนทางหลวงแผ่นดินนั้น เมื่อพบ
รถจักรยานยนต์ที่มีปัญหาไฟท้ายไม่ติด ด�ำเนินการเปลี่ยนให้ใช้การได้ตามปกติ
7

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง

งบประมาณหมายเหตุ : ได้รบั การบริจาคหลอดไฟท้ายรถจักรยานยนต์จากภาคเอกชน จ�ำนวน
2,222 หลอด
8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่าง
ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
9.2 มีความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความประมาทเลินเล่อของ
ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์
9.3 ประชาชนหมั่นตรวจสภาพรถให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ต่อการใช้งานเกิดความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน
9.4 ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบตั เิ หตุทมี่ สี าเหตุจากพฤติกรรมการใช้รถทีม่ ี
อุปกรณ์ไม่ครบ ไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สอ่ งสว่างอันเป็นสาเหตุหนึ่งท�ำให้เกิดอุบัตเิ หตุจำ� นวนมาก
9.5 ช่วยตรวจสอบและเปลี่ยนไฟท้ายที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างให้เจ้าของรถจักรยานยนต์
ที่พบเจอระหว่างออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ
9.6 มีสัมพันธ์อันดีกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทางหลวง
9

การประเมินผล : กระบวนการท�ำงานเป็นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้โดยท�ำการเปลีย่ นไฟท้ายฟรี
ตามที่ได้วางแผนการด�ำเนินงานไว้ และรูปภาพขณะด�ำเนินการโครงการ ดังนี้
10

(ลงชื่อ) พลต�ำรวจตรี

(เอกราช ลิ้มสังกาศ)
ผู้บังคับการต�ำรวจทางหลวง
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โครงการ “ศูนย์เรี ยนรู้จราจรจิตอาสาต�ำรวจทางหลวง”
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการมี “ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ำรวจทางหลวงที่ถนน
ห่วงใยทุกชีวติ ” เนือ่ งจากการศึกษาเป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู้ เพือ่ สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยจราจร ทางถนน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งสร้างวินยั จราจร โดยเริม่ ต้นทีเ่ ด็กและเยาวชน
เป็นสิ่งส�ำคัญ
หลักการและเหตุผล
จากรายงานการศึกษาขององค์การอนามัยโลกระบุวา่ คนไทยเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
ปีละ กว่า 20,000 ราย หรือใน 1 วัน จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยถึง 95 เปอร์เซ็นต์
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ นั้ น เกิ ด จากพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ เช่ น การขั บ รถเร็ ว ,
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ, การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่สวมหมวกนิรภัย,
หลับใน และการขับขี่ตัดหน้ารถคันอื่นกระชั้นชิด ทั้งนี้ อายุโดยเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตบนท้องถนน
จะอยู่ระหว่าง 15 - 24 ปี
ดังนั้น กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ภายใต้การขับเคลื่อนของ พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ
ผู้บังคับการต�ำรวจทางหลวง จึงให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเน้น
การปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่เด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงอันตรายและความส�ำคัญของการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
1

วัตถุประสงค์และแนวทางการจัดท�ำศูนย์เรียนรู้ฯ
“ศูนย์เรียนรู้จราจรจิตอาสาต�ำรวจทางหลวงที่ถนนห่วงใยทุกชีวิต” ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์จราจรแห่งแรกของกองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ทีม่ งุ่ เน้นการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างจิตส�ำนึกในการขับขี่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
รวมทั้งการมีน�้ำใจแก่เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน ตามอัตลักษณ์ของสังคมไทย
ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เกิดขึ้นจากน�้ำพักน�้ำแรงของต�ำรวจทางหลวงนครราชสีมาและครอบครัว
ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบทาสีตีเส้น และจัดท�ำฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มี
ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายจราจรและมีจติ ส�ำนึกในการขับขี่
โดยประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จ�ำนวน 5 ฐาน ดังนี้
1. ฐานห้องเรียนรู้ความปลอดภัย 		
2. ฐานเรียนรู้สัญญาณมือจราจร
3. ฐานนิรภัยแทนใจต�ำรวจทางหลวง		
4. ฐานจุดจบนักซิ่ง
5. ฐานฝึกขับขี่ปลอดภัย
2

128

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

ฐานการเรี ยนรู้ 5 ฐาน
1

ฐานห้องเรี ยนรู้ความปลอดภัย

โดยให้เด็กและเยาวชนเรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์ปา้ ยจราจร ประกอบกับวีดทิ ศั น์ถงึ สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งมุ่งเน้นการให้ความรู้
และการสร้ า งจิตส�ำนึก ที่ดีในการขับขี่
ยานพาหนะ

2

ฐานเรี ยนรู้สัญญาณมือจราจร

การสอนสัญญาณมือจราจรเบื้องต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจถึงลักษณะของ
สัญญาณมือในการอ�ำนวยการจราจร โดยเมื่อกลับไปยังสถานศึกษา จะสามารถเป็นอาสาสมัคร
จราจรได้

3

ฐานนิรภัยแทนใจต�ำรวจทางหลวง

การจ�ำลองเหตุการณ์ความร้ายแรงของ
การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่สวมหมวกนิรภัย
โดยต�ำรวจทางหลวง
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4

ฐานจุดจบนักซิ่ง

การสอนให้เห็นภัยอันตราย
ของการขับรถโดยประมาท เช่น การ
ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และการแข่งรถ
ในทางสาธารณะ

5

ฐานฝึกขับขี่ปลอดภัย

การเรียนรู้โดยให้เด็กและเยาวชน ฝึ กการขี่รถจักรยานผ่านป้ายสัญญาณจราจรจ�ำลอง
หากผู้ใดท�ำผิด จะถูกต�ำรวจทางหลวงออกใบสั่งเพื่อให้เด็ก ๆ รู้ว่าก�ำลังกระท�ำผิดกฎจราจร
และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการขับขี่
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ในปี 2564 กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

1

ภาครัฐ ได้ด�ำเนินการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับ
ส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยได้ดำ� เนินการ
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใต้การก�ำกับของกรมประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

บทความด้านความปลอดภัยทางถนน จ�ำนวน 60 บทความ
1) “หมวกกันน็อค” ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?
2) ฝ่าสัญญาณไฟ ความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณ
3) ผู้สูงอายุยุคใหม่ ต้องปลอดภัยจากโควิดและอุบัติเหตุทางถนน
4) ขับตามกฎ ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 แล้วกลับไปใกล้ชิดกับครอบครัว
5) Big Bike ขาดทักษะอาจถึงตาย
6) คุณสมบัติของยางรถยนต์ ที่ดีมีอะไรบ้าง
7) เช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง
8) “ดื่มแล้วขับ ครองแชมป์ตายสงกรานต์ทุกปี”
9) “ดื่มไม่ขับ ลดความเสี่ยงของชีวิต”
10) สัญจรทางไกลกลับบ้านปลอดภัย
ฯลฯ
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2

ข่าวภาคภาษาไทย (ข่าวเช้า ข่าวเที่ยง ข่าวดึก สวท.
FM 98.75 MHz. FM 102.25 MHz. เป็นต้น)
1) การรักษาวินัยจราจร
2) ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3) การเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง
4) ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนระหว่างเดินทาง
5) โทษของเมาแล้วขับ
6) มาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับรถสาธารณะ
7) รัฐบาลรณรงค์สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2564 ภายใต้
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเน้นย�้ำ
ประชาชนปลอดภัยทั้งเรื่องอจราจรและการป้องกันโควิด
8) กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ประชาชน ขับไม่ดื่ม
ดืม่ ไม่ขบั ย�ำ้ เอาผิดร้านค้าขายแอลกอฮอล์ ให้ผมู้ อี ายุตำ�่ กว่า
20 ปี พร้อมแนะประชาชนยังคงเคร่งครัดมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19
9) เตือนกฎหมาย “เมาแล้วขับ” อัตราโทษสูง
10) เตือนเดินทางปลอดภัย ฉลองปีใหม่ตามข้อก�ำหนด
11) ปภ. เผยยอด 7 วันอันตราย
12) ขนส่ ง เตรี ย มความพร้ อ มรั บ คนกลั บ จากบ้ า น
หลังเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น

3

ข่าวภาคภาษาต่างประเทศ (สวท. FM 88 MHz.)

1) Police Nationwide Launch a Public Safety Mission for
New Year Holidays
2) Environment Min presents 13 New Year’s Gift
3) Transport Ministry Showcases 2020 Accomplishments
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4) Thailand Ramps up Road Safety Campaigns
5) Road Safety Center Stepping up Road Safety, COVID-19 Measures
Thailand Ramps up Road Safety Campaigns
6) Drunk Driving Remains Top Cause of Holiday Road Accidents
7) Officials Put 900 Drunk Drivers on Probation
8) DLT to Facilitate Inbound Traffic to Bangkok When New Year Holiday End
4

รายการพิเศษ

ROAD SAFETY
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NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน I การใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ประมาท
https://www.youtube.com/watch?v=19cYhStZFq0
NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน I ภาพรวมอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
https://www.youtube.com/watch?v=kuA4091AWD4
รายการวิทยุ สวท.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/radiosuphan.FM102.25MHz/videos/441107000351767
รายการวิทยุ สวท.กาญจนบุรี
https://www.facebook.com/AM.558Live/videos/692325504760621
รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
https://www.facebook.com/radiothailand/videos/407084977014175
รายการ เคลียร์คัดชัดเจน 23 ธ.ค. 63
https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/199948028513637
รายการหมุนตามวัน ช่วงสงกรานต์
https://www.facebook.com/radiothailand/videos/275241674145819
5

รายงานสด NBT (ข่าวเที่ยงวัน วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ วันที่ 3 มกราคม 2564)
1) บรรยากาศประชาชนเดินทาง รายงานสดจาก สถานีขนส่งหมอชิต
2) ประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่คึกคัก
รายงานสดจาก จังหวัดเชียงใหม่
3) การจราจรถนนพหลโยธินยังคล่องตัวดี
รายงานสดจาก บริเวณต่างระดับบางปะอิน
4) บรรยากาศการจราจรบริเวณถนนพระราม 2 รายงานสดจาก ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า
5) บรรยากาศการเดินทางกลับจากภูมิล�ำเนา รายงานสดจาก สถานีขนส่งหมอชิต
6) บรรยากาศที่สนามบินดอนเมือง รายงานสดจาก อาคารผู้โดยสารขาเข้า 2
7) บรรยากาศหัวล�ำโพงคนเดินทางกลับยังบางตา
8) สถานีขนส่งหาดใหญ่ เงียบเหงากว่าทุกปี รายงานสดจาก จังหวัดสงขลา
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6

สปอตการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
1) สปอตปีใหม่ (Fun)
2) สปอตปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ปี 2564
3) สปอตสงกรานต์ห่างโควิด

7

อินโฟกราฟิก
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กรมคุมประพฤติ

1

ผลการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมที่ส�ำคัญ
ประจ�ำปี 2564 ของกรมคุมประพฤติ

กิจกรรมสนับสนุนการด�ำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
1.1 กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้และการท�ำงานบริ การสังคม

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 45 แห่ง ได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โดยการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เดินรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน จัดท�ำป้ายไวนิล แจกเอกสารแผ่นพับสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
การรณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว (EM)
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชน การท�ำงานบริการสังคมโดยการปรับภูมิทัศน์
ที่บดบังสภาพการมองเห็น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน และ
สื่อต่าง ๆ เช่น line website facebook โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 3,059 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. เด็กและเยาวชน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
4. ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
5. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
6. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ
8. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
9. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
136

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

854
1
108
9
27
362
345
272
1,081
34
7

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง

และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน

68
1,259

แห่ง
ชั่วโมง

1.2 กิจกรรมการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติ/ศาล

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 52 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชน ปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั คดี ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติและศาล โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติสนับสนุน
การปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 515 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

485
6
24

คน
คน
คน

1.3 กิจกรรมการให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายและการเรี ยกร้องค่าเสียหายแก่ผปู้ ระสบ
อุบัติเหตุทางถนน
ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย
แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย การได้รับเงินช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 268 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. เจ้าหน้าที่
3. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
4. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

30
34
23
181
1
18

คน
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง

1.4 การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 21 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
การประชุมระดับจังหวัด เพือ่ ติดตามสถานการณ์และบูรณาการความร่วมมือเกีย่ วกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 1,571 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

80
33
3
2

คน
คน
คน
คน
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5. เจ้าหน้าที่
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ
7. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
8. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

119
11
1,090
233
16
11
536
183

คน
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ชั่วโมง

1.5 กิจกรรมการท�ำงานบริ การสังคม ณ จุดให้บริ การประชาชน ด่านชุมชน และ
ด่านตรวจค้น

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 105 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้บริการประชาชน
ณ จุดบริการประชาชน จ�ำนวน 256 จุด ด่านตรวจค้น จ�ำนวน 68 จุด และด่านชุมชน จ�ำนวน
154 จุด รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 6,179 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
3. ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
5. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ
7. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
8. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม
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จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

557
คน
37
คน
9
คน
12
คน
408
คน
624
คน
1,776 คน
2,756 คน
84
แห่ง
46
แห่ง
445
แห่ง
1,025 ชั่วโมง

2

กิจกรรมสนับสนุนการด�ำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
2.1 กิจกรรมการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติ/ศาล

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 59 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชน ปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั คดี ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติและศาล โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติสนับสนุน
การปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,457 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
3. ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
5. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ
7. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
8. ประชาชนทั่วไป
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

432
45
35
91
616
18
5
215
48

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ชั่วโมง

2.2 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่สร้างการรับรู้ภายในชุมชน ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 59 แห่ง ได้จัดอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่
สร้างการรับรู้ภายในชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
5,568 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. เด็กและเยาวชน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
4. ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
5. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
6. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ
8. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
9. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,800
33
264
10
62
376
283
360
2,380
38

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง
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ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

9
แห่ง
65
แห่ง
5,454 ชั่วโมง

2.3 กิจกรรมการอบรมให้ความรูแ้ ก่ครอบครัวของผูถ้ กู คุมความประพฤติ ในฐานความผิด
ขับรถในขณะเมาสุรา

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 36 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว
ของผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา โดยให้บุคคลในครอบครัวเฝ้าระวัง
ตักเตือน พูดคุย สอดส่องผูถ้ กู คุมความประพฤติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 2,871 คนประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. เด็กและเยาวชน
3. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
4. ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
5. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
6. อาสาสมัครคุมประพฤติ
7. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
8. ญาติผู้ถูกคุมความประพฤติ
9. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,842
6
182
3
272
102
30
284
150
11
3
704

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง
ชั่วโมง

2.4 กิจกรรมการท�ำงานบริ การสังคม ณ จุดบริ การประชาชน ด่านชุมชน และ
ด่านตรวจค้น

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 73 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในการให้บริการ
ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน จ�ำนวน 208 จุด ด่านตรวจค้น จ�ำนวน 116 จุด และด่านชุมชน
จ�ำนวน 268 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 4,390 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
140

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เด็กและเยาวชน
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

218
6
23
5
3

คน
คน
คน
คน
คน

6. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ
8. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
9. ประชาชนทั่วไป
โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

279
703
1,324
1,829
142
104
522
704

คน
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ชั่วโมง

2.5 การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 15 แห่ง ได้จัดกิจกรรมการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดโดยการบูรณาการ
ความร่วมมือ ในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน มีผเู้ ข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 560 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
2. ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
3. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
4. อาสาสมัครคุมประพฤติ
5. เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
6. ประชาชนทั่วไป
ภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

129
28
54
20
207
122
51
111

คน
คน
คน
คน
คน
คน
แห่ง
ชั่วโมง

2.6 กิจกรรมการท�ำงานบริ การสังคม

ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 8 แห่ง ได้จัดกิจกรรมบริการสังคม โดยการน�ำผู้ถูกคุม
ความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พัฒนาท�ำความสะอาด ทาสี
เครือ่ งหมายจราจรปรับภูมทิ ศั น์ ตัดแต่งต้นไม้ทางแยกและจุดเกิดอุบตั เิ หตุ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
436 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้ท�ำงานบริ การสังคมแทนค่าปรับ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
เครื อข่ายยุติธรรมชุมชน
ประชาชนทั่วไป

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

233
88
31
19
14
51

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ
จัดกิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงการท�ำงานบริ การสังคม

3

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

3
1
3
859

แห่ง
แห่ง
แห่ง
ชั่วโมง

การก�ำหนดมาตรการทางการก�ำกับดูแลบุคลากรของกรมคุมประพฤติ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติ
ตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน

กรมคุมประพฤติได้ก�ำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำผิด ฐานขับรถ
ในขณะเมาสุรา ตามหนังสือกรมคุมประพฤติ ที่ ยธ 0303/ว 92 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหาก
พบว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราวของกรมคุมประพฤติกระท�ำผิด
ฐานขับรถในขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะลงโทษทางวินยั แก่บคุ ลากรในอัตราโทษและสถานโทษ
ขั้นสูงของฐานความผิดนั้น ๆ

4

การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
มาใช้กับผู้กระท�ำผิด

ในกรณีทศี่ าลมีคำ� สัง่ ให้คมุ ความประพฤติและติดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว ในคดีอาญา
ความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา ขับรถประมาทหรือความผิดอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จ�ำนวน 204 ราย

5

การส่งผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการบ�ำบัดอาการติดสุรา
ณ สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมคุมประพฤติได้มกี ารส่งผูถ้ กู คุมความประพฤติเข้ารับการบ�ำบัดอาการติดสุรา ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 28 ราย ดังนี้
1) การบ�ำบัด พบว่า บ�ำบัดครบ จ�ำนวน 6 ราย อยูร่ ะหว่างบ�ำบัด จ�ำนวน 10 ราย บ�ำบัดไม่ครบ
จ�ำนวน 5 ราย และไม่รับการบ�ำบัด จ�ำนวน 7 ราย
2) ปริ มาณการดื่มสุรา พบว่า ดื่มในปริมาณเท่าเดิม จ�ำนวน 11 ราย ลดปริมาณการดื่ม
และลดจ�ำนวนวันที่ดื่ม จ�ำนวน 10 ราย ลดปริมาณการดื่ม จ�ำนวน 5 ราย และหยุดดื่ม จ�ำนวน 2 ราย
3) ประวัติการกระท�ำผิดซ�้ำ พบว่า กระท�ำผิดซ�้ำ จ�ำนวน 1 ราย
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รูปภาพการจัดกิจกรรม

ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับส�ำนักงานคุมประพฤติ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการให้บริ การประชาชน
ณ ด่านตรวจค้น

อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงาน
ณ จุดบริ การประชาชน

อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ในการขับขี่ปลอดภัย

จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท�ำงานบริ การสังคม
โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดพื้นถนน และทาสีรั้ววัด

อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมเป็นคณะท�ำงาน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามด่านตรวจต่าง ๆ
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โครงการ “รัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระทีน่ งั่
อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ที่ประชาชนร่วมสมทบจากการจัดท�ำโครงการ
“รัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2561 และ 28 กรกฎาคม 2562 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
โดยจัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้ผใู้ ช้รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์
และขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยการถวายปณิธานผ่านโครงการนี้ และ เงินรายได้
จากการจ�ำหน่ายหมวกนิรภัยทั้งหมด บริษัทกลางฯ น�ำขึ้นทูลเกล้า โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
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การสนับสนุนงบประมาณทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อใช้ในการผลิต
เครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างส�ำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานราชการและ
มูลนิธิต่าง ๆ ใช้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2564
สนับสนุนอุปกรณ์เปลกู้ชีพกู้ภัยส�ำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด สนับสนุนอุปกรณ์เปลกู้ชีพกู้ภัย (เปลบอร์ด
และเปลตะกร้า) ให้กับมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยและเครือข่ายทั่วประเทศ ในกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน “RVP Road Safety Day” เพื่อน�ำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ
เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
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งานแถลงข่าวทศวรรษวิถี ใหม่ บริษทั กลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด จัดแถลง
ข่าว “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน” (New Normal Decade @iRVP Strives
Road Safety Culture) เพื่อประกาศ ทิศทางการด�ำเนินงานปี
2564 ในการให้บริการประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นองค์กร
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ
เพือ่ สังคม มัน่ คง ยัง่ ยืน” โดยท�ำการเปิดศูนย์ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุทาง
ถนน ThaiRSC (New Version) และเปิดช่องทางการให้บริการ
ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านไลน์ @iRVP ณ ห้องประชุม
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)

งานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจ�ำปี 2564 (International Open Data Day 2021)
นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต”หรือ “Open Data for Life Saving” ที่น�ำ
เสนอประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ภายในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจ�ำปี 2564 International Open Data Day 2021 วันที่ 6
มีนาคม 2564 จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้
ชั้น 22 อาคารเกสร ทาวเวอร์ ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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โครงการประชุมผูน้ ำ� เครื อข่าย เหยือ่ เมาแล้วขับ ร่วมฟันฝ่าภาวะวิกฤตโควิด 19 - อุบตั เิ หตุ
บนท้องถนน
นางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ภัยร้าย บ่อนท�ำลายสังคมไทย ในโครงการประชุมผูน้ ำ� เครือข่าย เหยือ่ เมาแล้วขับ ร่วมฟันฝ่า
ภาวะวิกฤตโควิด 19 - อุบัติเหตุบนท้องถนน จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ
โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพาน
กรุงธน ฝัง่ บางพลัด กรุงเทพฯ

โครงการ “ชีวิตวิถี ใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย - ปลอดโควิด 19”

มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย –
ปลอด โควิด 19 ขึ้น โดยภายในงาน นางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ได้มอบสื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนน “สวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากอนามัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ให้กบั รองปลัด
กระทรวงคมนาคม ประธานในพิ ธี
เพือ่ น�ำไปใช้ในการรณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนนในช่ว งเทศกาลสงกรานต์
ณ สถานีขนส่งหมอชิต บริเวณอาคาร
ผู้โดยสารภาคกลาง ชั้น 1

งานแถลงข่าว “ชีวิตวิถี ใหม่ สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ”

ส�ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดงานแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ คิดถึง
กลับให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัย โดยมีนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์และ
สือ่ สารองค์กร บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด เข้าร่วมงาน ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม 1
โรงแรมริชมอนด์ สไตรค์ คอนเวนชั่น โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร
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บริ จาคเงินให้กับโรงพยาบาล

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสามร้อยยอด
เพือ่ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามสูภ้ ยั โควิด 19 ในการน�ำไปใช้จดั ซือ้ เครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ส�ำหรับให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการดูแลภายในโรงพยาบาลสนาม (จ�ำนวน 100 – 150 เตียง)
ซึ่งเป็นความร่วมมือโดยโรงพยาบาลสามร้อยยอด และมูลนิธิสว่างเมธีสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โครงการวงเวียนช่วยชีวิต เพื่อร่วมสร้างถนนปลอดภัยในท้องถิ่น

บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด ได้ดำ� เนินโครงการ “วงเวียนช่วยชีวติ ” โดยการ
รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเป้าหมาย จ�ำนวน 20 จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิต
และบาดเจ็บ จากอุบตั เิ หตุทางถนนสูง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น
เชียงราย สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง ลพบุรี สกลนคร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา
สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช สระบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้เสียชีวิต
ในจังหวัดเป้าหมาย รวม 6,992 ราย บาดเจ็บ 460,308 คน ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
www.thairsc.com ในปี 2563) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ จี ดุ เสีย่ ง จุดอันตราย สีแ่ ยก ทีม่ คี นเสียชีวติ หรือบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
และต้องการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ด้วยการจัดท�ำ
“วงเวียน” โดย บริษัทกลางฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำวงเวียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนให้กบั ชุมชน/ท้องถิน่
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โครงการหมวกล้านใบช่วยชีวิต

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด จัดท�ำโครงการ “หมวกล้านใบช่วยชีวิต”
โดยสนับสนุนหมวกนิรภัย ราคาพิเศษ ต�ำ่ กว่าต้นทุนโรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
ภายใต้การมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ได้เห็นถึงความส�ำคัญของหมวกนิรภัย และมีการสวมหมวก
นิรภัยเพื่อความปลอดภัย โดยบริษัทกลางฯ ด�ำเนินการสนับสนุนหมวกนิรภัยผ่านโครงการต่าง ๆ
มากมาย เช่น โครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”, โครงการ “หมวกแสนใบ
เพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” ร่วมกับ 7-11 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีการท�ำ
ประกันภัย พ.ร.บ. ได้มีหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ ราคาพิเศษ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต รวมถึงการสนับสนุนหมวกนิรภัยในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในกลุ่มเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา กลุ่มคนท�ำงาน ในองค์กร รวมถึงคนในชุมชน
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AIP Foundation
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
หลักการด�ำเนินงาน ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (Asia Injury Prevention Foundation หรื อ AIP
Foundation Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2549

มีพนั ธกิจในการช่วยลดอัตราการเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ในปี พ.ศ. 2556
มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ภายใต้
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธฯิ ขับเคลือ่ นนโยบายและด�ำเนินโครงการต่าง ๆ โดยใช้รปู แบบฟันเฟืองทัง้ ห้า (Five Gears
Model) โดยแต่ละฟันเฟืองมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน และจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เมือ่ ถูกน�ำมาประกอบการท�ำงานร่วมกัน ช่วยให้เข้าถึงและแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระบบความปลอดภัยและหลักโครงสร้างทางถนน ยานพาหนะ การจ�ำกัดความเร็ว กฎจราจร
การบังคับใช้กฎหมาย และการสร้าง องค์ความรูเ้ รือ่ งวินยั จราจรแก่ประชาชนทัว่ ไป เป็นการบูรณาการ
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงและน�ำไปสู่การเสียชีวิต
องค์ความรู้และวัฒนธรรมในการด�ำเนินงานที่เน้นข้อมูล ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ
มูลนิธฯิ อยูภ่ ายใต้การดูแลและแนะน�ำจาก AIP Foundation International ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับสากล ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 22 ปี ที่ผ่านมา ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง AIP Foundation ยังได้สร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ มูลนิธิการกุศล สถาบันวิจัย และภาคธุรกิจระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในปี 2558 AIP Foundation ได้รบั รางวัล National Center for Injury Prevention
and Control's Honor Award ส�ำหรับ International Partnership จาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
สหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control and Prevention – CDC) นอกจากนี้ AIP Foundation
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ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC), the Child
Health Initiative, the Global Alliance of NGOs for Road Safety, FIA และอื่นๆ
ฟันเฟืองทั้งห้า
(Five Gear Model)

ฟันเฟืองที่ 1 : การให้ความรู้อย่างมีเป้าหมาย
หลักสูตรการให้ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เรื่องวินัยจราจรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของฟันเฟือง
ทั้งห้า (Five Gears Model) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริม
การสร้างความตระหนักเป็นองค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็นต่อการลดอัตราเสียชีวติ และบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนในกลุ่มประชากรเป้าหมายซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน การสร้างการมี
ส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดต่อ
ไปยังคนรุ่นหลังได้อีกมากมาย
ในปี 2564 มีนักเรียนจ�ำนวน 6,568 คน ครูจ�ำนวน 303 คน ครูแกนน�ำจ�ำนวน 30 คน
ผูป้ กครองจ�ำนวน 9,526 คน เข้าร่วมโครงการอบรมวินยั จราจรของมูลนิธฯิ และยังด�ำเนินการพัฒนา
ทักษะความรูค้ วามสามารถเรือ่ งความปลอดภัยทางถนนให้กบั เยาวชนจ�ำนวน 2,537 คน เพือ่ ส่งเสริม
ให้เยาวชนเหล่านี้ เป็นเยาวชนแกนน�ำหรือยุวทูตด้านความปลอดภัย จากผลการประเมินแบบสังเกต
ก่อนและหลังโครงการ สรุปได้ว่า พฤติกรรมการข้ามถนนของนักเรียน ดีเพิ่มขึ้นจาก 13 เปอร์เซ็นต์
เป็น 86 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย และการประเมินด้านการใช้ทางเท้า จาก 22 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น
92 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากโรงเรียนวัดเสาธงนอก จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัย
(Hauling Safety) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ ไทยแลนด์ จ�ำกัด)

ฟันเฟืองที่ 2 : การเข้าถึงเครื่ องใช้และโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย
ตลอดระยะเวลา 15 ปีทผี่ า่ นมาของการด�ำเนินงานในประเทศไทย ภายใต้พนั ธกิจการลดจ�ำนวน
ผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน มูลนิธฯิ ได้ดำ� เนินการจัดหาหมวกนิรภัยและส่งเสริม
การใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี (ข้อมูลรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุ หมวกนิรภัยสามารถป้องกันความเสีย่ ง
ในการเกิดการเสียชีวิตได้ถึง 42 เปอร์เซ็นต์ และลดการบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะ 69 เปอร์เซ็นต์)
การส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอัตราทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ในปี 2564 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 3,670 ใบ
โดยมอบให้กับนักเรียนที่เดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ในโรงเรียนต้นแบบน�ำร่อง
โครงการ 14 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และสงขลา
การบูรณาการเพิม่ วินยั จราจรเข้าไปสูห่ ลักสูตรการศึกษา โดยเน้นการเข้าถึงหมวกนิรภัย ส่งผลให้เกิด
ความตระหนักในการให้ความส�ำคัญการใช้หมวกนิรภัยและเลือกใช้หมวกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การผลิต ท�ำให้จ�ำนวนการใช้หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ
ระบบโครงสร้างถนนและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมบริเวณรอบโรงเรียน สามารถช่วยให้เด็ก ๆ
จ�ำนวนนับล้านคนมีความปลอดภัยมากขึ้น ในระหว่างการเดินทางไป กลับโรงเรียนในทุก ๆ วัน
แต่การจ�ำกัดความเร็ว การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียน Star Rating for Schools
(การจัดล�ำดับคุณภาพของถนนโดยใช้จำ� นวนดาว – ดีสดุ 5 ดาว, แย่สดุ 1 ดาว) ในประเทศไทยยังไม่เป็น
ที่แพร่หลาย ระหว่างการด�ำเนินโครงการ ปี 2563 - 2564 มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานด้านวิศวกรรมโยธา ในการปรับเปลี่ยนสภาพการสัญจรบริเวณโรงเรียนจ�ำนวน 4 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนวัดเสาธงนอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) จังหวัดสมุทรปราการ และ
โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนวัดโลกา จังหวัดสงขลา ซึ่งรวมถึง ทางเท้าและทางข้ามหน้าโรงเรียน
ยางชะลอความเร็วบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ป้ายสัญญาณเตือนทีช่ ดั เจน ป้ายสัญลักษณ์จราจร โดยก่อน
เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4 โรงเรียน ผลของการประเมินก่อนและหลังการท�ำStar Rating for Schools
ชี้ว่าคุณภาพของถนนและสภาพแวดล้อมจาก 2 ดาว เพิ่มขึ้นเป็น 5 ดาว และด้านพฤติกรรมการใช้
ทางข้ามที่ถูกต้องของนักเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 13 เปอร์เซ็นต์ เป็น 86 เปอร์เซ็นต์

ฟันเฟืองที่ 3: การสื่อสารเพื่อความเปลี่ยนแปลง
มูลนิธฯิ ใช้สอื่ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมรณรงค์ตา่ ง ๆ โดยมุง่ เน้นในประเด็นหลัก
และความส�ำคัญส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
หลังจากงานประชุมสัมมนาระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 3 ทีป่ ระเทศสวีเดน ในปี
2563 องค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการรวมตัวและลงนามเข้าร่วมผลักดันนโยบายความปลอดภัย
ทางถนนระดับประเทศและภูมภิ าค ในฐานะองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วม หนึง่ ในกิจกรรมทีม่ ลู นิธฯิ ได้เข้าร่วม
รณรงค์คอื #Love30 campaign ของงานสัปดาห์ถนนปลอดภัยสากล สหประชาชาติ ครัง้ ที่ 6 ซึง่ จัดขึน้
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมสนับสนุนงานรณรงค์เน้นการจ�ำกัดความเร็ว 30 กม./ชั่วโมง
เพือ่ กระตุน้ ความตระหนักเรือ่ งการลดความเร็วในแหล่งชุมชนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของ
เด็กและเยาวชน และยังสร้างเสริมชุมชนที่อยู่อาศัย และสถานที่ท�ำงานที่มีความปลอดภัยและน่าอยู่
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่น�ำร่องโครงการของมูลนิธิฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิฯ ได้ผลิต
วิดีโอรณรงค์โดยหยิบยกกฎหลักความปลอดภัย 30 ข้อ “30 Safety Rules” เพื่อเป็นสื่อการเรียน
ออนไลน์ที่นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนน�ำร่องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมทักษะ
และเพิ่มความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในการนี้มีหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ เช่น
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้าร่วมในการ
152

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

ท�ำเนื้อหา วิดีโอรณรงค์นี้ยังได้ถูกใช้ในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียน ชุมชน
รวมถึงการมีส่วนร่วมด้านจิตอาสาต่อชุมชนของภาคธุรกิจ วิดีโอรณรงค์ได้มีการเผยแพร่ในวงกว้าง
ยอดผู้เข้าชมวิดีโอในระยะเวลาการรณรงค์ที่ก�ำหนด มีจ�ำนวน 198,882 คน

ฟันเฟืองที่ 4 การผลักดันด้านนโยบาย
การผลักดันการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบาย เป็นอีกหนึง่ ฟันเฟืองในการขับเคลือ่ นการท�ำงานของ
มูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาด้านนโยบายถนนปลอดภัยที่ยั่งยืน
ในเดือนกันยายน 2564 ได้มีการจัดพิธีการเปิดตัวทศวรรษแห่งการกระท�ำเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2564 - 2573) ตัวแทนของมูลนิธิฯ ได้มอบแผนระดับสากลแก่ผู้อ�ำนวยการ
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ในการ
สนับสนุนการร่วมก�ำหนดทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติต่อไป
มูลนิธิฯ ได้ท�ำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจาก ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
ครู ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากประธาน
เครือข่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสมาชิกสภานิติบัญญัติความปลอดภัยทางถนน และรองประธาน
คณะกรรมาธิการการขนส่ง สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปี
ของเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส�ำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติความปลอดภัยทางถนน
เพื่อด�ำเนินการตามแผนระดับสากลส�ำหรับทศวรรษแห่งการกระท�ำเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(พ.ศ. 2564 - 2573) หัวข้อการประชุมครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในระหว่างการ
ประชุม สมาชิกรัฐสภาได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎจราจรทางบกของเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประสบการณ์ จ ากระดั บ ภู มิ ภ าคในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และการบาดเจ็ บ
จากอุบตั เิ หตุทางถนนในเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนคนรุน่ ใหม่จะเป็นผูส้ นับสนุนความปลอดภัย
ทางถนนที่มีความส�ำคัญ สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียง เช่น สามารถ
ที่จะเรียกร้องสิทธิด้านความปลอดภัยของตนเองจากการใช้รถใช้ถนน และน�ำไปสู่การขยายผลต่อ

ฟันเฟืองที่ 5: การวิจัย ติดตามประเมิน
มูลนิธฯิ โดยการน�ำของ AIP Foundation International ได้รว่ มมือกับหน่วยงานการวิจยั ต่าง ๆ
ในการศึ ก ษาและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพั ฒ นาโครงการ และได้ มี ก ารพั ฒ นา
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลร่วมกับกรมป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (CDC) มาใช้ในการ
บันทึกพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยและการเคารพกฎจราจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน เพือ่ เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการหมวกนิรภัยต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ หลักการการพัฒนาเครื่องมือ
ได้ถกู ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับบริบท เพือ่ ให้เข้าถึงการแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรระดับชาติจดั การสัมภาษณ์ผา่ นออนไลน์
เพื่ อ ทบทวนการขยายผลของการด� ำ เนิ น การตามหลั ก ความปลอดภั ย ในการใช้ ถ นนครั้ ง ที่ 4
ที่สอดคล้องกับแนวทางความปลอดภัย เป้าหมายของการสัมภาษณ์เพื่อที่จะจัดหาแนวทางและ
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ข้อเสนอแนะจากบุคคลทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ก่อนทีจ่ ะร่างแผนแม่บทกันต่อไป ผูป้ ระสานงานโครงการในนาม
ตัวแทนของมูลนิธฯิ ได้นำ� เสนอการใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากภาคีเครือข่ายถนนปลอดภัย ในจังหวัด
สงขลา ซึ่งผู้อ�ำนวยการนโยบายด้านสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
มูลนิธฯิ ได้แบ่งปันการถอดบทเรียนและแนวปฏิบตั จิ ากการด�ำเนินโครงการเชฟรอน ความปลอดภัย
จากท้องถนน จังหวัดสงขลา
กิจกรรมบางส่วนในปี 2564 ภายใต้โครงการต่าง ๆ
ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรี ยน (Chevron Street Wise)
สนับสนุนโดย บริ ษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด

มกราคม 2564
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ผลักดันโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนเพื่อให้ความ
ส�ำคัญต่อความปลอดภัยทางถนนในเด็ก ผูป้ กครองและชุมชน และสร้างการมีสว่ นร่วม กิจกรรมแรก
ในปี 2564 ที่โครงการนี้ ได้จัดท�ำร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางท้องถนนและในฐานะที่เป็น
ส่วนหนี่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในจังหวัดและภูมิภาค คือสัปดาห์ความปลอดภัย
ทางถนน ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนมากกว่า 500 คน
จากระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มาจากตัวแทน ทูตความปลอดภัยนักเรียน จ�ำนวน 150 คน
และครู จ�ำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน
รวมถึงการใช้ทางข้ามอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี การเรียนรู้สัญญาณจราจร
และการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนบริษัทเชฟรอน
ประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยมุง่ เน้นให้ความรูแ้ ละส่งเสริม
ให้นกั เรียนเป็นหนึง่ ในผูส้ นับสนุนด้านความปลอดภัยทางท้องถนน
โรงเรี ยนวิ เชี ย รชมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนน�ำร่องโครงการตั้ ง แต่
ปี 2559 และร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่อีก 6 โรงเรียนในจังหวัด
สงขลา และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางท้องถนน

กุมภาพันธ์ 2564

นักเรี ยนร่วมตอบค�ำถามเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน

การจัดสรรหมวกนิรภัยและให้ความรู้ในการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมใส่หมวกนิรภัยในพื้นที่น�ำร่องยังคงเป็นความท้าทายส�ำหรับ
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โครงการของมูลนิธฯิ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในกลุม่ ครอบครัวทีม่ รี ายได้นอ้ ย
ซึ่งต้องประสบปัญหาการเข้าถึงหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ โครงการ
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนได้สนับสนุนการจัดสรรหมวกนิรภัยให้นักเรียนกว่า 300 คน ที่โดยสาร
รถจักรยานยนต์ไป-กลับ โรงเรียน
โรงเรียนน�ำร่องโครงการ ได้รับการคัดเลือกจากผลของการประเมินความเสี่ยงพื้นฐานในการ
ใช้รถใช้ถนน รวมถึงสถิติตัวเลขในการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับต�่ำและตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสูง
ซึง่ มาจากปัญหาหลักของหลายครอบครัวทีไ่ ม่สามารถจัดหาหมวกนิรภัยให้แก่เด็กได้ โรงเรียนน�ำร่อง
โครงการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้มีจ�ำนวน 5 โรงเรียน ภายใต้โครงการเดินทางปลอดภัย
ไปโรงเรียน สนับสนุนโดยบริษทั เชฟรอนประเทศไทย โดยมอบหมายให้มลู นิธฯิ เป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรม
โครงการมอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ผู้แทนจากบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วม นอกจากกิจกรรม
มอบหมวกนิรภัยแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้ถนน
ในขณะเดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย จุดที่มีความเสี่ยงและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย
ในขณะที่มีรถสัญจรผ่านไปมา

เมษายน 2564
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการท� ำ งานเพื่ อ
สนับสนุน ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ผ่านโครงการ
เดิ น ทางปลอดภั ย ไปโรงเรี ย นในจั ง หวั ด สงขลา
โดยมู ล นิ ธิ ฯ ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ
ประเมินผลกระทบและพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง ผูเ้ ข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็นในการท�ำกิจกรรมกลุม่ ย่อย
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรสาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมกันทบทวน ถอดบทเรียนความส�ำเร็จ จากโครงการนี้ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาโครงการในปีถัดไป
ครูแกนน�ำที่เข้าร่วมโครงการผู้หนึ่ง กล่าวว่า “การสร้างความยั่งยืนของโครงการเชฟรอน สตรีท ไวส์
คือ การบูรณาการกิจกรรมเหล่านี้ เข้ากับแผนงบประมาณประจ�ำปีของโรงเรียน เพือ่ ให้เด็กแต่ละคน
ได้รับความรู้และทักษะที่ส�ำคัญด้านความปลอดภัย”
โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนก�ำหนดเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง เพื่อ
ด�ำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนและจัดสรรอุปกรณ์ความปลอดภัย เนือ่ งจากนักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งผลส�ำรวจรายงานว่าผู้ปกครองหลายคนให้ความส�ำคัญในการ
ใช้หมวกนิรภัย แต่ไม่มีก�ำลัง ในการจัดหาหมวกนิรภัยให้เด็ก ๆ ได้ ภายใต้การด�ำเนินการโครงการ
มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 9,000 คน จากชุมชนต่าง ๆ ได้รับความรู้และทักษะถนนปลอดภัย
ในการดูแลความปลอดภัยของตนเอง บุตรหลาน นักเรียน ผูป้ กครอง และครู ผูจ้ ดั การบริษทั เชฟรอน
ประเทศไทย ท่านหนึ่ง เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน 5 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่
เริ่ ม โครงการนี้ พฤติ ก รรมการใช้ ถ นนของชาวสงขลามี ก ารพั ฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะพฤติ ก รรม
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การสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นในทุกปี ของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
นอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งยังได้เข้าร่วมการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้
ของโรงเรียน เช่น การจัดการจราจร หน้าโรงเรียน เสียงตามสาย มุมเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน
และกิจกรรมอื่น ๆ นอกเวลาเรียน ความส�ำเร็จเหล่านี้เกิดจากความทุ่มเทและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา”
ระหว่างการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนน” ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ได้รว่ มระดมความคิดเห็นและหารือเกีย่ วกับกิจกรรมในระยะต่อไปของโครงการ รวมถึงการอภิปราย
กิจกรรม "สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนน" ความคิดความเห็นด้านปลอดภัยทางถนน กิจกรรม
นอกหลักสูตร กิจกรรมส�ำหรับผู้ปกครองและชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงทักษะ การใช้รถใช้ถนนและการสวมหมวกนิรภัยอย่างปลอดภัย

พฤษภาคม 2564

ฉลองความปลอดภัยทางท้องถนนร่วมกับเครื อข่ายภูมิภาค

มูลนิธิฯ ร่วมกับบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หอดูดาวภูมิภาคสงขลา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ลงนามในจดหมายเปิดผนึกและร่วมกิจกรรม
ถ่ายภาพ UN Global Road Safety Week (สัปดาห์แห่งความปลอดภัยสากล สหประชาชาติ)
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองเก่าสงขลา อ�ำเภอเมือง ศูนย์กลางของเมืองเก่าแห่งทางประวัติศาสตร์
ที่มีผู้คนและการจราจรปะปนกัน เพื่อรักษาชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และเด็ก ๆ ให้ปลอดภัย
ทุกองค์กรได้ให้การสนับสนุน #Love30 บนท้องถนน นอกจากตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีความตื่นตัวแล้ว ยังมีตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง และผู้บริหารจากโครงการ
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสนับสนุนในการติดตั้ง
เขตโรงเรียนปลอดภัย 30 กม./ชม.

มิถุนายน 2564
มูลนิธฯิ และบริษทั เชฟรอน ประเทศไทย ได้รบั
การเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม
ให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนโครงการแห่งที่ 12
เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ทางถนนทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด
โดยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม กล่าวว่า “โรงเรียนวรนารีเฉลิม
ให้ความส�ำคัญกับการเป็นโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและความสุขส�ำหรับครูและนักเรียน โครงการ
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน เนื่องจากใช้
รถจักรยานยนต์เป็นหลักในการเดินทาง ปัญหาที่เราพบคือการขับรถเร็วและไม่เคารพกฎจราจร
โครงการนี้จะเป็นของขวัญในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งโรงเรียนวรนารีเฉลิมในปีนี้” โดยจะมี
นักเรียน 3,550 คน ครู 300 คน ผูป้ กครอง 4,000 คน จากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเดินทางปลอดภัย
156

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

ไปโรงเรียน ทีจ่ ะผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางถนน น�ำเสนอรายรายละเอียดของโครงการ
ต่อผู้บริหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยผู้แทนบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย และมูลนิธิฯ

กันยายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช และมาตรการผ่อ นปรนจากภาครั ฐ ในการให้ ป ระชาชนใช้ ชี วิ ต อย่า งปกติ
เดือนกันยายน โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนเป็นการจัดในสถานที่ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในปีที่ 3 ของโครงการส�ำหรับ
นักเรียนทุกชั้นในโรงเรียนต่าง ๆ ในภูมิภาค
นักเรียนจากโรงเรียนวัดท่าแพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รบั ความรู้ “ท�ำอย่างไร
จึงจะปลอดภัยบนท้องถนน” จากมุมความปลอดภัยทางถนน ทีเ่ พิง่ ท�ำการติดตัง้ ซึง่ มุมความปลอดภัย
ทางถนน เป็นพื้นที่และเครื่องมือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม
นอกจากนีม้ ลู นิธฯิ ยังได้จดั กิจกรรมท�ำแบบทดสอบก่อน-หลังการได้เรียนเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน
ส�ำหรับนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 ที่โรงเรียนวัดท่าแพ
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยทางท้องถนน นายกเทศมนตรี
เทศบาลปากพูนให้เกียรติเป็นประธานมอบแบบจ�ำลองทางถนนให้กับโรงเรียนโครงการทั้ง 5 แห่ง
ในอ�ำเภอเมืองอีกด้วย แบบจ�ำลองทางถนนเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่สำ� หรับสือ่ การเรียนรูค้ วามปลอดภัย
ทางถนนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะสามารถฝึกทักษะความปลอดภัยทางถนนและ
เรียนรูก้ ารใช้ถนนอย่างปลอดภัย เมือ่ ต้องเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน กิจกรรมการถ่ายท�ำวิดโี อ
“30 Safety Rules” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน วิดีโอนี้มีข้อมูล
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลท่าแพ และทีมงานจากคณะ วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นตัวแสดงในการถ่ายท�ำ วิดโี อนีไ้ ด้ถกู เผยแพร่ในช่วงเดือน
กันยายน
อนึง่ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรี ยนนี้ มูลนิธฯิ ได้รบั การสนับสนุน
จากบริ ษัท เชฟรอนประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยยิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผ่านการ บูรณาการ
เข้ากับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในสถานศึกษา การรณรงค์สร้างความตระหนัก และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการนีเ้ ป็นประโยชน์ต่อเด็ก ผู้ปกครอง ครู และ
สมาชิกในชุมชนมากกว่า 30,000 คน
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โครงการพัฒนาหลักสูตร VIA

สนับสนุนโดยบริ ษัท มิชลิน โททาลเอนเนอร์ยีส์ และ GRSP

มีนาคม 2564

ครูจากพระประแดง
ศึกษาคู่มือ VIA Global Road Safety
Education training
handbook

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ VIA Program
ให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนให้แก่ตวั แทนครูจากโรงเรียนน�ำร่องโครงการ
จ�ำนวน 15 คน โดยมีคณะผู้แทนจากบริษัท มิชลิน ประเทศไทย และโททาลเอนเนอร์ยีส์ ประจ�ำ
ประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมครัง้ นี้ โครงการฯ มีการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
และทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นกั เรียนอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ในกลุม่ โรงเรียนเป้าหมาย
5 แห่ง เขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ เป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการ
จราจรในพื้นที่หนาแน่นในช่วงเวลาเช้าและเย็น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงที่ 2 ของโครงการ
พัฒนาหลักสูตร VIA ที่เริ่มปลายปี 2564 มีโรงเรียน 45 แห่ง ในกรุงเทพมหานครฯ เข้าร่วม)
หลักสูตร VIA พัฒนาขึ้นจากการศึกษาความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับเด็กที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ซึง่ ได้มาจากประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยทางถนนจากหลากหลาย
ภาคส่วนและผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงาน GRSP จุดเด่นของโครงการ คือ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ประธานกรรมการ
มูลนิธิฯ กล่าวว่า ช่วงแรกของปี 2564 เป็นช่วงการด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ในช่วงที่หนึ่งของ VIA
ในประเทศไทย ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น โครงการจากบริ ษั ท มิ ช ลิ น ประเทศไทย และบริ ษั ท
โททาลเอนเนอร์ยีส์ ประจ�ำประเทศไทย และ GRSP มีนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้ความร่วมมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากรุ่นที่หนึ่ง และน�ำไปสู่
การขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในปีการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นี่แสดงให้เห็นว่า
หลักสูตร VIA สามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หลักและน�ำไปสู่การจัดการเรียนรู้
เต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การด�ำเนินงานของโครงการ
หลักสูตร VIA ในประเทศฝรั่งเศส แคมเมอรูน และอินเดีย
มูลนิธฯิ ได้นำ� องค์ความรูน้ ใี้ นการการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรครูในประเทศไทย
เพื่อถ่ายทอดทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับโรงเรียนของตน

โครงการความปลอดภัยเลือกได้ (Safety Delivered)
สนับสนุนโดยบริ ษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จ�ำกัด

14 มีนาคม 2564
เป็นการจัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครอง ด้านความรู้ความปลอดภัยทางถนน 2564 มีผู้ปกครอง
จ�ำนวน 70 คน จาก 11 โรงเรียนน�ำร่องโครงการในโรงเรียนสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและรวมถึงการใช้
ทางเท้าทีป่ ลอดภัย มูลนิธฯิ จัดอบรมรูปแบบการพัฒนาโดยองค์รวมโดยความร่วมมือของหลากหลาย
ภาคีเครือข่ายด้านถนนปลอดภัย เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ ของเด็กจากอุบตั เิ หตุทางถนนระหว่างการ
เดินทางไป-กลับจากโรงเรียน
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15 มีนาคม 2564
เป็นการจัดสรรหมวกนิรภัย มากกว่า 2,500 ใบ ให้แก่
นักเรียนใน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้
สวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียน การสนับสนุนให้นักเรียน
สวมหมวกนิ ร ภั ย ขณะเดิ น ทางโดยสารรถจั ก รยานยนต์
ผู้ปกครองเข้าร่วม การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการ
สนับสนุนทีม่ มี าอย่างยาวนานของบริษทั บริษทั ยูพเี อส พาร์เซล ดีลเิ วอร์รี่ เซอร์วสิ จ�ำกัด จึงสามารถ
แก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนจากแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมเพือ่ ปกป้องชีวติ จากรุน่ สูร่ นุ่
ในการสนับสนุนความปลอดภัย และเพื่อสานความฝันของพวกเขา ให้กลายเป็นความจริง เจ้าหน้าที่
ประจ�ำโครงการของมูลนิธฯิ และเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้สง่ มอบหมวกนิรภัยให้กบั นักเรียนและให้ความ
รู้เรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

โครงการโรงเรี ยนปลอดภัย (Hauling Safety)

สนับสนุนโดยบริ ษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ภายใต้โครงการน�ำร่องกับโรงเรียนปลอดภัยในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่
มีการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน มูลนิธิฯ และ
ผู้แทนจากบริ ษัท UPS ประเทศไทย
สาธิตการใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี
ผู้สนับสนุนโดยบริษัท โทลล์ โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เล็งเห็นความส�ำคัญในการสัญจรอย่างปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในชุมชนดังกล่าว จึงร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิศวกรรมโยธา ปรับเปลี่ยนสภาพ
การสัญจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนน�ำร่องโครงการ จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเสาธงนอก และ
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

23 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัครจากพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันแห่งความ
ปลอดภัย” ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี โดยมีนักเรียนจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องถนนปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ�ำนวน 400 คน ตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 - 2564 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการอบรมและสร้างความตระหนักในชุมชน
จ�ำนวน 2,106 คน ครูแกนน�ำ จ�ำนวน 30 คน นักเรียน จ�ำนวน 2,537 คน โดยความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมจากพนักงานจากบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จ�ำนวนทั้งสิ้น 95 คน จากการทดลอง
น�ำร่องโครงการกับ 2 โรงเรียนต้นแบบน�ำร่องโครงการ โรงเรียนวัดเสาธงนอก และโรงเรียนอนุบาล
เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการใช้ทางข้ามที่ถูกต้อง ของนักเรียน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 13 เปอร์เซ็นต์ เป็น 86 เปอร์เซ็นต์ และจากการใช้ทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน
เพิ่มจาก 22 เปอร์เซ็นต์ เป็น 92 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย
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ผลการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
ผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
ที่

ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�ำเนินการ

1.1 ด้านกฎหมาย
1) ใบขับขี่
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ การออก
ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งการ
ทดสอบภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
รวมถึงการทดสอบการขับขีบ่ นถนนจริง
ตามมาตรฐานสากล
- ก� ำ หนดเงื่ อ นไข และหลั ก เกณฑ์
การออกใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ ที่ มี ข นาดความจุ ข อง
กระบอกสู บ ตั้ ง แต่ 400 ซี ซี ขึ้ น ไป
โดยก�ำหนดช่วงอายุของผู้ขอใบอนุญาต
ที่เหมาะสม ระยะเวลาและรายละเอียด
การอบรมภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบตั ิ
- สั่งการให้ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. 2522 กวดขัน จับกุม
ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์

กระทรวง
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีการด�ำเนินการ ดังนี้
คมนาคม
(1) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการออกใบอนุ ญ าตขั บ รถโดยการ
(กรมการขนส่ง ก� ำ หนดสภาวะโรคและการประเมิ น สมรรถภาพร่ า งกายที่ มี
ทางบก)
ผลต่อการขับขี่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและทดสอบความรูภ้ าคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ เช่น การพัฒนา การเรียนรูท้ กั ษะการขับรถยนต์
และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรมขั บ รถยนต์ ที่ ป ลอดภั ย
โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเรียนและทดสอบ
เพิ่มเติม ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การคาดการณ์อุบัติเหตุ
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
(3) ก�ำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตบางประเภท ต้องอบรม
และทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้มีทักษะเพียงพอ
ที่จะควบคุมยานพาหนะบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย
(4) ออกกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ
และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระส�ำคัญ
ในการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารอบรม และทดสอบให้
ผูท้ จี่ ะขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลทีม่ กี ำ� ลังสูง
ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 400 cc (Big Bike) จะต้องมี
การอบรมเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท�ำหลักสูตรอบรมผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ Big Bike เพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าว
(5) ตรวจสอบและจับกุมการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522 เป็ น ประจ� ำ ทุ ก สั ป ดาห์ ในกรณี ที่ ต รวจสอบ
พบการกระท�ำผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ผู้ตรวจการ
จะจั บกุ ม และด� ำ เนิ นการกระบวนการขั้ นตอนตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
2) เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารน� ำ ระบบตั ด แต้ ม - ส�ำนักงาน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ได้จัดท�ำ
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ม าใช้ ใ นการเพิ่ ม ต�ำรวจ
ร่างระเบียบการตัดคะแนนและจัดท�ำระบบการบันทึกข้อมูล
ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย แห่งชาติ
คะแนนร่วมกันเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในระเบียบ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
- กระทรวง ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพือ่ จะน�ำร่างระเบียบฯ ประกาศลง
คมนาคม
ราชกิจจานุเบกษา และประกาศบังคับใช้ต่อไป
(กรมการขนส่ง
ทางบก)
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ประเด็นสืบเนื่อง
หน่วยงาน
จากมติคณะรัฐมนตรี
รับผิดชอบ
3) ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง - ส�ำนักงาน
เข้มงวด และก�ำหนดเป้าหมายในการ ต�ำรวจ
ตรวจจับและด�ำเนินคดีกลุ่มเสี่ยงหลัก แห่งชาติ
ให้ชัดเจน ได้แก่ การดื่ม/เมาแล้วขับ
การขับรถเร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และการไม่ใช้
อุปกรณ์นิรภัย

4) ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินคดีอาญา
จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ ส ่ง ผลให้ มี
ผูบ้ าดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวติ ในสามข้อหา
ความผิด ได้แก่ การขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอืน่ การขับรถเกินกว่า
อัตราความเร็วตามที่กฎหมายก�ำหนด
และเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุ
ทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาทขณะขับรถ
โดยให้เน้นย�ำ้ ให้มกี ารท�ำส�ำเนาให้แตกต่าง
จากการกระท� ำ ความผิ ด ที่ เ กิ ด จาก
อุบัติเหตุสุดวิสัยทั่วไป

ผลการด�ำเนินการ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีการด�ำเนินการดังนี้
(1) ประกาศมาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเข้ ม ข้ น ส� ำ หรั บ
กลุ่มรถ จยย.ที่กระท�ำผิด ในพื้นที่เขตเมือง 5 ข้อหา
- ขับรถย้อนศร
- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
- ขับรถรถจักรยานยนต์บนทางเท้า
- ขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียว
- ขับรถโดยไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ตั้ งแต่ วั นที่ 15 พ.ย.64 เป็ นต้ นมา โดยผลการจั บกุ ม
ถึงปัจจุบัน (21 พ.ย.64) เป็นจ�ำนวน 22,378 ราย
(2) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติดำ� เนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวง
ก�ำหนดอัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ แล้วเสร็จ และ
อยูร่ ะหว่างส่งไปประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อพ้น 240 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) การสอบสวนกรณี ที่ เ ป็ น ความผิ ด ข้ อ หาขั บ รถในขณะ
เมาสุรา ให้พนักงานสอบสวนตรวจประวัติการท�ำผิดเพื่อขอ
เพิม่ โทษ กรณีมกี ารกระท�ำผิดซ�ำ้ ประกอบในส�ำนวนการสอบสวน
การก�ำหนดแนวทางยึดรถของกลาง และการก�ำหนดแบบฟอร์ม
ส�ำหรับพนักงานสอบสวนในการขอให้แพทย์ตรวจวัดแอลกอฮอล์
รวมถึง เสนอแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(หรือฉบับที่ 13) ก�ำหนดให้อ�ำนาจ พงส. ขอให้แพทย์ตรวจเลือด
เพือ่ หาปริมาณแอลกอฮอล์กรณีผขู้ บั ขีอ่ ยูใ่ นภาวะหมดสติทไี่ ม่อาจ
ให้ความยินยอมได้ ขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ในชั้นพิจารณาของ
กมธ.ร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
(4) จัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรอง (ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจพิ สู จ น์ ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็น ผู้ขับขี่
กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น พ.ศ. ....) เพื่อรองรับกรณี พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หรือฉบับที่ 13) มีผลบังคับใช้
(5) ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขข้ อ ก� ำ หนดฯ ข้ อ หาเสพยาเสพติ ด
ให้โทษ โดยก�ำหนดประเภทรถที่จะเป็นเงื่อนไขที่เป็นความผิด
ให้ครอบคลุมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(จากเดิมเฉพาะรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก)
(6) ใช้ ฐ านข้ อ มู ล จากระบบ PTM หรื อ Police Ticket
Management ด�ำเนินคดีกับผู้ที่มีประวัติการขับรถเร็วเกิน
กฎหมายก�ำหนดจากฐานข้อมูลใบสั่ง
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจาก มาตรการบังคับส�ำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มี
ค่ า ปรั บ ค้ า งช� ำ ระ (งดออกเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี )
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 141/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 14/2560 ลง 21 มี.ค.60 ยังไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกยังด�ำเนินการในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ท� ำ ให้ ข าดสภาพบั ง คั บ กั บ ผู ้ ฝ ่ า ฝืน
กฎหมายจราจร ประชาชนไม่ เ กรงกลั ว การถู ก ออกใบสั่ ง
เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรจ�ำนวนมาก ส่งผลให้อุบัติเหตุ
ทางถนนจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการขับขี่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
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หน่วยงาน
จากมติคณะรัฐมนตรี
รับผิดชอบ
5) ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงาน - ส�ำนักงาน
สอบสวนในการตรวจวั ดแอลกอฮอล์ ต�ำรวจ
ผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ แห่งชาติ
รุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต ทุ ก รายให้ เป็น
รูปธรรม ก�ำหนดมาตรการให้พนักงาน
สอบสวนหรื อ เจ้ า พนั ก งานจราจร
มีหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายผู้ขับขี่ท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
ทุกราย เพือ่ รวบรวมพยาน หลักฐานตาม
แนวทางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
6) มีระบบก�ำกับดูแลให้มีการรายงาน - ส�ำนักงาน
ผลและน� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น คดี ต ่ อ ต�ำรวจ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติ แห่งชาติ
การความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด
ด้านการบังคับใช้กฎหมายทุกเดือน

ผลการด�ำเนินการ
- ก�ำหนดให้คดีอุบัติเหตุจราจรที่มีคู่กรณี หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ต้องท�ำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
ทุกราย และการจัดท�ำแบบฟอร์มส�ำหรับให้พนักงานสอบสวน
ขอให้แพทย์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด กรณีผู้ขับขี่รักษาตัว
ที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบส�ำนวนการสอบสวน

(1) ก�ำหนดให้ต�ำรวจภูธรจังหวัด จัดประชุมอนุกรรมการฯ
ดังกล่าวทุกเดือน (ซึ่งมีผู้บังคับการ หรือ รองผู้บังคับการต�ำรวจ
ภูธรจังหวัด เป็นประธาน) โดยมีวาระส�ำคัญ ได้แก่ การรายงาน
คดีอุบัติเหตุจราจรส�ำคัญในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ
และการบังคับใช้ 10 ข้อหาหลัก และก�ำหนดให้มีการรายงาน
ผลการประชุมของแต่ละเดือนให้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบ
(2) จั ด ท� ำ ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของ
หน่วยงาน โดยให้ ต�ำรวจจราจรเป็นผูบ้ นั ทึกข้อมูล และก�ำหนดให้
ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการก�ำหนดแผนการ
บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการประสานหน่วยงานในพื้นที่
เพือ่ แก้ไขปัจจัยเสีย่ งต่างๆ โดยด�ำเนินการผ่านกลไกของการประชุม
อนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ตลอดจนจั ด ท� ำ ระบบการตรวจ
สอบและก�ำหนดมาตรฐานจุดตรวจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
เพื่อก�ำหนดจุดตรวจในการบังคับใช้กฎหมายได้ตรงกับสภาพ
การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง (ผ่านระบบ TPCC หรือ Traffic
Police Checkpoint Control)

1.2 ด้านการบริ หารจัดการ
1) ก�ำหนดแนวทางการก�ำกับติดตาม - ส�ำนักงาน
และการตรวจสอบการด�ำเนินการตาม ต�ำรวจ
มาตรการการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ แห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพและรวมรวมข้อมูล - กระทรวง
รายงานให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัย สาธารณสุข
ทางถนนทราบ
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กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีการ
ด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) การส่ง รายชื่ อ เด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า 20 ปีที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
และมี ก ารแอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ดเกิ น กฎหมายก� ำ หนดในช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ให้กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่อด�ำเนินการสอบสวนเอาผิดกับร้านค้าที่จ�ำหน่ายสุราให้กับ
เด็กอายุต�่ำกว่า 20 ปี
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจส่งมาตรวจเลือด
ที่โรงพยาบาล และวิเคราะห์น�ำเสนอข้อมูลผ่าน website :
ศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กองป้องกันการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรค
(3) ปีงบประมาณ 2565 อยูร่ ะหว่างขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อใช้ในการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้เกิดความต่อเนื่อง
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ประเด็นสืบเนื่อง
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ผลการด�ำเนินการ
จากมติคณะรัฐมนตรี
รับผิดชอบ
2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ - กรมส่งเสริม กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท� ำ ขั้ น ตอนการขอ
เงื่ อ นไข และแนวทางการเบิ ก จ่ า ย การปกครอง งบประมาณเพื่ อ ก่ อ สร้ า งซ่ อ มแซมถนนและปรั บ ปรุ ง ถนน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ทีใ่ ช้ในการสัญจรให้ปลอดภัย รวมถึงได้มหี นังสือสัง่ การให้ อปท.
ท้องถิน่ ในการสนับสนุนการด�ำเนินการ
บรรจุ เรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านความปลอดภัยทางถนน

1.3 ด้านถนนและยานพาหนะ
1) ด้านถนน
กระทรวง
• เร่งด�ำเนินการปรับปรุงวิศวกรรม คมนาคม
จราจรให้เป็ น ไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของถนน
• พิจารณาจัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
• ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุของการ
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในสายทางทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบเพื่อก�ำหนดมาตรการ
หรือด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในบริเวณ
ที่เป็นความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย
เช่ น บริ เ วณจุ ด กลั บ รถที่ มี ลั ก ษณะ
ไม่ปลอดภัย เส้นทางทีเ่ ป็นทางตรงระยะ
ทางยาว บริ เ วณที่ มี ก ารข้ า มถนน
โดยไม่ใช้หรือไม่มที างข้าม ถนนทีม่ จี ดุ ตัด
หรือเชื่อมต่อระหว่างถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและ
ถนนของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

2) ด้านยานพาหนะ
กระทรวง
• เร่งปรับปรุงมาตรฐานด้านความ คมนาคม
ปลอดภั ย ยานพาหนะ โดยจั ด ให้ มี
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานพาหนะ
• ก�ำหนดมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากรณีการชนท้ารถบรรทุก
ขณะขั บ หรื อ ขณะจอดบนไหล่ ท าง
ทั้งการจัดท�ำที่จอดพักริมทางส�ำหรับ
รถบรรทุ ก ให้ เ หมาะสมและเพี ย งพอ
การติ ด สติ ก เกอร์ ส ะท้ อ นแสงที่ มี
มาตรฐาน การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือน
กรณีรถจอดเสีย การก�ำกับจาก GPS
กรณีรถหยุดจอดบนไหล่ทาง โดยหาก
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก รณี ช นท้ า ยรถบรรทุ ก
ที่จอดบนไหล่ทางให้พนักงานสอบสวน
ด� ำ เนิ น คดี กั บ ผู้ ป ระกอบการตาม
พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ควบคูไ่ ปด้วยทุกครัง้

(1) กรมทางหลวงได้ท�ำการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในบริเวณจุดเสีย่ ง เช่น กิจกรรมยกระดับ
ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ การปรับปรุงการแบ่ง
ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย การยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันอันตรายข้างทางหลวงการปรับปรุงความปลอดภัย
บริเวณจุดกลับรถในระดับเดียวกันและบริเวณทางแยกอันตราย
เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ ถนนที่ มี จุ ด ตั ด หรื อ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งถนน
ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงคมนาคมและถนน
ของชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยค�ำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ และ
งบประมาณที่ต้องน�ำมาใช้ จัดท�ำเป็นแบบอย่างเพื่อให้ท้องถิ่น
สามารถด�ำเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ำกัด
(2) กรมทางหลวงชนบท มีการด�ำเนินการ ดังนี้
• วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุจากระบบรายงานอุบัติเหตุบน
ทางหลวงชนบท (Accident Report Management System :
ARMS) เพื่อระบุจุดอันตราย (Black Spot) และท�ำการปรับปรุง
แก้ไข โดยการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยและท�ำการ
ปรับปรุงกายภาพของถนนบริเวณจุดอันตราย (Black Spot)
ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
• จัดท�ำแบบแนะน�ำความปลอดภัยทางถนนในส่วนของ
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง และความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จโดยได้
แจ้งเวียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2563
(1) กรมการขนส่งทางบก มีแผนพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ยานยนต์แห่งใหม่ส�ำหรับใช้ในการทดสอบและรับรองยานยนต์
ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน บริเวณที่ดินราชพัสดุวิทยุ
การบินบางปิ้ง (อ.เมือง จ.สมุทรปราการ) โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดท�ำ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ยานยนต์ ” โดยอยู ่ ร ะหว่ า งขอรั บ งบประมาณจากกองทุ น
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
(2) ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ โดยกองบั ง คั บ การต� ำ รวจ
ทางหลวง ได้มกี ารออกตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุก
ที่จอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวด
(3) กรมทางหลวงได้ก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest
Area) ไปแล้วทั้งสิ้น 13 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน
11 แห่ง และอยู่ระหว่างการเซ็นต์สัญญาอีก 5 แห่ง โดยมีแผน
ที่จะก่อสร้างในปีต่อไปอีก 11 แห่ง
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ที่

ประเด็นสืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�ำเนินการ

2.2 ด้านการสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และ หน่วยงาน
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างกระบวนการเรียน ที่เกีย่ วข้อง
รู้ทั้งการเรียนรู้ในสถานศึกษา การปรับ ทุกภาคส่วน
วิธีการหรือหลักสูตรในการอบรมขอรับ
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ โดยเน้ น การสื่ อ สาร
เกีย่ วกับความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุทางถนน
การขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย กฎหมายและ
วิ นั ย จราจร และความเอื้ อ อาทรต่อ
ผูร้ ว่ มทาง เพือ่ สร้างการรับรูค้ วามตระหนัก
และจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
ทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนนทัว่ ไปอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง

(1) กระทรวงมหาดไทย และส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ง ชาติ
สนับสนุนให้ใช้อาสาสมัคร จิตอาสาจราจร เพือ่ บริการประชาชน
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด่านชุมชน ด่านตรวจหลัก
ในช่ ว งเทศกาล รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ
กฎหมายจราจร ปลูกฝังวินัยจราจร ในสถานศึกษา ชุมชน/
หมู่บ้าน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกเรื่องความปลอดภัยทางถนนตลอด
ทั้งปี
(2) กรมประชาสัมพันธ มีการรณรงคตามแผนประชาสัมพันธ์
ปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ
สื่อออนไลน ประชาสัมพันธจังหวัด 76 จังหวัด อาสาสมัคร
ประชาสัมพันธป ระจาํ หมูบ า น หอกระจายขา ว เครือขา ยพันธมิตร
สื่อมวลชน เป็นต้น รวมผลผลิต จ�ำนวน 6,543 ชิ้น และรวมการ
เผยแพร่ จ�ำนวน 18,925 ครั้ง
(3) กรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินโครงการรักษ์ทาง รักถิ่น
“ขับขีป่ ลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทช.”
ซึง่ เป็นโครงการถ่ายทอดความรูด้ า้ นความปลอดภัยในการใช้ถนน
และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียน
ที่อยู่ในสายทางของทางหลวงชนบท
(4) กรมขนส่งทางบก มีการด�ำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย พนักงานขับรถ รวมถึง
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจ
วินัยจราจร โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส�ำคัญ
นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ทักษะการขับรถยนต์และการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ขับรถยนต์ที่ปลอดภัย
สรุปข้อมูลโดย ส�ำนักงานเลขานุการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
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ผลการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามกรอบ 12 เป้าหมายโลก
ของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563
ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) สาระส�ำคัญในปฏิญญาสตอกโฮล์ม
ได้ขอให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินงาน ตามกรอบ 12 เป้าหมายโลก

มีผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ของแต่ละเป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่

1

ภายในปี 2573 ทุกประเทศจัดท�ำแผนปฏิบัติการพหุภาคีด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับชาติ ที่ครอบคลุมรอบด้าน และมีเป้าหมายที่ก�ำหนดกรอบเวลา

ประเทศไทย ได้มกี ารจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ตัง้ แต่ปี 2548 มาแล้ว จ�ำนวน 4 ฉบับ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อน�ำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น
ประกอบการจัดท�ำแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2570)
การจัดท�ำแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่นี้ ได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ ครอบคลุมทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความปลอดภัยทางถนน โดยก�ำหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายการด�ำเนินงานในแต่ละปีไว้ชดั เจน เพือ่ เป็น
กรอบแนวทางในการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีผ่ า่ นมา ท้องถิน่ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียงิ่ ในการขับเคลือ่ นแผน โดยมีการก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ าร
ร่วมกับภาคีเครือข่ายซึง่ สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ได้มกี ารด�ำเนินการต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด่ า นชุ ม ชน สนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก าร
จัดเก็บข้อมูล น�ำมาวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น และได้ให้ความส�ำคัญ
โดยก�ำหนดเกณฑ์ประเมินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไว้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
นอกจากนี้ ได้มกี ารศึกษาการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุแห่งชาติ เริม่ จากก�ำหนดนิยามกลางทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุบัติเหตุทางถนน จัดหมวดหมู่ตัวแปรที่ส�ำคัญ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการรวบรวม
ข้อมูล และน�ำข้อมูลกลับไปใช้หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
ทีม่ รี ะบบบูรณาการข้อมูล ตัง้ แต่ตน้ ทางและบริหารจัดการข้อมูลระดับพืน้ ที่ พัฒนาไปสูร่ ะบบบริหารจัดการ
ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศต่อไป
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2

ภายในปี 2573 ทุกประเทศเข้าเป็นภาคีตราสารกฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน
ที่ส�ำคัญของสหประชาชาติหนึ่งตราสารหรื อมากกว่า

ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968
(อนุสัญญาเวียนนา 1968) เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนน โดยอนุสัญญาเวียนนา 1968
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกการจราจรทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ผ่านการปรับ
กฎระเบียบด้านการจราจรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2564 ส่งผลให้ ต้องมีการจัดท�ำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติม และต้อง
ยอมรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศของประเทศภาคี 84 ประเทศ ที่น�ำมาใช้ในประเทศไทย
เป้าหมายที่

3

ภายในปี 2573 ถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่าน มาตรฐานทางเทคนิคส�ำหรับผู้ ใช้ถนน
ทุกคน ทีค่ ำ� นึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรื อผ่านการ ประเมินระดับ 3 ดาวหรื อสูงกว่า
ปัจจุบนั ถนนสายใหม่จะได้รบั การตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งาน ด้วยหลักการ Road Safety Audit

ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของการเดินทางบนถนนสายที่มีอยู่แล้ว ต้องผ่าน
4 มาตรฐานทางเทคนิค ที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับผู้ ใช้ถนนทุกคน
การด�ำเนินการที่ผ่านมา มีดังนี้

เป้าหมายที่

ใช้งานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway Safety Management
System, HSMS) และค่าดัชนีความปลอดภัยกายภาพทางหลวง (Road Assessment Index, RAI) ส�ำหรับ
การวางแผนงานโครงการยกระดับความปลอดภัยทางหลวงแก่ผใู้ ช้ทางและการติดตามประเมินผลโครงการ
2 วิ เ คราะห์ แ นวทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ยกระดั บ ความปลอดภั ย ทางหลวง
ประเมินโครงการด้านอ�ำนวยความปลอดภัยในลักษณะป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
3 พัฒนาระบบ Road Safety Management System (RSMS) ให้เป็นระบบหลักที่เชื่อมโยง
ข้อมูล จากระบบงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำแผนอ�ำนวยความปลอดภัย วิเคราะห์
จุดเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Road Assessment Program) รวมถึงจัดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อการใช้
งบประมาณที่เหมาะสม ซึง่ ข้อมูลค่าปัจจัยต่าง ๆ ทีท่ �ำให้เกิดอุบัตเิ หตุ สามารถน�ำมาใช้วเิ คราะห์และพัฒนา
โมเดลทางด้านสถิติได้ในอนาคต
ั บริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ผ่านระบบ
4 น�ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาส�ำรวจหาพิกด
สารสนเทศ ซึง่ สามารถแสดงสภาพปัจจุบนั ของถนนให้ผตู้ รวจสอบ และตรวจหาระดับความเสีย่ งผ่านวิธกี าร
ประเมินระดับความปลอดภัยของถนน โดยเป็นไปตามหลักการสากล
1
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5

ภายในปี 2573 ยานพาหนะใหม่และยานพาหนะที่ ใช้แล้วทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง

เพื่อขับเคลื่อนให้ยานพาหนะในประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ได้มีการออกประกาศกรมการขนส่งทางบก ภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
รถขนสง พ.ศ. 2522 แล้ว ประกอบด้วย
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รถจักรยานยนต จ�ำนวน 6 เรื่อง 2 รถยนต์ จ�ำนวน 8 เรื่อง
3 รถโดยสาร จ�ำนวน 9 เรื่อง
4 รถบรรทุก จ�ำนวน 6 เรื่อง
และภายในปี พ.ศ. 2571 มีแผนที่จะออกข้อก�ำหนดเพิ่ม ดังนี้
1 รถจักรยานยนต์ เพิ่มอีก 10 เรื่อง 2 รถยนต์ เพิ่มอีก 23 เรื่อง
3 รถโดยสาร เพิ่มอีก 17 เรื่อง
4 รถบรรทุก เพิ่มอีก 21 เรื่อง
1
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6

ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนของยานพาหนะทีข่ บั ขีเ่ กินการจ�ำกัดความเร็วทีก่ ำ� หนดลงครึ่งหนึง่
และลดการบาดเจ็บเสียเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการขับขี่ด้วยความเร็วลดลง

ประเทศไทยได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราความเร็ว ทัง้ ในส่วนของกฎหมายจราจร
และกฎหมายทางหลวง โดยค�ำนึงถึงประเภทถนนและประเภทยานพาหนะ โดยเฉพาะกลุม่ รถจักรยานยนต์
มีการปรับอัตราความเร็วให้ลดลง นอกจากนีไ้ ด้กำ� หนดแผนและแนวทางการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยค�ำนึงถึงจุดเสี่ยง และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงก�ำหนดให้การขับเร็ว
เกินก�ำหนดเป็นความผิดที่มีการตัดคะแนน
เป้าหมายที่

7

ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยที่ ได้มาตรฐาน
อย่างถูกต้องให้ ใกล้เคียงร้อยละ 100

ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดให้การขับขี่
โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นความผิดที่มีการตัดคะแนน
เป้าหมายที่

8

ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และโดยสารยานยนต์ที่ ใช้เข็มขัดนิรภัยหรื อใช้ระบบ
อุปกรณ์รัดตรึ งนิรภัยส�ำหรับเด็กที่ ได้มาตรฐานให้ ใกล้เคียงร้อยละ 100

ได้มกี ารเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก โดยก�ำหนดให้ตอ้ งใช้ทนี่ งั่ ส�ำหรับเด็ก หรือในกรณี
ไม่มีที่นั่งส�ำหรับเด็ก ต้องมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลเด็กในระหว่างการโดยสารนั้นด้วย (ร่างกฎหมาย
ผ่านวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และอยู่ในชั้นพิจารณาของ กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายจราจรฯ)
เป้าหมายที่

9

ภายในปี 2573 ลดจ�ำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากผู้ขับขี่
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ลงครึ่ งหนึ่ง และ/หรื อลดจ�ำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นลง

มีการเสนอนโยบายให้ท�ำบัญชีกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่มีประวัติดื่มแล้วขับในพื้นที่ เพื่อก�ำหนดเป้าหมาย
ในการป้องปรามลดอุบตั เิ หตุ และกรณีทผี่ กู้ ระท�ำผิดเมาแล้วขับ เป็นเด็กหรือเยาวชน ก�ำหนดให้มกี ารขยาย
ผลการด�ำเนินคดีไปยังร้านค้าที่จ�ำหน่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ปล่อยปละละเลย รวมถึงเสนอแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยจราจรทางบก ก�ำหนดเพิ่มโทษผู้ที่กระท�ำผิดซ�้ำในข้อหาเมาแล้วขับ และมิให้มีการรอการลงโทษกับ
ผู้กระท�ำผิดกลุ่มนี้
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10

ภายในปี 2573 ทุกประเทศมีกฎหมายระดับชาติทจี่ ำ� กัดหรื อห้ามการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ขณะขับขี่

กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ได้ก�ำหนดหลักการเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และมีการบังคับใช้กฎหมาย
ในเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงก�ำหนดให้เป็นความผิดที่มีการตัดคะแนน
เป้าหมายที่

11

ภายในปี 2573 ทุกประเทศออกข้อบังคับก�ำหนดเวลาขับและระยะเวลาหยุดพักส�ำหรับ
ผู้ประกอบอาชีพขับรถและ/หรื อเข้าเป็นภาคีข้อบังคับระหว่างประเทศ/ภูมิภาคในด้านนี้

พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 103 ทวิ ได้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการก�ำหนดเวลา
และระยะเวลาหยุดพักส�ำหรับผู้ประกอบการชีพขับรถ โดยก�ำหนดความว่า “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองแรงงาน ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ บั รถในรอบยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตเป็นผูข้ บั รถปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ บั รถติดต่อกันเกินสีช่ วั่ โมง นับแต่ขณะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ บั รถ แต่ถา้ ในระหว่างนัน้ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตเป็น
ผูข้ บั รถได้พกั ติดต่อกันเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าครึง่ ชัว่ โมง ก็ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้อกี ไม่เกินสีช่ วั่ โมงติดต่อกัน”
เป้าหมายที่

12

ภายในปี 2573 ทุกประเทศจัดท�ำและบรรลุเป้าหมายระดับชาติเพือ่ ลดระยะเวลาระหว่าง
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการให้การดูแลฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งแรก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท�ำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ดังนี้
1 มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง รพ. ครอบคลุมทุกต�ำบล
2 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) โดยทีมปฏิบัติการ
แพทย์ฉุกเฉิน
้ าดเจ็บอุบตั เิ หตุทางถนน ฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ทีใ่ ช้เวลาในการตอบสนองหลังการเกิดอุบตั เิ หตุ
3 ผูบ
(Response time) ตั้งแต่รับแจ้งเหตุถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาที ในระยะ 10 กิโลเมตร
4 ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่ใช้เวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงโรงพยาบาล
(Mission time) ในระยะ 10 กิโลเมตร ไม่เกิน 30 - 60 นาที

กล่าวได้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ ให้ความส�ำคัญกับความ
ปลอดภัยทางถนนในทุก ๆ ด้าน ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึก
ความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายโลก
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านสือ่ ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง
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ตัวอย่างผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเลิศ
(Best Practice)

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ
(จุดตัดทางรถไฟ ไร้อุบัติเหตุ)
1. ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอตั ราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ปีละ 300 กว่าราย โดยมีทางรถไฟผ่าน
จ�ำนวน 8 อ�ำเภอ มีทางผ่านจุดตัดทางรถไฟ จ�ำนวน 162 แห่ง ได้รับอนุญาต จ�ำนวน 39 แห่ง ไม่ได้รับ
อนุญาต 123 แห่ง ในปี 2562 มีอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเกิดขึ้นแล้ว จ�ำนวน 7 ครั้ง บาดเจ็บ จ�ำนวน 2 ราย
มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 7 ราย เป็นอุบัติเหตุที่สะเทือนขวัญ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อีกทั้งเสียโอกาส เสียเวลาด้านการขนส่ง มีมูลค่านับล้านบาท ในปี 2563 เกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ
จ�ำนวน 2 ครัง้ บาดเจ็บ จ�ำนวน 3 ราย ไม่มผี เู้ สียชีวติ และในปี 2564 ยังไม่มอี บุ ตั เิ หตุจดุ ตัดทางรถไฟเกิดขึน้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. บรรยายขั้นตอนการด�ำเนินการ

จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ (ทางลักผ่าน) ดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัด
ทีมวิเคราะห์หาสาเหตุกรเกิดอุบัติเหตุจังหวัดร่วมกับอ�ำเภอลงพื้นที่ ตรวจสอบหาสาเหตุ ประชุม วิเคราะห์
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่น

เกิดอุบัติเหตุ

วิเคราะห์หาสาเหตุ
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จัดตัง้ ค�ำสัง่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1914/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 (ตามเอกสารที่แนบ)
เชิญคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน และ
8 อ�ำเภอที่มีจุดตัดทางรถไฟผ่าน ได้แก่ 1. อ�ำเภอท่าฉาง 2. อ�ำเภอพุนพิน 3. อ�ำเภอบ้านนาเดิม 4. อ�ำเภอ
บ้านนาสาร 5. อ�ำเภอเวียงสระ 6. อ�ำเภอคีรีรัฐนิคม 7. อ�ำเภอไชยา 8. อ�ำเภอท่าชนะ มาร่วมประชุม
วางมาตรการแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่าปัญหาและสาเหตุ คือ 1. มีหญ้าและต้นไม้ปกคลุม
การมองเห็น 2. รถไฟลดเสียงหวูดก่อนเข้าสถานี 3. ถนนไม่มีเนินระนาด และป้ายเตือนให้ผู้สัญจรรับรู้
4. ผู้ขับขี่รถยนต์ปิดกระจกมิดชิดไม่ได้ยินเสียงรถไฟผ่านมา

ประชุม วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย/แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1,2,3/แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินการดังนี้
1.1 ถางป่า ตัดต้นไม้สองข้างทางในเขตรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ
มองเห็นข้างหน้าจุดตัดทางรถไฟด้านซ้ายและด้านขวา ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
1.2 ติดตั้งป้ายเตือน เป็นระยะอีก 200 เมตร ระวังรถไฟ อีก 100 เมตร ระวังรถไฟ
อีก 50 เมตร ระวังรถไฟ และติดตั้งป้ายบังคับหยุด ทั้ง 2 ด้าน ป้ายลดกระจก
1.3 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
1.4 จัดท�ำลูกระนาดบนผิวจราจร
1.5 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง และลดกระจกเมื่อข้าม
จุดตัดทางรถไฟ
1
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ก�ำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการดูแลจุดตัดทางรถไฟ (ระยะเร่งด่วน) ให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยแขวงทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรับผิดชอบหลัก ร่วมกับอ�ำเภอ
จิตอาสาร่วมด�ำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ทุก 2 เดือน
3 ระยะยาวให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท� ำ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตท� ำ ทางเชื่ อ ม และ
ตั้งงบประมาณ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเปิด - ปิด จุดตัดรถไฟ
4 จุดไหนเสี่ยงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ปิดจุดตัดดังกล่าวทันที
5 ระดับเสียง สัญญาณจุดตัดทางรถไฟ ให้เปิดเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานรถไฟก�ำหนด
ต้องยึดความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ลดระดับเสียง ตามใจชาวบ้าน
6 การรายงานผลการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงานทุก 2 เดือน
2

**ตั้งแต่ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าว ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย
4. ปัจจัยความส�ำเร็จ

ผูบ้ ริหารมีนโยบายในการลดอุบตั เิ หตุจดุ ตัดทางรถไฟ จึงเชิญคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน ประกอบด้วย มทบ.45 ต�ำรวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1,2,3 แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี แขวงบ�ำรุงทางบ้านส้อง แขวงบ�ำรุงทางชุมพร อ�ำเภอที่มีทางรถไฟผ่าน 8 อ�ำเภอ เทศบาล
เมืองทุกแห่ง เทศบาลต�ำบลทุกแห่ง อบต.ทุกแห่ง และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และสาขาทุกแห่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อย่างเป็นรูปธรรม

5. ปัญหา/อุปสรรค

1. ในช่วงทีม่ สี ถานการณ์ โรคติดเชือ้ โควิด 19 แพร่กระจาย ท�ำให้เครือขายขาดการปฏิบตั งิ านทีต่ อ่ เนือ่ ง
2. ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่มีงบประมาณด�ำเนินการแก้ไขปัญหา

6. ข้อเสนอแนะ

ควรประกาศเป็นนโยบายระดับประเทศ
เพื่อขยายการด�ำเนินการลดอุบัติเหตุ
จุดตัดทางรถไฟ
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เทศบาลต�ำบลเวียงสระ
โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจดุ ตัดทางรถไฟ (เทศบาลต�ำบลเวียงสระ)
1. ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

บริเวณจุดลักผ่านดังกล่าวตัง้ อยูร่ ะหว่าง หมูท่ ี่ 4 และหมูท่ ี่ 10 ต�ำบลบ้านส้อง อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราชเวียงสระ มีประชาชนอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
ทั้ง 2 ฝั่ง ประกอบกับทางผ่านที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ อยู่ห่างจากจุดดังกล่าว ประมาณ 2 กิโลเมตร
จึงท�ำให้ประชาชนและรถฉุกเฉินหันมาใช้เส้นทางบริเวณจุดลักผ่านดังกล่าว สัญจรไปมาจ�ำนวนมาก
เนื่องจากอยู่ใกล้ย่านชุมชน ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนเลนเดียวรถไม่สามารถสวนทางกันได้ ท�ำให้เกิด
อุบตั เิ หตุบริเวณดังกล่าวบ่อยครัง้ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
ตลอดจนเกิดความเสี่ยงของรถฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลต�ำบล เวียงสระและของหน่วยงานเทศบาลฯ
ข้างเคียง ตลอดจนของมูลนิธิต่าง ๆ
เทศบาลต�ำบลเวียงสระ ได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจดุ ตัดทางรถไฟ ด้วยศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง อย่างเป็นรูปธรรมและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย สามารถน�ำมาใช้เป็นต้นแบบ
เพื่อขยายผลสู่ท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป โดยด�ำเนินการ ดังนี้
่ ี่ 4 และหมูท่ ี่ 10
1 ศึกษาสภาพปัญหา/สิง่ แวดล้อม พบว่า จุดตัดทางรถไฟทางลักผ่าน อยูร่ ะหว่างหมูท
ต�ำบลบ้านส้อง อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
เป็นย่านชุมชนหนาแน่น และมีจุดอนุญาตที่ถูกต้องห่างจากจุดลักผ่าน 2 กิโลเมตร จึงท�ำให้มีการใช้เส้นทาง
จุดลักผ่านเป็นจ�ำนวนมากรวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วยร่วมด้วย
ิ ารเดินรถและการเกิดอุบตั เิ หตุ มีรถไฟสาธารณะวันละ 22 ขบวน รถบรรทุกสินค้า
2 รวบรวมสถิตก
รถซ่อมบ�ำรุงทาง วันละ 11 ขบวน ทั้งขาขึ้นและขาล่อง
3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ณ จุดตัดทางรถไฟ (ก่อนด�ำเนินการ)
1) เมื่อ เดือนมีนาคม 2546 เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 1 ครั้ง ระหว่างรถจักรยานยนต์กับขบวน
รถไฟกรุงเทพ - นครศรีธรรมราช มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
2) เมื่อ เดือนมกราคม 2547 เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 1 ครั้ง ระหว่างรถจักรยานยนต์กับขบวน
รถไฟสุราษฎร์ – หาดใหญ่ มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
3) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 1 ครั้ง ระหว่างรถยนต์ชนกับรถไฟขบวน
กรุงเทพ - สุไหโกลก มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
4) วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 เกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 1 ครั้ง ระหว่างรถยนต์ชนกับรถไฟขบวน
กรุงเทพ – หาดใหญ่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ�ำนวน 1 ราย และเสียชีวิต จ�ำนวน 1 ราย
จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟที่ผ่านมา ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บ จ�ำนวน 7 ราย และเสียชีวิต
จ�ำนวน 1 ราย สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินทั้งของทางราชการ และประชาชนประเมินค่าไม่ได้
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2. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเกิดขึ้นในพื้นที่

3. บรรยายขั้นตอนการด�ำเนินการ

เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้น�ำชุมชน และตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ
2 ได้ก่อสร้างป้อมยามส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว จ�ำนวน 1 หลัง
3 ได้ขยายถนนทางข้ามตัดผ่านของการเดินรถไฟให้กว้างขึ้นแล้วเป็น 2 ช่องทางจราจร
4 ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องกั้นต่างๆ และสัญญาณไฟต่างๆ
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร
6 จัดจ้างบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
1

4. ปัจจัยความส�ำเร็จ

ผู้บริหารของเทศบาลต�ำบลเวียงสระในขณะนั้น ได้มีนโยบายเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้เชิญ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้น�ำชุมชน และตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมปรึกษา
หารือแนวทางปฏิบตั กิ บั เทศบาลต�ำบลเวียงสระ เรือ่ ง ความปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนนในการข้ามทางตัดผ่าน
ของการเดินรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ (จุดลักผ่าน)
เพื่อที่จะให้ประชาชนสัญจรไปมา และการน�ำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเวียงสระ

ทรัพยากรที่ใช้ในการด�ำเนินงานและวิธีระดมทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์)

ในการจ้างบุคลาการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังจุดลักผ่านใช้งบประมาณของเทศบาล
ต�ำบลเวียงสระ
้ ทางระหว่างรางและข้างรางรถไฟให้รถสามารถสัญจร
2 ในการขยายเสริมแผ่นคอนกรีตบริเวณพืน
สวนทางกันได้ ติดตั้งสัญญาณเตือน สัญญาณไฟต่างๆ และป้ายเตือนต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
แขวงบ�ำรุงทางรถไฟบ้านส้อง
3 ในการด�ำเนินการขยายผิวจราจรจาก 1 ช่องจราจรเป็น 2 ช่องจราจร ก่อสร้างป้อมยามที่พัก
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ รับบริจาควัสดุอุปกรณ์จากภาคประชาชน
ุ กรณ์ ในการกัน้ จราจร ไฟแสงสว่างได้นำ� วัสดุทเี่ หลือใช้ของเทศบาลมาปรับปรุงดัดแปลง
4 วัสดุอป
และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว
1
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กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์

ประชาชนทีส่ ญ
ั จรไปมาบริเวณดังกล่าวและผูท้ มี่ ารับบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เวียงสระ ได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
้ พี กูภ้ ยั ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ ของหน่วยงานเทศบาลต�ำบลเวียงสระ
2 รถกูช
และของหน่วยงานเทศบาลต่างๆ ของมูลนิธฯิ ทีม่ ารับส่งผูป้ ว่ ยผูบ้ าดเจ็บมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เวียงสระ ได้เกิดความสะดวกและรวดเร็วลดการสูญเสียในชีวติ ของผูป้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1

5. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค

เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นรถของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันเอง หรือ รถไฟชนกับ
รถของผู้ที่สัญจรไปมาข้ามทางตัดผ่านทางรถไฟ
้ ทีข่ องการรถไฟฯ หน่วยงานเทศบาลไม่สามารถใช้งบประมาณของเทศบาล
2 สิง่ ก่อสร้างอยูใ่ นพืน
ด�ำเนินการได้
3 ในการด�ำเนินการจัดจ้างบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรก ๆ ของการด�ำเนินการ ได้มี
ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
1

แนวทางแก้ไข

ขยายถนนทางข้ามรถไฟจาก 1 ช่องจราจร ให้กว้างขึ้นเป็น 2 ช่องจราจร ทางจราจร
แบบแบ่งช่องทางจราจรให้วงิ่ สวนทางกันได้ และก่อสร้างป้อมยาม และจ้างบุคคลภายนอกมา ปฏิบตั หิ น้าที่
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวัน
2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาคประชาชน
ี นังสือชีแ้ จงข้อทักท้วงกลับไปยังหน่วยงานตรวจสอบ ปัจจุบนั ไม่มี
3 เทศบาลต�ำบลเวียงสระได้มห
ข้อทักท้วงใดๆอีกเลย
1

6. ข้อเสนอแนะ

ควรประกาศเป็นนโยบายระดับประเทศ
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โครงการสัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติหน้าสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
หลักการและเหตุผลโครงการ

โครงการสัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัตินี้เป็นโครงการน�ำร่องระบบจราจรอัจฉริยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานวิจัยโครงการระบบจราจรอัจฉริยะส�ำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่ โดยนิยามของระบบจราจรอัจฉริยะ
คือ การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการจราจรของยานพาหนะ
ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นรถยนต์สว่ นบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ รวมถึงคนเดินเท้า
ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาการข้ามทางม้าลาย คือ รถไม่ยอมจอดให้คนข้าม และคนข้ามถนน
ส่วนหนึ่งไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการข้ามถนน ซึ่งต้นเหตุหลักของปัญหาคือ พฤติกรรมของคน
ตามด้วยสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมตามล�ำดับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ำเสนอแนวทางการเพิ่มความปลอดภัย
ในการข้ามถนนด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อท�ำให้คนข้ามทางม้าลายมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก 1) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพืน้ ที่ (บพท.)
2) ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ 3) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วัตถุประสงค์

เพื่อน�ำนวัตกรรมมาเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินข้ามถนน

เป้าหมายโครงการ

เพื่อพัฒนาเมืองสงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart mobility)
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกและความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพื่อเมืองสงขลาน่าอยู่

วิธีด�ำเนินการ

ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมใิ นภาคสนาม และข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากแหล่งข้อมูลภาครัฐ เพือ่ ตรวจสอบ
และเข้าใจสภาพการจราจรและขนส่งในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�ำมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาแบบจ�ำลองด้านการจราจรและขนส่ง ตลอดจนใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์สภาพการ
จราจรและขนส่งในอนาคตต่อไป
โดยการส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) การส�ำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
การเดินทาง 2) การส�ำรวจและวิเคราะห์ปริมาณจราจรบริเวณทางแยก 3) การส�ำรวจความเร็วเฉลี่ย
4) การส�ำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบจากการจราจรต่อระดับมลภาวะทางอากาศ 5) การจัดกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการจราจร ความปลอดภัยทางถนน และรถโดยสารสาธารณะ
6) การออกแบบยุทธศาสตร์ระบบจราจรอัจฉริยะ และ 7) การจัดกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาโครงการ
น�ำร่อง (Sandbox) ระบบจราจรอัจฉริยะ
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จากผลการวิเคราะห์และกระบวนการมีส่วนร่วม สัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติหน้าสถานศึกษาเป็น
โครงการทีม่ คี วามเหมาะสมด้านวิศวกรรมจราจร ความคุม้ ค่าการลงทุน และชุมชนให้การยอมรับถึงประโยชน์
ด้านความปลอดภัยหน้าสถานศึกษาในเทศบาลนครสงขลา ดังนั้นทางคณะวิจัยจึงด�ำเนินโครงการน�ำร่อง
(Sandbox) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองสงขลาอัจฉริยะ ที่มีความปลอดภัยและความสะดวก
ในการเดินทาง โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลส�ำรวจปริ มาณจราจรและคนข้ามถนนหน้าสถานศึกษา
ความกว้าง จ�ำนวนรถ (คัน) เวลาในการรอ
มาณคนข้าม
ถนน
ถนน
ข้ามถนน ปริ07.15
ชื่อสถานศึกษา
ถนน
(ในช่
ว
ง
2 ช่อง 4 ช่อง (เมตร)
บนทางข้าม
60 นาที)
07.45
น.
(วินาที)
โรงเรี ยนเทศบาล 5
15.00
180
4.8
186
√
โรงเรี ยนแจ้งวิทยา
14.00
816
10.2
405
√
โรงเรี ยนวิเชียรชม
14.00
532
6
196
√
โรงเรี ยนอนุบาลจังหวัดสงขลา
30.00
792
25.8
311
√
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ
21.20
716
4.8
282
√
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม
19.00
784
6
253
√

ผู้วิจัยก�ำหนดใช้เวลาก่อนเข้าเรียน 07.15 – 07.45 น. เป็นเวลาส�ำรวจปริมาณคนข้ามหน้าโรงเรียน
จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนที่มีจ�ำนวนคนข้ามถนนน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเทศบาล 5 และโรงเรียน
วิเชียรชม จ�ำนวนไม่เกิน 200 คน ภายในเวลา 30 นาที ส่วนโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียนมากที่สุด คือ
โรงเรียนแจ้งวิทยา จ�ำนวน 405 คน มากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน
ส�ำหรับด้านปริมาณรถทีส่ ญ
ั จรผ่านหน้าโรงเรียน พบว่า โรงเรียนแจ้งวิทยามีปริมาณจราจรมากทีส่ ดุ
เช่นเดียวกับปริมาณคนข้ามหน้าโรงเรียน ตามด้วยโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลาและโรงเรียนวรนารีเฉลิม
ส่วนโรงเรียนที่มีปริมาณจราจรหน้าโรงเรียนน้อยที่สุดในการศึกษานี้ คือ โรงเรียนเทศบาล 5
ในส่วนของเวลาการรอข้ามหน้าโรงเรียนนั้นพบว่า โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสงขลามีเวลาในการ
รอข้ามถนนเฉลี่ยนานที่สุดในกลุ่มพื้นที่ส�ำรวจข้อมูล เนื่องจากเป็นถนน 4 ช่องจราจรและมีเกาะกลาง
และมีปริมาณจราจรมากที่สุดในกลุ่มโรงเรียนที่มีช่องจราจร จ�ำนวน 4 ช่องจราจร
ส่วนส�ำคัญอีกประการคือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่
ชุมชนนั้น ๆ ผู้วิจัยได้ส�ำรวจการยอมรับในรูปแบบการติดตั้ง และสาธิตการใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์
ให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นดังแสดงในภาพที่ 2
จากที่กล่าวมาทั้งในด้านข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจรและกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่
น�ำร่อง คือ ทางข้ามหน้าโรงเรียนวัดแจ้งวิทยา ด้วยจากเหตุผลทางวิศวกรรมจราจร ทั้งปริมาณคนข้าม
มากเป็นอันดับที่ 1 และปริมาณรถที่มากเป็นอันดับ 1 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ถนนที่มีจ�ำนวน 2 ช่องจราจร
ซึ่งมีความเหมาะสมส�ำหรับการท�ำทางข้ามมากกว่าถนน 4 ช่องจราจร
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โรงเรี ยนเทศบาล 5

โรงเรี ยนวิเชียรชม

โรงเรี ยนแจ้งวิทยา

โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา

โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ

โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม

ภาพที่ 1 จุดส�ำรวจปริ มาณคนข้ามและปริ มาณจราจรหน้าสถานศึกษา

ภาพที่ 2 กระบวนการมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ในด้านระบบการงานนั้นเมื่อติดตั้งชุดสัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ตัวระบบ
จะอยู่ในสถานะเตรียมความพร้อม (Idle condition) โดยเสาปล่อยสัญญาณตรวจจับคนข้าม
จะท�ำการปล่อยสัญญาณตรวจจับควบคู่กับเสารับสัญญาณตรวจจับคนข้ามว่ามีคนมารอข้าม
ทางม้าลายหรือไม่ ซึ่งถ้ามีคนมารอข้ามในแนวตรวจจับแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น Active
โดยสั่งให้ป้ายติดไฟกระพริบให้ท�ำงานทันทีพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว
เมือ่ คนข้ามได้ขา้ มไปยังอีกฝัง่ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับไปอยูใ่ นสถานะเตรียมความพร้อม
อีกครั้งโดยรอตรวจจับคนรอข้ามถนนต่อไป นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถส่งเสียงเตือนคนข้าม
ให้เพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามถนนได้อีกเช่นกัน
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ภาพที่ 3 สถานที่ โครงการน�ำร่อง
สัญญาณไฟทางข้ามอัตโนมัติ
หน้าโรงเรี ยนแจ้งวิทยา

ภาพที่ 5 ภาพการท�ำงาน
ในเวลากลางคืน

ภาพที่ 4 เสาสัญญาณตรวจจับคนข้ามอัตโนมัติ

การติดตามประเมินผล
โครงการนีจ้ ะมีการประเมินผลในระยะสัน้ และระยะยาว
ซึ่ง ในระยะสั้นนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสอบถามความพึงพอใจ
โดยทั่วไป เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาทั้งประเทศได้ปิดการ
เรียนในห้องเรียน ผู้วิจัยจึงประเมินความพึงพอใจจากการ
สอบถามโดยทั่วไปของผู้ใช้งานที่เดินข้ามทางม้าลาย พบว่า
โดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจในด้านการน�ำเทคโนโลยี
มาช่วยเพิม่ ความปลอดภัยในการข้ามถนน ส�ำหรับในระยะยาว
ผู้วิจัยก�ำลังเก็บข้อมูลปริมาณรถ ปริมาณคนข้าม ความเร็ว
ของยานพาหนะ และการชะลอ/การหยุดรถ

ภาพกิจกรรมการด�ำเนินการ

ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสงขลาร่วมกันติดตั้งรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีการท�ำงานร่วมกัน

ภาพที่ 6 การติดตั้งชุดสัญญาณทางข้ามอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา
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ภาพที่ 7
คลิปประชาสัมพันธ์
สาธิตการใช้งาน

ส่วนที่ 4

สาระความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
 กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนที่สาธารณชนทั่วไปควรรู้
 ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)
 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน
ที่สาธารณชนทั่วไปควรรู้
ความเร็วตามกฎกระทรวงก�ำหนด
อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง
แผ่ น ดิ น หรื อ ทางหลวงชนบทที่ ก� ำ หนด
พ.ศ. 2564

เมาแล้วขับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่ จึงถือว่า “เมาแล้วขับ”
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 และ 21 ออกตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522)
บุคคล
• บุคคลทั่วไป

เกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์

• ผู้ขับขี่ที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
• ผู้ขับขี่ที่ ได้รับอนุญาตขับรถชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
• ผู้ขับขี่ที่มี ใบอนุญาตขับขี่ส�ำหรับ
รถประเภทอื่นที่ ใช้แทนกันไม่ได้
• ผู้ขับขี่ที่ ไม่มี ใบอนุญาตขับขี่ หรื อ
อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่

เกิน 20 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ ผู้ใดกระท�ำผิดซ�ำ้ อีกภายในสองปีนบั แต่วนั ที่กระท�ำความผิด
ครัง้ แรก จ�ำคุกไม่เกินสองปี และปรับตัง้ แต่หา้ หมื่นบาทถึงหนึง่ แสนบาท
และให้ศาลสั่งพั กใช้อนุญาตขับขี่ ของผู้นั้นมีก�ำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

180

ปริ มาณแอลกอฮอล์

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจ�ำปี 2564

หมายเหตุ หากกระท�ำผิ ดซ�้ำ ศาลจะลงโทษจ�ำคุกหรือปรับด้วยเสมอ

รถยนต์ส่วนบุคคล
ปรับไม่เกิน
คนขับ
2,000 บาท
ปรับไม่เกิน
คนนั่ง
2,000 บาท/คน

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

มีบทลงโทษอย่างไร ?

รถกระบะ
คนขับ
คนนั่งข้างคนขับ

ปรับไม่เกิน
2,000 บาท
ปรับไม่เกิน
2,000 บาท

รถแท็กซี่
ปรับไม่เกิน
2,000 บาท
ปรับไม่เกิน
2,000 บาท/คน

คนขับ
คนนั่ง

หากผู้ขับขี่ ไม่จัดให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยจะถูกปรับเพิ่มอีก 500 บาท
รถบัส รถทัวร์
ปรับไม่เกิน
คนขับ
500 บาท
ปรับไม่เกิน
คนนั่ง
5,000 บาท/คน

รถตู้สาธารณะ
ปรับไม่เกิน
คนขับ
500 บาท
ปรับไม่เกิน
คนนั่ง
5,000 บาท/คน

รถบรรทุก
คนขับ
คนนั่งข้างคนขับ

ปรับไม่เกิน
500 บาท
ปรับไม่เกิน
5,000 บาท
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หมวกนิรภัย ไม่ใส่ถือว่าผิด ต้องใส่ไว้เพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตราย
ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องรับโทษ ดังนี้

ผู้ขับขี่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ผู้ขับขี่ มีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้าย หากผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
เด็กซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย โทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีสวมหมวกนิรภัยที่มีวิธีการและลักษณะไม่ถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

“ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่
ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกราย
อย่าเห็นแก่ความสบาย จนละเลย
ความปลอดภัยของชีวิต”
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หมวกนิรภัยแบบไหน...
เลือกใช้ให้เหมาะสม

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ...

ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 4,000 บาท

ห้ามมิ ให้ผู้ขับขี่ขับรถ ในขณะใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่
ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่

นั่งท้ายรถกระบะ...
การนั่งโดยสารกระบะท้ายที่ไม่มีหลังคา มีความผิด
ตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
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ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ทางถนน (Safe System)
ระบบที่ปลอดภัย (Safe System)
เรียบเรียงจาก คู่มือการวางแผนเพื่อยกระดับความปลอดภัยงานทางส�ำหรับกรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) นับเป็นแนวคิดใหม่ของการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งพิจารณาถึงการจัดการให้เกิดความปลอดภัยของทั้งระบบ และมุ่งเน้นเพื่อลดจ�ำนวนการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บสาหัสของผูใ้ ช้รถใช้ถนนในระบบคมนาคมขนส่งทางถนน แนวคิดระบบทีป่ ลอดภัยนีไ้ ด้เริม่ ต้นพัฒนา
มาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 โดยถือเป็นแนวคิดตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จ (Best Practices)
ในด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับนานาชาติ
ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) เป็นการจัดการหรือออกแบบของระบบถนน เพื่อที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดแรงจากการชนกระท�ำกับร่างกายของมนุษย์ และพยายามลดแรงจากการชนนัน้ อยูใ่ นระดับทีม่ นุษย์
ทนทานได้ โดยการจัดการกับความเร็ว น�้ำหนัก และมุมของการชน เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
อันเกิดจากอุบัติเหตุการชน
หลักปรัชญาของระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ได้แก่ การน�ำความรู้ด้านสาธารณสุขมาช่วย
ในงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึง่ เป็นแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนในการลดความรุนแรง ทัง้ นี้
การวางแผน การออกแบบถนน และการจัดการจราจร จ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการลดความรุนแรงจาก
อุบตั เิ หตุการชนทีอ่ าจเกิดขึน้ ระบบทีป่ ลอดภัยเป็นการสร้างความพยายามในการแก้ไขความอันตรายทีเ่ กิดขึน้
เนื่องจากว่ามนุษย์เกิดความผิดพลาดและข้อเท็จจริงที่ว่าความผิดพลาดเหล่านั้นสามารถน�ำไปสู่การตาย
และการบาดเจ็บทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจ ซึง่ ระบบทีป่ ลอดภัยจะไม่ควรบัน่ ทอนคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ หลักปรัชญาของ
ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) จึงถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน การจัดการการขนส่งทางถนน การออกแบบถนน และการจัดการจราจร

องค์ประกอบของระบบที่ปลอดภัย

ระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ประกอบด้วยเสาหลักที่ส�ำคัญและสัมพันธ์กัน ได้แก่
• เสาหลักที่ 1 : ถนนและสภาพข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Roads and Roadsides)
• เสาหลักที่ 2 : ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speeds)
• เสาหลักที่ 3 : ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicles)
• เสาหลักที่ 4 : ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Safe Road Users)
• เสาหลักที่ 5 : การตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ (Post-Crash Response) ซึ่งได้รับการเสนอ
เพิ่มเติมโดยองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
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โดยทั่ ว ไปแล้ ว ระบบที่ ป ลอดภั ย (Safe
System) สามารถอธิ บ ายได้ ดั ง แผนภาพในรู ป
ซึ่งจะกล่าวถึง องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ถนนและสภาพข้างทางที่ปลอดภัย ความเร็ว
ที่ปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ที่
ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ถนนและบริเ วณข้างทางที่ป ลอดภัย
(Safe Road and Roadside) มุ่งเน้นมาตรการ
ปรับปรุงโครงสร้างถนน เพื่อลดโอกาสการชนและ
ลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนได้
2 ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed)
มุง่ เน้นการจัดการความเร็วในการเดินทางให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย ผ่านการให้ความรู้ ก�ำหนดความเร็ว
จ�ำกัดให้สอดคล้องกับสภาพถนน สร้างความมั่นใจ
ว่าขีดจ�ำกัดความเร็วตามกฎหมาย และมีการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมความเร็ว
3 ยานพาหนะที่ ป ลอดภั ย (Safe
Vehicle) มุง่ เน้นมาตรการเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่
ยานพาหนะ เช่นส่งเสริมนวัตกรรมความปลอดภัย
ในยวดยานที่ช่วยลดความเสี่ยงในการชนและลด
ความรุนแรงในการบาดเจ็บ การให้ขอ้ มูล สร้างความ
เข้าใจกับผู้ใช้ยานพาหนะให้เลือกซื้อเลือกใช้รถที่มี
ความปลอดภัย เป็นต้น
4 การใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย
(Safe Road Use) มุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัย
ที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หรือบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อสร้างความตระหนักถึงสมรรถนะในการขับขี่
กฎระเบียบข้อบังคับ ความคาดหวังและพฤติกรรม
การขับขี่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงบนถนน
รวมถึ ง การสร้ า งความเข้ า ใจในทุ ก ภาคส่ ว นถึ ง
ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน
1

แผนภาพองค์ประกอบของระบบที่ปลอดภัย (Safe System)
ที่มา: Austroads (2018)

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย

(Safe System Approach)
วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System

Approach)

เป็นแนวทางที่อาศัยแนวคิดระบบที่
ปลอดภัย (Safe System) มาใช้ก�ำหนดแผนและ
นโยบายในการออกแบบและการด�ำเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางถนนในประเทศผูน้ ำ� ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น ประเทศออสเตรเลีย สวีเดน
และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย
เป็ น แนวทางที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และแนะน� ำ โดย
องค์กรชัน้ น�ำระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization, WHO) และ
สมาคมทางหลวงโลก (World Road Association,
PIARC)
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วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยได้เปลี่ยนแนวคิดด้านความปลอดภัยทางถนนจากการ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลดจ� ำ นวนอุ บั ติ เหตุ ม าเป็น การลดจ� ำ นวนการบาดเจ็ บ สาหั ส
และการเสียชีวิต โดยค�ำนึงถึงหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้

ข้อจ�ำกัดในสมรรถภาพมนุษย์ ความผิดพลาดเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ และมนุษย์มักมีนิสัย
ชอบเสี่ยง ดังนั้นระบบถนนที่ปลอดภัยต้องรองรับความผิดพลาดของมนุษย์
ความทนทานของร่างกาย ร่างกายมนุษย์บอบบาง สามารถทนต่อพลังงานจลน์ทไี่ ด้รบั ขณะชน
ในปริมาณจ�ำกัดก่อนที่จะบาดเจ็บสาหัสและตาย ดังนั้น ระบบถนนที่ปลอดภัยต้องสามารถควบคุม
พลังงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ร่างกายมนุษย์รับได้
ความรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility) ทุกภาคส่วนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยบนถนนร่วมกัน เช่น ผูใ้ ช้ถนนต้องปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เลือกใช้ยานพาหนะ
ทีป่ ลอดภัย เอือ้ เฟือ้ ต่อผูร้ ว่ มทาง ในขณะทีผ่ ดู้ แู ลระบบต้องรับผิดชอบหน้าทีใ่ นการวางแผน ออกแบบควบคุม
และด�ำเนินการระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เช่นกัน
ระบบถนนทีใ่ ห้อภัยผูใ้ ช้ (Forgiving Road System) เมือ่ ความผิดพลาดและการชนมีโอกาส
เกิดขึ้นดังนั้น ถนนและอุปกรณ์ต้องรองรับความผิดพลาดและการชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
สาหัสและเสียชีวิตจากการชน

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดหลัก
ของประเทศผู้น�ำด้านความปลอดภัย ได้แก่ แนวคิดการตายบนถนนเป็นศูนย์ (Vision
Zero) และแนวคิดความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach) โดยมี
รายละเอียดของแนวคิด ดังนี้
1 การตายบนถนนเป็นศูนย์ (Vision Zero)

แนวคิด “การตายบนถนนเป็นศูนย์ (Vision Zero)” เป็นแนวคิดทีร่ เิ ริม่ โดยกลุม่ ผูอ้ อกแบบยานยนต์
ในประเทศสวีเดนในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “การตายบนถนนเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถยอมรับได้ (No loss of life is acceptable)” แต่เนื่องจาก “เราคือมนุษย์และเราท�ำผิดพลาด
(We are human and make mistakes)” ดังนัน้ ภายใต้แนวคิดนีร้ ะบบถนนควรเอือ้ ให้มนุษย์ทผี่ ดิ พลาดได้
สามารถเดินทางได้ และระบบถนนควรได้รับการออกแบบ ควบคุม ด�ำเนินการให้สามารถปกป้องมนุษย์
ในทุกขณะการเคลื่อนที่ (Tingvall, C., and Haworth, N., 2000)
2

วิถีความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach)

แนวคิด “วิถีความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach)” เป็นแนวคิด
ทีร่ เิ ริม่ พัฒนาขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และถูกใช้เป็นหลักในการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดการชน และลดความ
รุนแรงการบาดเจ็บหากเกิดการชน ซึ่งมีลักษณะการท�ำงานเป็นไปในเชิงรุก (Proactive Approach) และ
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แนวคิด “วิถีความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Sustainable Safety Approach)” เป็นแนวคิดที่ริเริ่ม
พัฒ นาขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และถูกใช้เป็นหลักในการจัดการด้านความปลอดภัย ทางถนนใน
ประเทศเนเธอแลนด์ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิด การชน และลดความรุนแรงการ
นึงถึงลัดกการชน
ษณะของผู
นนเป็นหลัก (User-Oriented
System Approach)
้งในเรื่องความเปราะบาง
บาดเจ็ค�บำหากเกิ
ซึ่งมีล้ใช้ักถษณะการทำงานเป็
นไปในเชิงรุก (Proactive
Approach)ทัและคำนึ
งถึงลักษณะ
างกายนความสามารถ
และข้อจ�ำSystem
กัดในด้าApproach)
นต่าง ๆ ของคน
ของผูของร่
้ ใ ช้ ถ นนเป็
หลั ก (User-Oriented
ทั ้ ง ในเรื ่ อ งความเปราะบางของร่ า งกาย
ความสามารถแนวคิ
และข้ดอความปลอดภั
จำกัดในด้านต่ยางบนถนนที
ๆ ของคน่ยั่งยืน เป็นการสร้างการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะสร้
ดการสิ
่งแวดล้่ยอั่งมยืน(เช่เป็นนการสร้
ถนนและรถ)
เหมาะสมกับลักษณะของคน
และเตรี
แนวคิาดงจากการจั
ความปลอดภั
ยบนถนนที
างการจัให้
ด การความปลอดภั
ยอย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะยมคน
(ด้วยการศึดกการสิ
ษาและอบรม)
พร้อนมส�ถนนและรถ)
ำหรับการขับให้
ขี่ เลัหมาะสมกั
กษณะส�ำคับญลัของแนวคิ
ดคือ และเตรี
การพยายามป้
สร้ า งจากการจั
่ ง แวดล้ อ มให้(เช่
ก ษณะของคน
ย มคนองกัน
ช่องโหว่
(Latent errors)
(ช่องโหว่
ให้คนพลาดจนเกิ
ดการชน) ดังอแสดงในรู
(ด้วยการศึ
กษาและอบรม)
ให้พในระบบถนน
ร้อมสำหรับการขั
บขี่ ลัขกองระบบที
ษณะสำคั่ทญ�ำของแนวคิ
ดคือ การพยายามป้
งกัน ป
ช่องโหว่
(Latent
errors)่ปในระบบถนน
(ช่อำงโหว่
ของระบบที่ทำให้คยทีนพลาดจนเกิ
ดการชน) ดังแสดงในรูป
และวิ
ธีระบบถนนที
ลอดภัยได้แนะน�
หลักการความปลอดภั
่ส�ำคัญ ดังแสดงในตาราง
และวิธีระบบถนนที่ปลอดภัยได้แนะนำหลักการความปลอดภัยที่สำคัญ ดังแสดงในตาราง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
อาจเกิดได้จากหลาย ๆ ส่วน

ช่องโหว่ของระบบ (latent errors) และพฤติกรรมอันตราย (Dangerous actions)
ที่มา: Wegman,
F. and
Aarts,
L (2006)actions)
ช่องโหว่ของระบบ (latent errors)
และพฤติกรรมอั
นตราย
(Dangerous
ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)
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หลักความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
หลักการ

รายละเอียด

ถนนให้บริ การตรงตามหน้าที่
(Functionality)

มวลรถ ความเร็วรถ และทิศทางรถ
มีความสม�่ำเสมอ (Homogeneity)
สามารถคาดเดาถนนและพฤติกรรมการ
ใช้งานได้ จากลักษณะการออกแบบถนน
(Predictability)

สิ่งแวดล้อมและคนที่พร้อมจะให้อภัยใน
ความผิดพลาด (Forgivingness)

ตระหนักถึงสมรรถนะในการขับขี่ (State
awareness)

แบ่งถนนตามหน้าที่ ในการให้บริการอย่างชัดเจน ว่าเป็นถนนสายหลัก
ที่ ให้บริการการเคลือ่ นที่ (Through roads) ถนนสายย่อยทีเ่ ชือ่ มต่อ
เข้าพื้นที่สองข้างทาง (Access roads) หรื อถนนสายรองที่เชื่อม
การเดินทางระหว่างถนนหลักและถนนย่อย (Distributor roads)
ออกแบบถนนแต่ละประเภทตรงตามหน้าที่ และเชื่อมต่อเข้าหากัน
เป็นโครงข่ายตามล�ำดับขั้นที่เหมาะสม
บนถนนที่รถวิ่งเร็วปานกลางถึงวิ่งเร็ว ความเร็วและมวลของรถ
แต่ละคันในกระแสจราจร ควรมีขนาดใกล้เคียงกัน และควรเคลื่อนที่
ไปในทิศทางเดียวกัน
มีถนน สิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมการใช้ถนนทีต่ รงตามความคาดหวัง
ของผู้ ใช้ ความคาดหวังที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดจากการออกแบบ
ก่อสร้างถนนที่ดีมีความสม�่ำเสมอสอดคล้องและกลมกลืนตามหน้าที่
มีลกั ษณะเดียวกัน เหมือนกันทุกพืน้ ที่ (Consistency and continuity
road design)
ลดความรุนแรงในการบาดเจ็บ ด้วยการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่
รองรับความผิดพลาดของคน (Physical forgivingness) และสร้าง
คนขับที่มีพฤติกรรมช่วยเหลือ และให้อภัยเพื่อนร่วมทาง (Forgiving
driving behavior)
ความสามารถในการเข้าใจว่าคน ในฐานะผู้ ใช้ถนนมีความสามารถ
รับภาระงานในการขับขี่ ได้มากน้อยเพียงไร มีข้อจ�ำกัดอย่างไร

ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)

การด�ำเนินตามวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย

แนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนนด้วยวิถแี ห่งระบบทีป่ ลอดภัย (Safe System Approach)
เป็นแนวคิดที่ท�ำให้วิธีการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะสร้างกรอบ
วิสัยทัศน์ของแผนการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกขั้นตอนและในทุกองค์ประกอบปัจจัย
ที่น�ำไปสู่อุบัติเหตุทางถนน
1

ถนนที่ปลอดภัยขึ้น (Safer Roads)

แนวทางการจัดการถนนที่ปลอดภัยขึ้น เน้นการออกแบบจัดการถนนเพื่อลดโอกาสในการชน
และลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดการชน โดยมีหลักการดังนี้
แยกผู้ใช้ถนน (Segregating road users) ความเสี่ยงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ถนนคนละประเภท
มาใช้พื้นที่ร่วมกัน ผู้ใช้ถนนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ (Vulnerable road user) เช่น
คนเดินเท้า คนขี่จักรยานควรมีช่องทางเฉพาะแยกออกจากรถ
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แยกการจราจร (Segregating traffic) ควรแยกการจราจรที่วิ่งคนละทิศ ทาง หรือ
วิ่งด้วยความเร็วแตกต่างกันออกจากกัน เช่น แยกรถวิ่งสวนทางออกจากกันด้วยเกาะกลางถนน
หากไม่สามารถแยกผูใ้ ช้ถนน (Segregating road users) และแยกการจราจร (Segregating
traffic) ได้ ต้องควบคุมความเร็ว (Controlling speed) โดยต้องค�ำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการบาดเจ็บ (Vulnerable road users) เพื่อว่าหากมีการชนเกิดขึ้น แรงปะทะที่เกิดขณะชนจะต้อง
น้อยกว่าแรงปะทะที่ร่างกายมนุษย์ทนได้ กล่าวคือ ชนได้โดยไม่ตายหรือบาดเจ็บสาหัส
ถนนที่ชัดเจนหรือถนนที่อธิบายตัวเองได้ (Self-explaining roads) ถนนในระบบถนน
ที่ปลอดภัยต้องถูกออกแบบในลักษณะที่คนขับเห็นและรับทราบได้ว่าควรขับขี่อย่างไรให้เหมาะสม
ถนนในแต่ละชัน้ ต้องแยกจากกันได้อย่างชัดเจน มีขา้ งทางทีใ่ ห้อภัยผูข้ บั ขีท่ ผี่ ดิ พลาด (Forgiving roadsides)
ให้ค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนเหมาะสมแก่ผู้ขับขี่ (Positive guidance)
ด�ำเนินมาตรการในเชิงรุก (Proactive approach to road safety) โดยปรับปรุงความเสีย่ ง
บนถนนหรือช่วงถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
2

ความเร็วที่ปลอดภัย (Safe Speed)

ความเร็วที่ใช้เดินทางควรสอดคล้องกับความเสี่ยงของถนน ซึ่งความเสี่ยงนี้คิดบนพื้นฐานของ
ลักษณะการชนที่มีโอกาสเกิดขึ้นบนถนนช่วงนั้น ๆ และขีดจ�ำกัดในการรับแรงการชนของร่างกายมนุษย์
ดังตารางแสดงค่าความเร็วที่ร่างกายมนุษย์ทนได้เมื่อเกิดการชนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพบว่า กรณีคนเดินเท้า
มีโอกาสเสียชีวิตเมื่อถูกชนที่ความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในขณะที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งคาดเข็มขัดนิรภัย
บนยานพาหนะสมัยใหม่ กรณีรถชนเข้ากับเสาหรือต้นไม้มีโอกาสเสียชีวิตเมื่อถูกชนที่ความเร็วเกิน
40 กม./ชม. กรณีถูกรถอีกคันซึ่งมีขนาดเท่ากันชนเข้าด้านข้างมีโอกาสเสียชีวิตเมื่อถูกชนที่ความเร็วเกิน
50 กม./ชม. หรือกรณีชนประสานงา มีโอกาสเสียชีวิตหากชนที่ความเร็วเกิน 70 กม./ชม. โดยที่ในทุกกรณี
โอกาสในการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อความเร็วขณะชนเกินจากค่าในตารางนี้

ตารางแสดงค่าความเร็วขณะชนที่ร่างกายมนุษย์สามารถทนได้ก่อนเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรื อ
เสียชีวิต
ประเภทการชน

ความเร็วขณะชน (กม./ชม.)

คนเดินเท้าถูกรถชน
รถจักรยานยนต์ถูกชน หรื อตกจากรถจักรยานยนต์
ด้านข้างของรถยนต์ชนกับเสาหรื อต้นไม้
รถยนต์ชนด้านข้างของรถยนต์อีกคัน
รถยนต์ขนาดเดียวกันชนกันแบบประสานงา

20-30
20-30
30-40
50
70

ที่มา: Austroads (2010)
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เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนี้ ระบบที่ปลอดภัยเสนอความเร็วที่ปลอดภัย ส�ำหรับการเดินทาง
ในบริเวณต่างๆ ตามลักษณะความขัดแย้งและลักษณะการชนที่อาจเกิดขึ้น

ตาราง ความเร็วทีป่ ลอดภัยจากลักษณะการชนและความสามารถในการรับแรงของร่างกายมนุษย์
ประเภทถนน
ถนนซึ่งรถยนต์มี โอกาสชนผู้ ใช้ถนนที่ ไม่มีอะไรปกป้อง
(Unprotected road users)
ทางแยกซึ่งรถมี โอกาสชนด้านข้างของรถอีกคัน
ถนนซึ่งรถยนต์มี โอกาสชนกันแบบประสานงา
ถนนซึ่งไม่มี โอกาสเกิดการชนด้านข้างหรื อการชนประสานงา

ความเร็วที่ปลอดภัย (กม./ชม.)
30
50
70
>100

ที่มา: Austroads (2010)

ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเร็วทีป่ ลอดภัยในการเดินทางในเชิงการจัดการ อาจต้องเลือกระหว่างแนวทาง

“การอยู่ร่วมกัน” (Integration) หรือ “การแยกออกจากกัน” (Separation) ตัวอย่างเช่น ในบริเวณที่มี
คนเดินเท้าจ�ำนวนมาก เมื่อทราบว่าคนไม่ควรต้องเสี่ยงกับรถวิ่งเร็วเกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แนวทาง
การจัดการอาจท�ำได้โดยแยกคนเดินเท้าออกจากรถ หรืออาจเลือกที่จะควบคุมความเร็วของรถให้ต�่ำกว่า
40 กม./ชม. ซึ่งเป็นวิธีที่ท�ำให้รถสามารถใช้ถนนร่วมกับคนเดินเท้าได้
ในบริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถ ผูโ้ ดยสารทีน่ งั่ มาในรถไม่ควรต้องเสีย่ งกับรถทีพ่ งุ่ มาชนทางด้านข้าง
ด้วยความเร็วมากกว่า 50 กม./ชม. การป้องกันการชนในกรณีนี้ สามารถใช้หลักการจัดการจราจร
เข้ามาช่วย เช่น ในเขตเมืองอาจติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อปล่อยรถทีละจังหวะ ลดการขัดแย้งซึ่งน�ำมาสู่
การชนด้านข้าง หรือใช้วงเวียนในการควบคุมทางแยกเพื่อควบคุมความเร็วของรถที่เข้าแยกและก�ำจัด
การชนด้านข้าง พร้อมทั้งจ�ำกัดความเร็วในเขตเมืองเพื่อควบคุมความเร็วหากเกิดการชน
บนถนนในช่วงทีม่ โี อกาสเกิดการชนประสานงา ผูโ้ ดยสารทีน่ งั่ มาในรถ ไม่ควรต้องเสีย่ งต่อการถูกรถ
ที่วิ่งสวนทางข้ามฝั่งมาชนที่ความเร็วสูงกว่า 70 กม./ชม. หรือในกรณีที่มีรถเล็กและรถใหญ่ปะปนกันอยู่ใน
กระแสจราจรความเร็วขณะชนควรต�ำ่ กว่า 70 กม./ชม. เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการชนทีม่ กี ารตาย ตัวอย่างเช่น
ในประเทศนอร์เวย์ ถนนสองช่องจราจรสองทิศทางที่ไม่มีอะไรกั้นกลางซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการชน
ประสานงาได้ จะถูกจ�ำกัดความเร็วในการขับขี่ที่ 70 กม./ชม. หรือถนนที่มีบริเวณข้างทางที่ไม่ปลอดภัย
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของทีช่ นแล้วเป็นอันตรายออกไปได้และมีความเสี่ยงต่อการหลุดออกข้างทาง
ไปชนวัตถุอันตราย ควรใช้ความเร็วต�่ำในการเดินทาง
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ตาราง ความเร็วทีป่ ลอดภัยจากลักษณะถนนและความสามารถในการรับแรงของร่างกายมนุษย์
ต�ำแหน่ง

ความเร็วที่ปลอดภัย (กม./ชม.)

ช่วงถนน (นอกเมือง)
ถนนสายหลัก (ไม่มผี ู้ใช้รถใช้ถนนประเภทอืน่ ปะปน มีเพียงวัตถุขา้ งทางเท่านัน้ )
ถนนสายรอง (ไม่มีจุดขัดแย้งกับคนเดินและคนขี่จักรยาน)
• มีกายภาพถนนแบ่งทิศทางรถวิ่ง
• ไม่มีกายภายภาพถนนแบ่งทิศทางรถ
ถนนเข้าออกชุมชน
ทางแยก (นอกเมือง)
ทางแยกระหว่างถนนสายรองและถนนเข้าออกชุมชน
• ไม่มีผู้ ใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
• มีผู้ ใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ช่วงถนน (ในเมือง)
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนเข้าออกชุมชน
ทางแยก (ในเมือง)
ถนนสายรอง
ถนนเข้าออกชุมชน
ทางข้าม (คนเดิน/จักรยาน)
ทางที่มีความเสี่ยงต่อการชนสิ่งกีดขวาง
ชนประสานงา
ชนด้านข้างรถ

120
80
70
40/60/80

50
30
70
50
30
50
30
30
70
30

ที่มา: Wegman, F. and Aarts, L (2006)

3

ผู้ ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยขึ้น (Safer Road Users)

ข้อพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับองค์ประกอบด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามกฎจราจร
ระดับของการปฏิบตั ติ ามกฎจราจรของผูข้ บั ขีแ่ ละระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
ในประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สารเสพติด การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด กฎจราจร และจ�ำนวนชั่วโมง
ในการขับขี่ โอกาสการเกิดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
ผู้ใช้รถใช้ถนนในกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ใช้รถใช้ถนนในย่านบันเทิง กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ
กิจกรรมข้างทาง ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตลอดจนการถูกเบีย่ งเบนความสนใจจากปัจจัยสภาพแวดล้อม
(เช่น โฆษณา การท่องเที่ยว) และผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
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4

ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles)

ข้อพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับองค์ประกอบด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
ระดับของความสอดคล้องของยานพาหนะที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจดึงดูดการใช้ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องจักรเครื่องยนต์
ในงานเกษตรกรรม สัดส่วนยานพาหนะขนาดใหญ่บนท้องถนนทีส่ งู สัดส่วนรถจักรยานยนต์บนท้องถนนทีส่ งู
เป็นต้น
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจจับยานพาหนะที่บรรทุกของเกินน�้ำหนักหรือ
ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ยานพาหนะที่ช�ำรุดเสียหายได้รับการซ่อมแซมรักษา
5

การดูแลภายหลังการชน (Post-crash Care)

ข้อพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับองค์ประกอบด้านการดูแลรักษาภายหลังเกิดการชน
ปัญหาและอุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อการดูแลรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัยภายหลังการชน
ที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส เช่น การจราจรติดขัด พื้นที่จอดรถฉุกเฉิน เป็นต้น
การบริการของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้รับการดูแลความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานหรือขณะเกิดเหตุ ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางได้รับข้อมูลเพื่อที่จะลดความเร็วในขณะเข้าพื้นที่
เกิดเหตุ

“หลักการของวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้ความ
ส�ำคัญกับทุกองค์ประกอบหรื อเสาหลักของระบบขนส่งทางถนน และ
ท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ซึง่ ใน
มาตรการด้านวิศวกรรมจะเน้นถึงการจัดการความปลอดภัยของถนนและ
สภาพข้างทาง และความเร็ว เป็นหลัก”
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ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย
การประเมินความปลอดภัยทางถนน

ด้วยคะแนนระดับดาว (Star Ratings)

เรียบเรียงจาก คู่มือการวางแผนเพื่อยกระดับความปลอดภัยงานทางส�ำหรับกรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
วิธีการประเมินความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่นิยม

ในหลายประเทศ ได้แก่ การประเมินระดับความเสีย่ งและความปลอดภัยด้วยวิธี iRAP ซึง่ ได้รบั การพัฒนาขึน้
โดยหน่วยงาน International Road Assessment Programme (iRAP) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006) เพื่อรับมือกับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน และแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายทางสังคมและ
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยครอบคลุม

ประเภทของผู้ ใช้ถนน 4 ประเภท

ได้แก่ ผู้ใช้รถยนต์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ผู้ขับขี่รถจักรยาน และคนเดินเท้า

การประเมินความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีของ iRAP จะแสดงในรูปแบบคะแนนระดับดาว (Star
Ratings) ซึ่งเป็นหน่วยชี้วัดระดับความปลอดภัยทางถนน ค�ำนวณจากคุณสมบัติของโครงสร้างพื้นฐานของ
สายทางที่ส่งผลต่อความรุนแรง และความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุ ระดับของคะแนนระดับดาว
จะขึ้นกับระดับความปลอดภัยที่เป็นองค์ประกอบของถนน คะแนนระดับดาวมีค่าระหว่าง 1–5 ดาว
จากถนนที่มีความอันตรายไปจนถึงปลอดภัยสูง โดยคะแนนระดับดาวมีความหมาย ดังนี้
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• คะแนนระดับดาว 4 ถึง 5 ดาว หมายถึง ถนนที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งลักษณะกายภาพ

ของถนนที่ปลอดภัยจะประกอบด้วย เกาะกลางถนนหรือก�ำแพงคอนกรีต สภาพข้างทางทีม่ คี วามปลอดภัย
ความกว้างถนนและไหล่ทางทีเ่ หมาะสม และมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนเดินเท้าและจักรยาน เป็นต้น
• คะแนนระดับดาว 3 ดาว หมายถึง ถนนที่มีความปลอดภัยระดับปานกลาง หรือเป็นคะแนน
ระดับดาวขั้นต�่ำที่ทาง iRAP แนะน�ำส�ำหรับถนนที่มีความปลอดภัย เนื่องจากถนนที่มีระดับดาวต�่ำกว่า
3 ดาว มีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตที่มีความรุนแรง
• คะแนนระดับดาว 1 ถึง 2 ดาว หมายถึง ถนนที่มีความปลอดภัยน้อย หรือมีลักษณะ
ไม่ปลอดภัย ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นถนนสองช่องจราจรทีม่ ลี กั ษณะเป็นทางโค้ง มีขนาดช่องจราจรแคบ ไหล่ทาง
และผิวทางอาจจะไม่ได้ปูผิว หรือเส้นจราจรเลือนราง ถนนอาจเป็นหลุมบ่อ เป็นต้น
กระบวนการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน “โดยใช้วิธีของ iRAP”

มีขั้นตอนการค�ำนวณและพิจารณาตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1

ส่วนของการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ประเมินสภาพถนนของระบบ
iRAP โดยการส�ำรวจถนน (Road Survey) จะใช้ยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น
กล้องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์บันทึกต�ำแหน่งพิกัด เป็นต้น

ตอนที่ 2 การบันทึกรหัสและเตรียมข้อมูล (Road Coding and Data Preparation)
ขั้น		
โดยจะพิจารณาจากโครงสร้างพืน้ ฐานของถนนแต่ละประเภท อาทิเช่น รูปแบบทางเท้า เสาไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไหล่ทาง วัตถุอันตรายข้างทาง เป็นต้น

ตอนที่ 3 การประมวลผล (Processing) และการให้คะแนนระดับดาว (Star
ขั้น		
Ratings) การประมวลผลจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรหัส และมีเกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ
รวม 72 ปัจจัย ผ่านการประเมินและให้คะแนนตามรูปแบบอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ และ
สรุปผลออกมาเป็นคะแนนในลักษณะดาว เพื่อน�ำไปใช้ในการประเมินผลทางด้านอื่นต่อไป

ตอนที่ 4 แผนการลงทุนในการปรับปรุงความปลอดภัยของถนน (Safer Roads
ขั้น		
Investment Plans) ขึ้นถูกน�ำมาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้านความปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐาน ทางถนน เพื่อเพิ่มคะแนนระดับดาวของถนน โดย iRAP แนะน�ำว่าถนน
ที่ใหม่ทั้งหมดหรือถนนที่ปรับปรุงควรให้มีคะแนนระดับดาวอยู่ในระดับ 3 ดาวหรือดีกว่า
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กระบวนการวิเคราะห์คะแนนระดับดาวของ iRAP
ที่มา: iRAP (2019)

มาตรฐานความปลอดภัย...

รถรับ-ส่งนักเรียน
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มาตรฐานความปลอดภัย...

กระจกนิรภัยส�ำหรับยานยนต์

การเลือกใช้ยางรถจักรยานยนต์
ที่มีมาตรฐาน... เพื่อความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย...

ของรถจักรยานยนต์
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