ค�ำน�ำ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนัน้ ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564
จะเป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไป
							

ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
สิงหาคม 2562

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนของไทยในช่วง พ.ศ. 2543 – 2556
การเปรียบเทียบจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงและจ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด
การเปรียบเทียบจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงและจ�ำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงชนบท
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วง พ.ศ. 2551-2556
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ารับการรักษาพยาบาล จ�ำแนกตามประเภทผู้ป่วย
พ.ศ. 2545-2558
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2532-2556
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2556
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ดัชนีแสดงความรุนแรงของสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2556
การเปรียบเทียบดัชนีการเสียชีวิต จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของไทย
ช่วง พ.ศ. 2549-2556
ความสัมพันธ์ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ จ�ำนวนประชากร และปริมาณรถจดทะเบียนสะสม
ช่วง พ.ศ. 2548-2556
แนวโน้มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วง พ.ศ. 2547-2555
แนวโน้มสัดส่วนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวง ในช่วง พ.ศ. 2549-2556
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง พ.ศ. 2549-2557
การเปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างการใช้ความเร็วเกินก�ำหนดและการเมา
แล้วขับ ในช่วง พ.ศ. 2542-2555
สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน
กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2543-2545 และ 2553-2555
กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2543-2545 และ 2553-2555
การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม
ค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ
ค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรด้านประชากร
การคาดการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยใน 5 ปี
ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
สรุปแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 1-3
กรอบแนวคิดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559
สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 1 แสนคน
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(ค.ศ. 1972-2002)
มาตรการใหม่ทใี่ ช้ในการด�ำเนินการเพือ่ ลดปัญหาขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2555
(ค.ศ. 1970-2012)
ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ BAAC
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อ 100,000 ประชากรในประเทศเกาหลีใต้
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศเกาหลีใต้
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อ 100,000 ประชากร ในกลุ่มประเทศ OECD
มาตรการที่เป็น Best Practice ของประเทศในสหภาพยุโรป
กรอบการท�ำแผนแม่บทตามแนวทางการท�ำงบประมาณแบบบูรณาการ
ข้อเสนอการปรับโครงสร้างอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบยั่งยืน
การส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดความต้องการในการเดินทางบนถนน
แนวคิดในการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนแบบคู่ขนาน
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ดัชนีการเสียชีวิตของบางจังหวัดใน พ.ศ. 2556 ที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555
มูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง พ.ศ. 2547-2557
ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ�ำลอง
ผลการจัดท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน
สถานการณ์ที่ก�ำหนด
การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของเนเธอร์แลนด์ ตามกรอบ 5 เสาหลัก
การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของญี่ปุ่น ตามกรอบ 5 เสาหลัก
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศเกาหลีในรอบ 50 ปี
เป้าหมายของการลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
เกณฑ์การพิจารณาความเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่สุด
ประเภทของมาตรการในการศึกษาของสหภาพยุโรป
ประเภทของมาตรการที่ใช้ในการวิเคราะห์
นโยบาย Daytime Running Lights (DRL) ตามหลัก BPM
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (พ.ศ. 2556 - 2559)
ตาราง 2-11 ผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ ในภาพรวม (ตามยุทธศาสตร์)
ตาราง 2-12 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่หน่วยงานเสนอ
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แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมือ่ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีผเู้ สียชีวติ
จากอุบัติเหตุทางถนน จ�ำนวน 24,237 คน และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละ 4.75 แสนล้านบาท1
ซึ่งการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็น
กรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใช้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 3 ฉบับ
ได้แก่
1. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2548-2551
2. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555
3. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 ที่ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด�ำเนินงานช่วง พ.ศ. 2556 – 2559 ได้สิ้นสุดลงแล้วใน พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 - 2559 ไปพลางก่อนจนกว่าแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่
จะแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนเชิงมหภาคใช้ในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีแผนหลักในการขับเคลือ่ นตามกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ปฏิญญาบราซิเลีย เมือ่ วันที่
19 พฤศจิกายน 2558 ที่มุ่งเน้นให้มีการลดอัตราผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2563
และให้มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยไม่แพงและเข้าถึงได้ โดยค�ำนึงถึงความต้องการ ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก คนพิการ และคนชรา ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานแบบบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
การจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 จึงเป็นการก�ำหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติ
ตามพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ (Goal)
ตามเป้ า หมายด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนขององค์ ก ารสหประชาชาติ แ ละนานาประเทศที่ เ ป็ น แบบอย่ า ง
ในการลดการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุทางถนนที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System)
และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ คี วามเข้มแข็งและสนับสนุนการขับเคลือ่ นงาน
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดอัตราการบาดเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงหลัก ควบคู่
กับการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2561 - 2564 จึงประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าหมาย และ 87 กลยุทธ์

1

ค่าประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศรายได้ปานกลางถึงต�่ำร้อยละ 5 ของ GDP เปรียบเทียบกับ GDP ประเทศไทย
พ.ศ. 2558 (ข้อมูล GDP จากธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เท่ากับ 9.5 แสนล้านบาท)

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

1

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ดังนี้ ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 จึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์
ในระยะเวลา 20 ปี เพื่อมุ่งไปสู่ “สร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์” ตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งก�ำหนดให้ พ.ศ. 2554 – 2563
(เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยทางถนน) โดยมีเป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวติ อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือใน พ.ศ. 2563

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together)

พันธกิจ
1. เสริมสร้างสมรรถนะให้กับระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดการท�ำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคน พั ฒ นาความรู ้ พั ฒ นามาตรฐาน และนวั ต กรรมด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน
เพือ่ ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน และลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลดจ�ำนวน
ผู้พิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน
3. ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

เป้าประสงค์
• ระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนมีการท�ำงานในลักษณะบูรณาการทัง้ แผนงานและงบประมาณ
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนน ในการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ส�ำคัญระดับประเทศ
• ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส�ำหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
• ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน
• ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลส�ำหรับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และมีแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายตัวชี้วัด
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายในการด�ำเนินงานตามทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ค่าเป้าหมายดังกล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนต�่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
โดยค่าเป้าหมายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลการเสียชีวิตของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติใน พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 21 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน เป็นฐานในการประมาณการเพื่อก�ำหนดค่าเป้าหมายของพ.ศ. 2563 ซึ่งต้องการลดการสูญเสีย
ลงครึ่งหนึ่งภายในปีสุดท้ายของทศวรรษฯ
อย่างไรก็ตามข้อมูลการเสียชีวิตของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดค่าเป้าหมายนั้น มีนิยามการเก็บ
เฉพาะกรณีที่เป็นคดีท�ำให้มีข้อมูลการเสียชีวิตสูญหายไปบางส่วน แผนแม่บทฯ ในฉบับที่ผ่านมาจึงได้ก�ำหนดให้มีการพัฒนา
ระบบข้อมูลการเสียชีวิตที่เป็นสากลมากขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานเพื่อพัฒนา
ระบบข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลการเสียชีวิต 3 ฐานที่ครอบคลุมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ท�ำให้ข้อมูลการเสียชีวิตจากการปรับปรุง
การจัดเก็บข้อมูลมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ในการก�ำหนดค่าเป้าหมายส�ำหรับแผนแม่บทฯ ฉบับนี้จึงควรปรับปรุงค่าเป้าหมายใหม่โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิต
จาก 3 ฐาน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับนิยามที่เป็นสากลมากขึ้น และเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ให้น�ำค่าเป้าหมายใหม่มาใช้แทน
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน เมือ่ สิน้ สุดแผน ใน พ.ศ. 2564 ไว้ที่ 18.0 คนต่อประชากรหนึง่ แสนคน จึงควรน�ำค่าเป้าหมายดังกล่าวมาใช้ในการก�ำหนด
อัตราการเสียชีวิตส�ำหรับ พ.ศ. 2564 การก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2560 เป็นค่าประมาณการ เนื่องจากยังไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการ และใช้ค่าเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นค่าเป้าหมายสุดท้ายส�ำหรับ พ.ศ. 2564

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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เสริมสร้างสมรรถนะให้กบั ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ให้เกิด
การท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1
การปฏิรูประบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ระบบการจัดการ ระบบงาน ระบบสนับสนุน
ที่ เ อื้ อ ต่อ การด� ำ เนิ น การแบบบู ร ณาการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสามารถวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
เชิงประจักษ์

ระบบการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน
มี ก ารบู ร ณาการให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้าน
การด�ำเนินการระหว่างหน่วยงาน ระบบข้อมูล
งบประมาณ สมรรถนะการท�ำงาน ของฝ่าย
ปฏิบัติในภาพรวม

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์

อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน
จากปัจจัยเสี่ยงหลักลดลงร้อยละ 25
ใน 5 ปี

สร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ในทุ ก ช่ ว งวั ย ส่ ง เสริ มระบบที่ เ อื้ อ
ต่อความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง
หลั ก ด้ ว ยแนวคิ ด เชิ ง บู ร ณาการ
วางรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้

2
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ต้นทุนจากภาคขนส่งอันเนือ่ งมาจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ยกระดั บ มาตรฐานสู ่ ส ากล สร้ า ง
ความได้ เ ปรี ย บด้ ว ยองค์ ค วามรู ้
สนั บ สนุ น การน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้
แก้ปญ
ั หา พัฒนาความเป็นมืออาชีพ
และวางรากฐานสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

3
ประเทศไทยขนส่งทางถนน
ปลอดภัย 4.0

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนนและลดภาระ
ของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลดจ�ำนวนผูพ้ กิ าร
และทุพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน

มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน
(Committing to Standard of Safe Journey Together)

วิสัยทัศน์

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564

จ�ำนวนองค์กรทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม
ในการส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
ทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี

ความปลอดภัยทางถนนเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกคน

4
ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ด ว้ ย ก า ร มี ส่ว น ร่ว ม
ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน
แผนงานหลักที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล และแผนงานหลักที่ 2 การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย ของแผนที่ น� ำ ทางเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท ศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนนเพื่ อ ตอบสนองต่ อ เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์
ในเสาหลั ก ที่ 1 การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ทางถนนของทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนนในการผลั ก ดั น
ให้นโยบายทางถนน ได้รับความส�ำคัญจากทุกภาคส่วน และเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ใช้กรอบของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการให้ความส�ำคัญ
กับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิด
ความปลอดภัยในระดับ Primary Prevention ที่ยั่งยืน มากกว่าการแก้ไข หรือ ฟื้นฟูสภาพภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่ปลายทางไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับ
ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการจัดการเพื่อลดความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงหลัก ในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน การพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการขนส่งทางถนนทัง้ โครงข่ายถนน ยานพาหนะและการพัฒนาบุคลากร ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย
รวมถึงการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนนในการบริหารจัดการการขนส่งทางบกเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี
เข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้ยังตอบสนองต่อเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย และเสาหลักที่ 4 ผูใ้ ช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในการลดปัจจัยเสี่ยงหลักทั้งด้านถนน และการสัญจรด้านยานพาหนะ
และด้านผู้ใช้รถใช้ถนน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

ยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัยใช้กรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ดา้ นความปลอดภัยทางถนน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดระเบียบทางสังคมโดยอาศัยแนวร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และเป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนแผนงานหลักที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล
และแผนงานหลักที่ 2 การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของทศวรรษ
แห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน ในการผลั ก ดั น ให้ น โยบายทางถนนได้ รั บ ความส� ำ คั ญ จากทุ ก ภาคส่ ว น และเสาหลั ก ที่ 4
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในการสร้างภาคีเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ
อย่างจริงจังในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
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ยุทธศาสตร์
1 การปฏิรูประบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัดที่ 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3.3
4. การปฏิรูปด้านงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 4.1
ตัวชี้วัดที่ 4.2

4. กลไกจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัดที่ 5.2
6. ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 6.1
ตัวชี้วัดที่ 6.1

6. หน่วยงานด้านวิชาการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 5.1

5. ปฏิรูปการท�ำงานช่วง
เทศกาล 7 วัน

5. ขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการช่วงเทศกาลเชิงรุก

ตัวชี้วัดที่ 4.3

3. การปฏิรูปกฎหมายและ
การบังคับใช้

3. กฎหมายทันสมัยและสามารถบังคับ
ใช้ได้

ตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 3.1

2. การปฏิรูประบบข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนน

ตัวชี้วัดที่ 1.4

ตัวชี้วัดที่ 1.3

ตัวชี้วัดที่ 1.2

ตัวชี้วัดที่ 1.1

2. ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนที่ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. ส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กร 1. การเพิ่มขีดวามสามารถ
การบริหารความปลอดภัยทางถนน
องค์กรการบริหาร

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 รายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ลดอันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความ
ปลอดภัยทางถนนจัดท�ำโดยองค์การอนามัยโลกทั้งสถิติภาพรวมและรายปัจจัยเสี่ยง เมื่อสิ้นสุด
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
กลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันระหว่างภาครัฐระดับประเทศและ
ท้องถิ่น
แผนบูรณาการการปฏิบัติราชการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับกระทรวง ประกอบด้วย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงสาธารณสุข
สัดส่วนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอและท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
ตามแผนเพิ่มขึ้น
มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก ภายใน 2 ปี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นไปตามนิยามมาตรฐานสากล ภายใน 3 ปี
ระดับคะแนนของดัชนีการประเมินด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
จัดท�ำโดยองค์การอนามัยโลกอยู่ในระดับดีมาก
สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบัญญัติเพื่อน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
สัดส่วนการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ และทรัพยากรด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
กลไกการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านความปลอดภัยทาถนนในเชิงบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ
สัดส่วนงบประมาณเชิงบูรณาการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เทศกาลเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
งบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
เกิดหน่วยงานวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ
ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับองค์กรทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. สร้างพฤติกรรมด้านความ ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
ปลอดภัยทางถนนในกลุ่ม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ�ำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น
เยาวชน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละช่วงวัย ถูกบรรจุเข้าในหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรับรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.6 พื้นที่ปลอดภัยทางถนนบริเวณสถานศึกษาและชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างการรับรู้การใช้ถนนและ
ทางเดินเท้าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.7 การรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของการใช้ถนนและทางเดินเท้าที่ปลอดภัยของเยาวชน
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมความ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัย ทางถนนในสังคม ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนการแสดงความคิดเห็นใน social media ในเชิงบวกต่อนโยบาย และการบังคับใช้
กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย
รูปแบบตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การรายงานข่าวด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เน้นคุณภาพเชิงลึกเพิ่มขึ้น
2. ปรับปรุงระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง 3. ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ�ำนวนผู้ขับขี่ที่ผ่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บท
หลักที่น�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน คุณภาพ
ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
และน�ำไปสู่การลดอัตราความสูญเสีย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ�ำนวนคดีอุบัติเหตุทางถนนจากความเร็วลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บท
จากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม จัดการปัจจัย เสี่ยงหลัก
ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 4.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
3. ปรับปรุงและส่งเสริมระบบ
5. ลดและป้องกันความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวลดลงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
การจัดการอุบัติเหตุทางถนน
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตัวชี้วัดที่ 5.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความ 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ทางถนนส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงวัย

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

ยุทธศาสตร์
3 ประเทศไทยขนส่งทางถนน
ปลอดภัย 4.0

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชนในการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

2. ส่งเสริมมูลค่าการบริการการขนส่ง
ทางถนนไปสู่บริการที่มีคุณภาพสูง

วัตถุประสงค์
1. ยกระดับขีดความสามารถในการ
จัดการการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย
และเป็นมาตรฐานสากล

ส่งเสริมความมีส่วนร่วม
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
จากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ตัวชี้วัดที่ 1.5

ตัวชี้วัดที่ 5.1
ตัวชี้วัดที่ 5.2
6. ส่งเสริมการเดินทางที่เป็น ตัวชี้วัดที่ 6.1
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 6.2

5. พัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย
1. เพิ่มมูลค่าการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 1.1
ภาคขนส่งอย่างเป็นมืออาชีพ ตัวชี้วัดที่ 1.2
ตัวชี้วัดที่ 1.3
2. ยกระดับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ความปลอดภัยของยานพาหนะ
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.4
3. ยกระดับถนนที่ปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 3.1
ตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 3.2
4. ยกระดับการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.1
การให้บริการ การขนส่ง
ทางบกที่ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 4.2
ด้วยนวัตกรรม

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มวันแรงงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหน่วยงานภาครัฐลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
กลไกการก�ำกับและควบคุมการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย
คุณภาพความปลอดภัยในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง
อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งที่มีสาเหตุจากยานพาหนะลดลง อย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อปี
คุณภาพความปลอดภัยยานพาหนะในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนน อยู่ในระดับสูง
สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการภาคการขนส่งทางถนน
สัดส่วนคดีความบกพร่องจากอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
กลไกการจัดการถนนและโครงข่ายถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สัดส่วนถนนและโครงข่ายถนนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
กลไกการจัดการการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ
สัดส่วนงบประมาณที่น�ำมาในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายเพิ่มขึ้น
บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 ใน 5 ปี
กลไกการตรวจสอบการให้บริการขนส่งทางถนนและโครงข่ายถนนปลอดภัยที่เป็นอิสระ
สัดส่วนของผู้ใช้ระบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โครงสร้างถนนที่ได้รับการปรับปรุงหรือจัดสรรให้เอื้อต่อการเดินทางด้วยรถจักรยาน หรือ
การเดินเท้าเพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
วิสัยทัศน์

“สร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์”
“Visioning toward Zero”

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน สามารถด�ำเนินการได้ในเชิงบทบาทภารกิจ
เป็ น องค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารกระจายบทบาทภารกิ จ ไปสู ่ ท ้ อ งถิ่ น อย่ า งเหมาะสม
มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีในทุกภาคส่วนมีธรรมาภิบาล ระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการสัญจรทีป่ ลอดภัยเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ สี ำ� หรับคนทุกกลุม่ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพือ่ เสริมสร้างมิตคิ วามปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึง่ ของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพ ในการป้องกันหรือคุม้ ครอง
การบาดเจ็บและสูญเสียส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหว (Vulnerable) ต่อการสูญเสียสูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการขนส่งที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อยกระดับการขนส่งสินค้า และการขนส่งคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ และนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศ ในการที่จะได้รับบริการที่ปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
ภาคการขนส่งทางถนน จ�ำเป็นจะต้องมี การพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทกุ ด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
ทางถนน การพัฒนาและน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหาร
จัดการภาครัฐ และภาคเอกชน ในระบบสัมปทาน ระบบเช่าบริการ ระบบการว่าจ้าง ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเวทีโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานของสังคมไทย โดยเน้นการสร้างให้เกิดระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีเจตนคติที่ดีต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนบนทางสาธารณะ มีทักษะ
การใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม มีระบบคัดกรอง และคัดออกผู้เข้ามาใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพ พัฒนานโยบายด้านความปลอดภัย
ทางถนนให้เป็นวาระหลักของภาครัฐทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ด้วยกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพการให้บริการที่เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมส�ำหรับผู้ประสบเหตุ
เพือ่ สร้างความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉกุ เฉินหลังเกิดอุบตั เิ หตุ และพัฒนาความสามารถของระบบสุขภาพ
และระบบอื่นๆในการดูแลรักษาภาวการณ์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบ
อุบัติเหตุอย่างทั่วถึง การสร้างความเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาค และการได้รับความช่วยเหลือในกระบวนการ
ยุติธรรมอันควร โดยไม่ขึ้นกับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของผู้ร้องขอ การส่งเสริมส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกันของผู้ขับขี่ทุกคน
ด้วยความเสมอภาคในการจัดท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พัฒนาระบบประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการชดเชย เยียวยา อย่างพอเพียงตามสถานะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

11

12

Thailand Road Safety Master Plan 2018-2021

18 ต่อประชากรแสนคน

ระยะ 5 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2561 - 2565)

ช่วงเวลา

นโยบายความปลอดภัยทางถนน
เป็นวาระส�ำคัญของชาติ
เกิดการบริหารจัดการในด้านบุคลากร
งบประมาณ อุปกรณ์การท�ำงาน
ระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การกระจาย บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบไปสู่หน่วยปฏิบัติ
ที่ชัดเจน และสามารถด�ำเนินการ
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม

ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

พัฒนาอย่างมั่นคงเสริมสร้างวินัย
ใส่ใจคนทุกกลุ่ม

เป้าหมาย

ระยะ 10 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2561 - 2570)

10 ต่อประชากรแสนคน

พฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน
ลดลง
ความสูญเสียจาก
ความบกพร่องของถนน
เข้าใกล้ศูนย์
เกิดมาตรการใหม่ๆ
ในการจัดการด้านอุปสงค์
การเดินทางเพิ่มขึ้น

ถนนปลอดภัยไร้ความสูญเสีย

ระยะ 15 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2561 - 2575)

8 ต่อประชากรแสนคน

ยานพาหนะในประเทศไทย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
100% ในปีที่ 15

ยานพาหนะปลอดภัย
รองรับการใช้อย่างเหมาะสม

ระยะ 20 ปี
(ช่วง พ.ศ. 2561 - 2580)

5 ต่อประชากรแสนคน

สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ
มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

สัญจรปลอดภัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปีด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถแยกพัฒนาการของการท�ำแผนออกเป็น 4 ช่วงเวลา ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีเป้าหมายความส�ำเร็จ
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การพัฒนายุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี และเป้าหมายความส�ำเร็จ

แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส�ำหรับการขับเคลื่อนเพื่อให้แผนแม่บทสามารถด�ำเนินการบรรลุผลจ�ำเป็นจะต้องมีการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. เสนอให้คณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณาเห็นชอบและน�ำเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบและน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทฯ
และเห็นชอบในหลักการดังต่อไปนี้
• อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างใหม่ตามข้อเสนอของแผน และมอบหมายศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนด�ำเนินการต่อไป
• อนุมตั ใิ นหลักการการปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน พ.ศ. 2554
และจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อยกร่างปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีฯ
• เห็นชอบข้อเสนอในการเสนอรัฐบาลให้เรือ่ งความปลอดภัยทางถนนเป็นแผนงานบูรณาการ ในการจัดท�ำงบประมาณ
ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
• เห็ น ชอบการทบทวนและปรั บ ค่ า เป้ า หมายทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนนที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
โดยมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ 10 ต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2563 เป็น 18 ต่อประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2564 เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเนื่องจากมีการปรับข้อมูลการเสียชีวิต
จากข้อมูลของต�ำรวจไปสูก่ ารใช้ขอ้ มูลบูรณาการ 3 ฐาน ทีม่ คี วามครอบคลุมมากขึน้ เพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาต่อไป
2. คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ มีมติมอบหมายหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม
เรื่องการด�ำเนินการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง แหล่งที่มาของงบประมาณ
และบุคลากร ในการด�ำเนินการและน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันวิชาการ
ดังกล่าวก็เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
ในด้านการติดตามประเมินผลการท�ำงาน การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการด�ำเนินด้านความปลอดภัยทางถนน
ให้กบั คณะกรรมการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ และมีการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินการโครงการจัดตัง้ สถาบันวิชาการ
ให้ประธานกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน
3. เสนอร่ า งแผนแม่บ ทความปลอดภั ย ทางถนนเพื่ อ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบแผนและการก�ำ หนดค่า เป้าหมาย
ตัวชี้วัดใหม่ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดท�ำแผนบูรณาการงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนน
4. มอบหมายหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 2564 ไปด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการและน�ำเสนอคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบแผนงานบูรณาการต่อไป
ทัง้ นี้ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในประเด็นการเข้าข่ายการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการด�ำเนินการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือ การด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ล�ำดับที่ 19 หรือล�ำดับที่ 20 หรือเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบกรณีปรับปรุงโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ทัง้ นี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องด�ำเนินการโดยไม่ให้ขดั ต่อข้อกฎหมายหรือเงือ่ นไขประกอบการเห็นชอบดังกล่าว
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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5. หากคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเห็นชอบการทบทวนและปรั บ ปรุ ง
อนุกรรมการ เห็นควรมอบหมายให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน เร่งด�ำเนินการจัดตั้งอนุกรรมการชุดใหม่
ตามข้อเสนอแนะ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการของอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการนโยบายได้เห็นชอบ และที่จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการเพิ่มเติม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
จากศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป

แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพควรพัฒนากลไกการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ จนไปถึงตัวชี้วัดในระดับแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงาน และอนุกรรมการ
2. ประสานการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบผลงานในแต่ละแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการประสานงาน และปรับปรุงแผนในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผน
3. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการติดตาม ประเมินผลแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน และ ให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าให้กบั ผูบ้ ริหารหน่วยงานได้รบั ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีการรายงานให้ ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้รับทราบทุก 6 เดือน
4. พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตาม ประเมินผล และการก�ำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�ำหรับ
หน่วยงาน เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีระบบการรายงาน
ผลการด�ำเนินการในระหว่างหน่วยงาน และในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะระบบติดตามการด�ำเนินการในระดับแผนงาน/โครงการ
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากงบประมาณของรัฐ ทัง้ ในระบบงบประมาณปกติ และในระดับกองทุนต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงบริหารของผู้บริหารในส่วนกลาง และในระดับจังหวัด
6. เสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจของแต่ละหน่วยงานให้สามารถติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการท�ำงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของแผนได้
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บทที่ 1

สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ
1.1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ใน พ.ศ.2558 พบว่าอุบัติเหตุทางถนน
เป็นปัจจัยหนึง่ ของการเสียชีวติ ของผูค้ นทัง้ โลก โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุน่ และวัยท�ำงาน (อายุระหว่าง 15 – 29 ปี) ทีเ่ ป็นก�ำลังหลัก
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การลดอัตราการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดทศวรรษ
ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามกรอบปฏิญญามอสโก
และก�ำหนดเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ฐานข้อมูลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ตร.)
ให้ได้ต�่ำกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ. 2563
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างรุนแรง แม้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่ชัดได้ แต่แนวโน้ม
ของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงมาก หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ของโลกใน พ.ศ. 2558 (World Health Organization Report, 2015) พบว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 2
ของโลก โดยอยู่ที่ 24,237 ราย ลดลงจาก พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่ 26,312 ราย ทั้งนี้ ความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ของไทยใน พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 135,894 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.39 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558)
การศึ ก ษาส่ ว นนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท� ำ ความเข้ า ใจสถานการณ์ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของประเทศไทยจากข้ อ มู ล
จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบันความรุนแรง
มูลค่าความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

1.1.1 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยได้พิจารณาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ทั้งข้อมูลจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บ และจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากฐานข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เพือ่ ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ความรุนแรง
และวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน
1) จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
หากพิจารณาจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย จากข้อมูลสถิติของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ตร.) ข้อมูลจ�ำนวนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และข้อมูลจ�ำนวนอุบตั เิ หตุบนทางหลวงของกรมทางหลวง
(ทล.) ในช่วง พ.ศ. 2543 - 2556 ซึ่งรวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) จะเห็นได้ว่าตัวเลข
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

15

ข้อมูลของ คปภ. มีจ�ำนวนอุบัติเหตุสูงกว่าข้อมูลของ ตร. กว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มที่จ�ำนวนอุบัติเหตุ
จะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ในขณะทีข่ อ้ มูลของ ตร. มีแนวโน้มลดลง ซึง่ อาจเกิดจากขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล โดย ตร. จะเก็บข้อมูลอุบตั เิ หตุ
ในกรณีที่มีการฟ้องร้องหรือหาผู้กระท�ำผิดเท่านั้น เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องประกันภัยรถภาคบังคับ แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่
ไม่มีผู้กระท�ำผิด เช่น อุบัติเหตุจากการขับรถลงข้างทาง ข้อมูลของ ตร. อาจไม่ครอบคลุมในกรณีดังกล่าว เป็นต้น
ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ของ คปภ. จึ ง สะท้ อ นจ� ำ นวนอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของประเทศไทยมากกว่ า
เมือ่ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลกลุม่ อืน่ ดังภาพ 1-1 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
แม้ภาครัฐได้ประกาศนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เพื่อลดจ�ำนวนอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้เสีย
ชีวิตทางถนนแล้ว

ภาพ 1-1 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนของไทยในช่วง พ.ศ 2543 – 2556
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. คปภ. และ ทล. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
ทั้งนี้ จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของจ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนนอกความดูแลของ ทล. ดังในภาพ 1-2

ภาพ 1-2 การเปรียบเทียบจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงและจ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. และ ทล. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของถนนทางหลวงและถนนทางหลวงชนบท ดังภาพ 1-3
จะพบว่าตัวเลขมีจำ� นวนแตกต่างกันมาก โดยข้อมูลจ�ำนวนอุบตั เิ หตุของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) อาจจะมีแนวโน้มของจ�ำนวน
อุบัติเหตุที่สูงกว่า แต่ด้วยข้อจ�ำกัดในการเก็บรวบรวมที่ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ท�ำให้จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนต�่ำกว่าเกณฑ์
ที่คาดว่าจะน่าจะเกิดขึ้นจริง
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ภาพ 1-3 การเปรียบเทียบจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงและจ�ำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงชนบท
ที่มา: รวบรวมจาก ทล. และ ทช. โดยที่ปรึกษา (2560)
2) จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
การบาดเจ็บเป็นปัจจัยวัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ และคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข
กล่าวคือ หากระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพจะสามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ ทั้งนี้ หากพิจารณา
ข้อมูลจ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูล ตร. และ คปภ. ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2556 ดังแสดงในภาพ 1-4
ซึ่งวิเคราะห์และรวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) จะเห็นได้ว่าระบบฐานข้อมูลและแนวโน้ม
การบาดเจ็บมีลักษณะเดียวกับจ�ำนวนอุบัติเหตุ คือ ฐานข้อมูลของ คปภ. นั้น มีการรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนผู้บาดเจ็บได้สูงกว่า
ฐานข้อมูลคดีจราจรของ ตร. และแนวโน้มข้อมูล ของ ตร. และ คปภ. ค่อนข้างคงที่ในช่วง พ.ศ. 2554 - 2556 จึงแสดงให้เห็นว่า
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยไม่ได้ลดลงภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ภาพ 1-4 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วง พ.ศ. 2551 - 2556
หมายเหตุ: ข้อมูลของ คปภ. ในพ.ศ. 2556 อยู่ในระหว่างรอการบันทึกข้อมูลของระบบประกันภัย
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. และ คปภ. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
นอกจากนี้ หากพิจารณาอาการบาดเจ็บด้วยข้อมูลจ�ำนวนผูป้ ว่ ยจากอุบตั เิ หตุทางถนนทีเ่ ข้ารับการรักษาทีส่ ถานพยาบาล
จากฐานข้อมูลของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สนย.) ในช่วง พ.ศ. 2545 – 2558 รวบรวม
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) ดังแสดงในภาพ 1-5 พบว่า สัดส่วนของจ�ำนวนผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอก
อยู ่ ที่ ประมาณร้อยละ 14 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงของผู้ประสบภัยจากรถในภาพรวมยังไม่สูงมาก
และมีแนวโน้มลดลง
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ภาพ 1-5 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ารับการรักษาพยาบาล จ�ำแนกตามประเภทผู้ป่วย พ.ศ. 2545-2558
ที่มา: รวบรวมจาก สนย. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
3) จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
ฐานข้ อ มู ล จ� ำ นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของประเทศไทยสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ฐานหลั ก
ได้แก่ ฐานของ ตร. และ สนย. จะเห็นว่าในช่วงก่อน พ.ศ. 2543 การเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ค่อนข้างผันผวน จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 2532 - 2538 โดยอยู่ที่ประมาณ
17,000 คนใน พ.ศ. 2538 และปรับลดลงภายหลัง พ.ศ. 2540 โดยมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 10,000 คน ใน พ.ศ. 2552 (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558)
จะเห็นว่าข้อมูลทัง้ 2 ฐานมีความใกล้เคียงกันในช่วงก่อน พ.ศ. 2553 แต่ภายหลังจากการพัฒนาการเก็บข้อมูล
ของ สนย. ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ท�ำให้ฐานข้อมูลทั้ง 2 แห่ง มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่แตกต่างกัน โดยแนวโน้ม
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตของ สนย. เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ข้อมูลของ ตร. กลับลดลง ดังภาพ 1-6 และ 1-7

ภาพ 1-6 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2532 - 2556
ที่มา: รวบรวมจาก สนย. และ ตร. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
นอกจากนี้ ยังพบว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลของ สนย. มีทิศทางเพิ่มขึ้น
สวนทางกับแนวโน้มของฐานข้อมูลจาก ตร. ดังภาพที่ 1-7 อย่างไรก็ตามข้อมูลจากทัง้ 2 แหล่งได้แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
จากอุบัติเหตุทางถนนของไทยอยู่ในระดับที่สูง
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ภาพ 1-7 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2556
ที่มา: รวบรวมจาก สนย. และ ตร. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดระบบฐานข้อมูลกลางที่มีความถูกต้องและมีความครอบคลุมในปัจจุบัน
ท�ำให้ยากต่อการวิเคราะห์หรือบ่งชีป้ ญ
ั หาทีช่ ดั เจนได้ โดยเฉพาะข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ซึง่ หากเปรียบเทียบ
ระหว่างฐานข้อมูลของไทยและ World Health Organization report (2013) พบว่า จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลของ ตร.
และ สนย. ใน พ.ศ. 2554 และแม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูล 3 ฐาน ใน พ.ศ. 2555 ยังต�่ำกว่าการค�ำนวณด้วยวิธี Regression
analysis ของ WHO ใน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ในปัจจุบันฐานข้อมูลของระบบประกันภัยถือว่ามีความครอบคลุมมากที่สุด เนื่องจาก
มีการพัฒนาระบบการรายงานแบบออนไลน์ (Real-time online) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล แต่ยังมีความจ�ำกัด
เฉพาะข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้สิทธิประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้นส่วนฐานข้อมูลของ สนย.
มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ท�ำให้ขอ้ มูลดังกล่าวยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ฐานข้อมูลของ ตร. มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของการรวบรวมเฉพาะข้อมูลคดีอุบัติเหตุ
จราจร ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลต�ำรวจแบบออนไลน์ (POLIS) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ปัญหาของฐานข้อมูล ตร. ยังมีผลต่อระบบการรวบรวมข้อมูลของ ทล. อีกด้วย
จากระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 3 ฐาน พบว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยในพ.ศ. 2556 สูงถึง
21,814 คนต่อปี ซึ่งสูงกว่าจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลของ สนย. และ ตร. อีกทั้งยังใกล้เคียงกับผลการประมาณการของ
Global status report on road safety 2015 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558) ดังที่แสดงในภาพที่ 1-8
ดังนัน้ ความพยายามในการจัดท�ำระบบข้อมูล 3 ฐาน ให้มคี วามต่อเนือ่ ง จะช่วยส่งเสริมให้การวิเคราะห์ปญ
ั หาและการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้นในอนาคต

ภาพ 1-8 เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ทีม่ า: รวบรวมจาก WHO สนย. ตร. และ ศูนย์อำ� นวยความปลอดภัยทางถนน โดยสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2558)
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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โดยสรุปแล้วข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในช่วงแรกยังไม่สามารถสะท้อนจ�ำนวนอุบัติเหตุ
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและจ�ำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างแท้จริง แม้จะมีการสร้างข้อมูล 3 ฐาน ขึ้นในภายหลังจากการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อท�ำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิต
มีความใกล้เคียงข้อเท็จจริงและมีความน่าเชือ่ ถือมากขึน้ แต่เป็นเพียงข้อมูลจากการประมาณการ ไม่ใช่ตวั เลข
ที่แน่นอน ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส�ำคัญกับข้อมูลด้านสถิติ เพื่อทราบความสูญเสียที่แท้จริง
จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และด�ำเนินมาตรการแก้ไขได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องและก�ำหนดนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิผล

1.1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

จากการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้น�ำแนวทางการวิเคราะห์
ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2558) ทีไ่ ด้ประเมินความรุนแรง มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสีย่ งต่อการ
เสียชีวิตของอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยได้เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษา ดังต่อไปนี้
ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะมีการลดลงภายหลังจากมาตรการ
ลดอุบัติเหตุตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนใน พ.ศ. 2554 จากข้อมูลเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุจราจรของ ตร.
สามารถน�ำมาวิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน โดยแบ่งออกเป็น (1) การพิจารณาอัตราส่วนของจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุทางถนนต่อจ�ำนวนครัง้ ของการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน หรือดัชนีความรุนแรง (Severity Index) และ (2) การพิจารณา
อัตราส่วนของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจ�ำนวนรวมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน หรือดัชนี
การเสียชีวิต (Fatality Index)
ทั้งนี้ จากภาพ 1-9 จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ในช่วงแรก
ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2548 แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจาก พ.ศ. 2548 จนกระทั่งเริ่มมีการปรับลดลงภายหลังจาก
พ.ศ. 2554 ซึง่ ประเทศไทยได้เริม่ ด�ำเนินมาตรการตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ ตร.
ยังมีปัญหาด้านความเอนเอียง (Bias) ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง (Under report)
นอกจากนี้ สถานการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย ใน พ.ศ. 2556
แต่จ�ำนวนผู้บาดเจ็บเมื่อเทียบกับจ�ำนวนคดีอุบัติเหตุทางถนนกลับเพิ่มขึ้น โดยจ�ำนวนคดีอุบัติเหตุทางถนน ใน พ.ศ. 2556
นั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 จาก 61,197 ราย เป็น 61,246 ราย ใน พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามล�ำดับ จึงเห็นได้ว่าสถานการณ์
อุบตั เิ หตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ ยังไม่ได้ลดความรุนแรงลงเท่าใดนัก ดังแสดงในฐานข้อมูลของ ตร. ในช่วง พ.ศ. 2549 –
2556 จากภาพ 1-10

ภาพ 1-9 ดัชนีแสดงความรุนแรงของสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2556
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. และมูลนิธิไทยโรดส์ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
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ภาพ 1-10 การเปรียบเทียบดัชนีการเสียชีวติ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนของไทย ช่วง พ.ศ. 2549 – 2556
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
จากข้อมูลของมูลนิธิไทยโรดส์ (2558) พบว่า ดัชนีความรุนแรงใน พ.ศ. 2556 ของแต่ละจังหวัดปรับลดลง
จาก พ.ศ. 2555 ในขณะที่ดัชนีการเสียชีวิตใน พ.ศ. 2556 ของบางจังหวัดกลับเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555 เช่น สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา และอุดรธานี เป็นต้น ดังแสดงในตาราง 1-1
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่อาจสรุปได้ว่าความรุนแรงทางถนนในบางจังหวัดเกิดจากความไม่มี
ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีลักษณะเฉพาะบางประการ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การขยายตัวของจ�ำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจ หรือการเป็น
เมืองท่องเที่ยว เป็นต้น
ตาราง 1-1 ดัชนีการเสียชีวิตของบางจังหวัดใน พ.ศ. 2556 ที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
นครราชสีมา
จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สระแก้ว

พ.ศ. 2555
0.38
0.38
0.45
0.35
0.38
0.40
0.38

ดัชนีการเสียชีวิต
พ.ศ. 2556
0.61
0.48
0.56
0.42
0.44
0.46
0.42

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
60.53
26.32
24.44
20.00
15.79
15.00
10.53

ที่มา: รวบรวมจากมูลนิธิไทยโรดส์ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
ในส่วนของมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากความสูญเสียทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินแล้ว
อุบัติเหตุทางถนนยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากพิจารณามูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง พ.ศ. 2547-2557 โดยใช้ฐานข้อมูลของ ตร. พบว่า อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความเสียหาย
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ต่อทรัพย์สินเฉลี่ย 3.8 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.039 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ นอกจากนี้ ทล. ได้ศึกษา
มูลค่าอุบตั เิ หตุทางถนน โดยได้คำ� นวณต้นทุนจากการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน โดยการค�ำนวณค่าเฉลีย่ ของจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ พิการ
บาดเจ็บสาหัส และบาดเจ็บเล็กน้อย ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง และท�ำให้ได้มูลค่าความเสียหาย จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งหมดใน พ.ศ. 2556 อยู่ที่ 1.9 แสนล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.47 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) ได้ค�ำนวณมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทย โดยแจกแจงมูลค่าความสูญเสียทัง้ จากการบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้ ดังตาราง 1-2 ซึง่ ผลจากการค�ำนวณพบว่า
มูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ศ. 2553 - 2557 โดยใน พ.ศ. 2557 มีค่าอยู่ที่
135,894 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.39 ของ GDP
ตาราง 1-2 มูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง พ.ศ. 2547 – 2557
พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)
การเสียชีวิต
การบาดเจ็บ
85,330
8,520
79,076
8,119
77,353
8,749
74,489
9,169
75,884
9,595
72,258
10,542
107,279
10,382
115,738
11,250
118,082
11,375
128,577
12,299
133,276
12,749

รวม
93,850
87,195
86,102
83,659
85,480
82,800
117,661
126,989
129,457
140,876
146,025

GDP (ล้านบาท)
6,954,277
7,614,407
8,400,654
9,076,301
9,706,934
9,654,013
10,802,396
11,300,483
12,354,655
12,910,038
13,203,737

สัดส่วนต่อ GDP
(ร้อยละ)
1.35
1.20
1.12
1.03
1.04
1.00
1.31
1.41
1.35
1.33
1.39

ที่มา: ค�ำนวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
หมายเหตุ: จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ ที่ปรึกษาได้อ้างอิงจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
ทางถนน จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ส�ำหรับมูลค่าความเสียหายได้มกี ารปรับตามภาวะเงินเฟ้อในแต่ละปี โดยค่าเฉลีย่
ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ 8.6 ล้านบาทต่อคน และอยู่ที่ประมาณ 7 พันบาทต่อคน
ในส่วนของเรื่องความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยสามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น
คือ ปัจจัยระดับมหภาคที่มีส่วนท�ำให้เกิดความต้องการในการใช้รถใช้ถนนและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ปัจจัยระดับมหภาคที่มีผลต่ออุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการเดินทางมีผลกระทบ
ที่ส�ำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากปริมาณการเดินทาง ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสหรือความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ทัง้ นี้ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา ประเทศไทย (2559) ได้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทุตยิ ภูมิ
เกีย่ วกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จ�ำนวนประชากร และปริมาณรถในประเทศ ซึง่ พบว่ามีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
พ.ศ. 2548 - 2556 ดังแสดงในภาพ 1-11
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ภาพ 1-11 ความสัมพันธ์ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ จ�ำนวนประชากร และปริมาณรถจดทะเบียนสะสมช่วงพ.ศ. 2548-2556
ที่มา: วิเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมการขนส่งทางบก (มีนาคม, 2558)
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
หากวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน เปรียบเทียบกับปัจจัยมหภาค
อันประกอบไปด้วย จ�ำนวนรถจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า แนวโน้ม
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนั้นลดลง ตั้งแต่พ.ศ. 2547 – 2555 ดังแสดงในภาพ 1-12 อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าความเสี่ยงจะมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนของประเทศไทยยังคงสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกใน พ.ศ. 2558

ภาพ 1-12 แนวโน้มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงพ.ศ. 2547 - 2555
ที่มา: วิเคราะห์จากมูลนิธิไทยโรดส์ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงเปรียบเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุบน
ประเภทถนนอื่นๆ ในช่วงพ.ศ. 2549 - 2556 ดังแสดงในภาพที่ 1-13 พบว่า สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
บนทางหลวงนั้นมีค่าค่อนข้างน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนนอกความดูแลของ ทล.
เช่น ถนนของท้องถิน่ เป็นต้น ซึง่ ปัจจัย ด้านลักษณะภูมปิ ระเทศในบางท้องถิน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
เป็นสาเหตุที่ส�ำคัญประการหนึ่งเช่นกัน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

23

ภาพ 1-13 แนวโน้มสัดส่วนอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวง ในช่วงพ.ศ. 2549 - 2556
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. และ ทล. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
ส�ำหรับกลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน จากข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทยในอดีต สามารถน�ำมา
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และกลุ่มประชากรที่มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในกรณี
ที่มีความร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต
จากข้อมูลจ�ำนวนคดีจราจรของ ตร. ในช่วง พ.ศ. 2549-2557 พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61 ของจ�ำนวนคดีอบุ ตั เิ หตุ ทางถนนเฉลีย่ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ดังแสดงในภาพ 1-14 ซึ่งกว่าร้อยละ 25 เป็นความผิดที่เกิดจากการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้า
ในระยะกระชัน้ ชิด (ร้อยละ 20) การขับรถคร่อมเลน (ร้อยละ 12) และการเมาสุรา (ร้อยละ 10) ตามล�ำดับ สอดคล้องกับรายงาน
อุบัติเหตุของ ทล. (2556) ที่พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงมาจากความบกพร่องของผู้ขับขี่โดยตรง
หรือพฤติกรรมการขับขี่ เช่น การขับรถเร็วเกินก�ำหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของจ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด รองลงมา ได้แก่
ความบกพร่องของผู้ขับขี่โดยอ้อม เช่น การเมาสุรา และการหลับใน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6 ของจ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด ส่วนล�ำดับ
ต่อมา ได้แก่ ความบกพร่องของรถ และสาเหตุอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 และร้อยละ 1 ของจ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด ตามล�ำดับ

ภาพ 1-14 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงพ.ศ. 2549 - 2557
ที่มา: รวบรวมจาก ตร. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
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อย่างไรก็ตาม แม้การใช้ความเร็วเกินก�ำหนดจะเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน แต่จ�ำนวนคดี
อุบัติเหตุจราจรในกรณีดังกล่าวได้ปรับลดลงจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 11 ในช่วง พ.ศ. 2542 – 2555 ในขณะที่สาเหตุ
ของการขับขี่ขณะเมาสุรากลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 6 ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังแสดงในภาพ 1-15

ภาพ 1-15 การเปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างการใช้ความเร็วเกินก�ำหนดและการเมาแล้วขับ
ในช่วงพ.ศ. 2542 - 2555
ที่มา: รวบรวมจากมูลนิธิไทยโรดส์ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
หากพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งรวบรวมโดย ตร. สนย. และ คปภ. พบว่า ประเภทของ
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ โดยภาพ 1-16 แสดงให้เห็นถึงคดีอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์
จ�ำนวนผูป้ ระสบภัยจากการใช้รถจักรยานยนต์ทเี่ ข้ารับการรักษาพยาบาล และจ�ำนวนครัง้ ในการขอรับค่าชดเชยจากประกันภัย
รถของรถจักรยานยนต์ซึ่งล้วนแล้วแต่มีจ�ำนวนมากที่สุด

ภาพ 1-16 สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน
ที่มา: รวบรวมจาก คปภ. ตร. และ สนย. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
ในส่วนของกลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วง พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า ประชากรในกลุ่มอายุ
ที่มักประสบอุบัติเหตุทางถนนนั้นเปลี่ยนแปลงไป หากเปรียบเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนหน้าจากภาพ 1-17 แสดงให้เห็นว่า
ในช่วง พ.ศ. 2543 - 2545 ประชากรในกลุ่มอายุ 19-29 ปี และ 40-49 ปี มีจ�ำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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แต่ในช่วงพ.ศ. 2553-2555 ประชากรในกลุม่ อายุตงั้ แต่ 40 ขึน้ ไป มีจำ� นวนการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนสูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเสี่ยงของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงานไปสู่กลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น
เช่นเดียวกับข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

ภาพ 1-17 กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2545 และ 2553 - 2555
ที่มา: วิเคราะห์จาก สนย. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาประเภทของยานพาหนะที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละกลุ่มอายุใช้ในช่วง
พ.ศ. 2553-2555 ดังแสดงในภาพ 1-18 พบว่า ผู้เสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุประสบอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 13-23 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่อยู่ในวัยเรียนอันประกอบไปด้วยนักเรียนและนักศึกษา
มีสัดส่วนของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มอายุเดียวกัน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ของ สนย. ไม่ได้น�ำข้อมูลจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุมารวมด้วย

ภาพ 1-18 กลุ่มอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบระหว่างพ.ศ. 2543 - 2545 และ 2553 - 2555
ที่มา: วิเคราะห์จาก สนย. โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
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1.1.3 สรุปสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงทั้งในด้านของจ�ำนวนการเกิดเหตุ และความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ สังเกตได้จากจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนน จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บ และจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ รวมทัง้ มูลค่าความเสียหายจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และมูลค่าความเสียหาย ดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.23 ของ GDP
ในช่วง พ.ศ. 2547-2557 แม้ว่าจะมีการด�ำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เพื่อลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
ส�ำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พบว่า แม้ปัจจัยด้านมหภาค
จะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงเป็นบวก เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจ จ�ำนวนยานพาหนะ และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการ
เดินทาง เป็นต้น แต่การวิเคราะห์อัตราส่วนของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตต่อข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการมีจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนั้นลดลงในช่วง พ.ศ. 2547 - 2555 นอกจากนี้ ข้อมูลทางสถิติจากฐานข้อมูล
ของทั้ง ตร. และ ทล. สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้ใช้รถเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และพฤติกรรมเสี่ยง
ที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบนถนนนอกเหนือความดูแล
ของ ทล. เช่น ถนนในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น
ส่วนประเภทรถทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ซึง่ แสดงได้ดว้ ยสถิตทิ สี่ อดคล้องกันของฐานข้อมูล
ตร. สนย. และ คปภ. โดยกลุ่มอายุ 13 - 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นมีจ�ำนวนการเสียชีวิต จากการขับขี่รถจักรยานยนต์สูงที่สุด
นอกจากนี้ ข้อมูลของ สนย. ในช่วง พ.ศ. 2553 - 2555 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเสี่ยงของผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน จากกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงานไปสู่กลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น ซึ่งควรที่จะต้องมีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านี้
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุทางถนน ควรท�ำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนด้วยแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติ เพือ่ ให้สามารถประเมินสถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนในอนาคตได้ดยี งิ่ ขึน้

1.2 แนวโน้มสถานการณ์อุบัติเหตุโดยแบบจ�ำลอง
การจัดท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนนมีประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อจ�ำนวนผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนช่วยคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่จะเกิดขึ้น
การศึกษาในส่วนนี้สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ (1) ลักษณะข้อมูลและวิธีการศึกษาแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน
(2) ผลการจัดท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน (3) การพยากรณ์แบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนนและ (4) ข้อจ�ำกัดและสรุปผล
การจัดท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน

1.2.1 วิธีการศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน
1) วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เลือกใช้แบบจ�ำลองพยากรณ์อุบัติเหตุข้อมูลรวม (Predictive Models for Aggregated Data)
ในการคาดการณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยด้วยข้อมูลจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 3 ฐาน จากกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็น
ข้อมูลพาแนล (Panel data) ของจังหวัดในประเทศไทยรวม 76 จังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2556 รวมทั้งสิ้น 2,736 ข้อมูล
และเป็นการศึกษาจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นข้อมูลจ�ำนวนนับ ท�ำให้วิธีที่เหมาะสมส�ำหรับคาดการณ์
แบบจ�ำลอง คือ วิธีพาแนลพัวซอง (Panel Poisson Estimation) และพาแนลทวินามเชิงลบ (Negative Binomial
Estimation: NGM) อย่างไรก็ตามจากปัญหาค่าความแปรปรวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (Over-dispersion) ของข้อมูลจ�ำนวน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ผู้เสียชีวิตท�ำให้แบบจ�ำลองพาแนลทวินามเชิงลบที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วด้วยการผสมระหว่างการแจกแจงแบบปัวซอง
กับการแจกแจงแบบแกมมามีความเหมาะสมกว่าแบบจ�ำลองพาแนลพัวซอง โดยรูปแบบของแบบจ�ำลองและการแจกแจง
ความน่าจะเป็นร่วม (Conditional joint density) เป็นไปดังสมการและภาพ 1-19 โดยที่ คือ จ�ำนวนเหตุการณ์ที่สนใจ
คือ ฟังก์ชั่นแกมม่า คือ จ�ำนวนเหตุการ์ณที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ภาพ 1-19 การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม
ที่มา: Yaacob et.al (2011)
2) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา (Dependent Variable) คือ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากข้อมูล 3 ฐาน
อันประกอบด้วย ตร. สนย. และ คปภ. ส่วนตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) ประกอบด้วยข้อมูลทีใ่ ช้ศกึ ษา 3 ด้านหลัก
คือ ด้านขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และด้านประชากร ดังตาราง 1-3
ตัวแปรอธิบายด้านขนส่งซึง่ ใช้เป็นตัวแทนความหนาแน่นของรถยนต์และประเภทรถยนต์บนถนน คือ จ�ำนวน
รถยนต์ต่อประชากร 1,000 คน (TCPOP) สัดส่วนรถยนต์นั่งน้อยกว่า 7 คนต่อรถยนต์ทั้งหมด (PCTC) สัดส่วนรถจักรยานยนต์
ต่อรถยนต์ทั้งหมด (MCTC) สัดส่วนรถกระบะต่อรถยนต์ทั้งหมด (PUCTC) ตัวแปรด้านเศรษฐกิจที่ใช้เป็นตัวแทนปริมาณ
การใช้รถยนต์คอื ปริมาณการใช้นำ�้ มันเบนซิน (GAS) ปริมาณการใช้นำ�้ มันดีเซล (DIE) อัตราการว่างงาน (Unemployment rate)
และผลผลิตมวลรวมภายในจังหวัด (GPP)
ส่วนตัวแปรด้านประชากรซึ่งใช้เป็นตัวแทนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ สัดส่วนประชากรอายุ 10 -14 ปี
(pop1014pop) สัดส่วนประชากรอายุ 15-19 ปี (pop1519pop) สัดส่วนประชากรอายุ 20-24 ปี (pop2024pop) และสัดส่วน
ประชากรอายุ 25-60 ปี (pop2560pop)
ทั้งนี้ ตัวแปรทุกตัวได้รับการปรับด้วยค่าลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) และใช้จ�ำนวนประชากร
เป็น Offset เพื่อให้เหมาะสมกับแบบจ�ำลอง
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ตารางที่ 1-3 ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ�ำลอง

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)
อย่างไรก็ตาม ตัวแปรอธิบายบางตัวมีปัญหาสภาวะร่วม (Multicollinearity) ท�ำให้ต้องปรับแก้ไขตัวแปร โดยส�ำหรับ
ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง lngas และ lndie มีค่าสูง และตัวแปรทั้งคู่ยังมีค่า Correlation
กับ lnrgpp สูงเช่นเดียวกันกับภาพ 1-20 ดังนั้น ต้องสร้างตัวแปรใหม่คือ lnoil โดยรวม lngas กับ lndie เป็น lnoil และเลือก
ใช้ lnoil แทนที่ lnrgpp เพราะ lnoil ใช้ข้อมูลรายเดือนแต่ lnrgpp เป็นข้อมูลรายปี ส�ำหรับด้านประชากรนั้น ค่า Correlation
ระหว่าง lnpop1519pop กับ lnpop2024pop สูง ท�ำให้ต้องรวมเป็น lnpop15-24pop ดังภาพ 1-21

							
							

ภาพ1-20 ค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)

							
							

ภาพ 1-21 ค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรด้านประชากร
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

29

1.2.2 ผลเบื้องต้นของแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน
ผลการจัดท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปดังตาราง 2-4 โดยแบบจ�ำลอง nbm1 nbm2 nbm3 และ
nbm4 สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตทางถนนจากข้อมูล 3 ฐาน (Death) ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับ
จ�ำนวนรถต่อประชากร 1,000 คน ปริมาณการใช้น�้ำมัน สัดส่วนรถกระบะต่อรถทั้งหมด สัดส่วนรถจักรยานยนต์ต่อรถทั้งหมด
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดอย่างมีนัยส�ำคัญเชิงสถิติ
ในขณะทีส่ ดั ส่วนรถยนต์นงั่ น้อยกว่า 7 คนต่อรถทัง้ หมด ส่งผลตรงข้ามกับการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานและสัดส่วนประชากร อายุ 10-24 ปี กับอายุ 25-60 ปี ไม่มีนัยส�ำคัญเชิงสถิติ
นอกจากนั้น ค่านัยส�ำคัญเชิงสถิติของ lnaplha และตัวแปรจังหวัดและเวลา แสดงให้เห็นว่าแบบจ�ำลอง panel
negative binomial มีความเหมาะสมกับข้อมูลนี้ อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของแต่ละแบบจ�ำลอง (Goodness of
fit) พบว่า แบบจ�ำลอง nbm1 nbm2 และ nbm3 มีคา่ AIC และ PSEUDO R2 ทีใ่ กล้เคียง แสดงว่ามีความเหมาะสมทัง้ 3 โมเดล
ตาราง 1-4 ผลการจัดท�ำแบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน
ตัวแปรอธิบาย

nbm 1
0.894***
0.460***
0.816*
-0.430**

ตัวแปรต้น: จ�ำนวนผู้เสียชีวิตทางถนน (Death)
nbm 2
nbm 3
0.922***
0.955***
0.455***
0.459***
0.743*
0.917**
-0.280
1.673**
1.044
-0.00266
-0.00241
0.0615
-0.219
-0.0243
0.261

lntcpop
lnoil
lnpuctc
lnpctc
lnmctc
lnunemploy
-0.00242
lnpop1524pop
-0.207
lnpop2560pop
0.252
lnrgpp
Constant
-3.998***
lnalpha
-22.76***
Observations
2,736
Country FE
YES
Month FE
YES
AIC
17166
PSEUDO R2
0.1392
หมายเหตุ: *,**,*** แสดงถึงระดับนัยส�ำคัญเชิงสถิติ
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)
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-3.996***
-20.61***
2,736
YES
YES
17166
0.1392

-4.000***
-21.85***
2,736
YES
YES
17166
0.1393

nbm 4
0.796***
0.582
-0.0378
1.911*
-0.00432
0.0798
-0.0614
0.282**
-17.87***
-3.902***
2,736
YES
YES
17239
0.1356

1.2.3 การพยากรณ์แบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนน
คณะผู้วิจัยใช้แบบจ�ำลอง ngm 3 ในการพยากรณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนภายใต้การคาดการณ์
ดังตาราง 1-5 ซึ่งผลของการพยากรณ์เป็นไปดังภาพ 1-22 กล่าวคือ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงใน พ.ศ. 2557
ซึง่ เป็นปีทเี่ ริม่ พยากรณ์ จากนัน้ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ มีทศิ ทางปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ พ.ศ. 2564 ทัง้ นีเ้ กิดจากการเพิม่ ขึน้
ของจ�ำนวนรถยนต์การใช้รถยนต์และจ�ำนวนผู้ใช้ถนนในอนาคต
ตาราง 1-5 สถานการณ์ที่ก�ำหนด
ตัวแปรอธิบาย
การคาดการณ์
จ�ำนวนรถยนต์
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2559 ใช้ข้อมูลจริง
ตั้งแต่พ.ศ. 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของแต่ละประเภท รถยนต์สะสม 0.2% ต่อเดือน
รถจักรยานยนต์ 0.05% ต่อเดือน รถกระบะ 0.2% ต่อเดือน รถยนต์นงั่ น้อยกว่า 7 คน 0.5% ต่อเดือน
อัตราว่างงาน
ใช้อัตราว่างงานย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี รายไตรมาส
GPP
ใช้อัตราเติบโต 3 %
จ�ำนวนประชากร
ใช้การพยากรณ์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555)
ปริมาณการใช้น�้ำมัน ใช้อัตราเฉลี่ยการเปลี่ยนของการบริโภคน�้ำมันของเดือนเดียวกันย้อนหลัง 3 ปี ของแต่ละจังหวัด
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)

ภาพ 1-22 การคาดการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)

1.2.4 สรุปผลเบื้องต้นของแบบจ�ำลอง
แบบจ�ำลองอุบัติเหตุทางถนนในการศึกษาส่วนนี้ใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และด้านประชากร โดยได้คาดการณ์จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตรายเดือนตั้งแต่มกราคม 2554 ไปจนถึงธันวาคม 2556 ใน 76 จังหวัดของประเทศไทยด้วยวิธี Negative Binomial
ผลของแบบจ�ำลองพบว่าจ�ำนวนรถยนต์ตอ่ ประชากร 1,000 คน สัดส่วนรถจักรยานยนต์ตอ่ รถยนต์ทงั้ หมด สัดส่วน
รถกระบะต่อรถยนต์ทั้งหมดและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ในขณะที่สัดส่วน
รถยนต์นั่งน้อยกว่า 7 คน ส่งผลต่อการลดลงของผู้เสียชีวิตทางถนน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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นอกจากนี้ แบบจ�ำลองยังสามารถคาดการณ์จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง พ.ศ. 2557 - 2564
โดยพบว่าจ�ำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีที่เริ่มพยากรณ์และมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
หากไม่มกี ารจัดท�ำมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนใดๆ เพิม่ เติม หรือมาตรการไม่มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ จะส่งผลให้จำ� นวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ปรับลดลงและอาจปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในอนาคต ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนได้
ทั้งนี้ ผลของแบบจ�ำลองสามารถเสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่เน้นแก้ไข
ความเสี่ยงที่เกิดกับรถจักรยานยนต์และรถกระบะ รวมถึงการให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่ที่มีการใช้รถยนต์ต่อจ�ำนวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การขาดการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนนในระดับจังหวัดที่เป็นผลลัพธ์ขั้นกลาง เช่น สัดส่วนการสวมหมวกนิรภัย สัดส่วนการเมาแล้วขับ เป็นต้น หรือข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่เป็นผลลัพธ์ขั้นต้น เช่น จ�ำนวนชั่วโมงการตั้งด่านปริมาณการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ล้วนเป็นข้อจ�ำกัดในการพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบายได้
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บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อสังเคราะห์ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับการก�ำหนดทิศทาง
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา
ได้ท�ำการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
1. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 - 2565
6. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
7. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
8. มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน
9. ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ
10. กรอบแนวทาง 5 เสาหลัก
11. แผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563
12. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 1-3

2.1.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก
ภายหลัง พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก�ำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้นานาประเทศน�ำกรอบทิศทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม
2573) ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายส�ำคัญ คือ
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล
เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย
เป้าหมายที่ 8 การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้ำ
เป้าหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย
เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายที่ 15 การจัดการระบบนิเวศทางบก
เป้าหมายที่ 16 สังคมเป็นสุข
เป้าหมายที่ 17 สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล

ภาพ 2-1 กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดองค์ประกอบแห่งปัจจัยความส�ำเร็จไว้ 5 ด้าน คือ
1. ประชาชน : ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
2. ความมั่งคั่ง : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับธรรมชาติ
3. โลก : ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นหลัง
4. สันติภาพ : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5. หุ้นส่วนความร่วมมือ : ร่วมมือและด�ำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก
1

ทีม่ า http://osthailand.nic.go.th/component/content/article/118-sdgs/260-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8
%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B
7%E0%B8%99-sustainable-development-goals-sdgs.html
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ประเทศไทยมีการด�ำเนินงานทีส่ อดรับกับกรอบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมาโดยตลอด และได้นำ� มา เป็นประเด็นส�ำคัญ
ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคม
ที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยงความปลอดภัยทางถนนกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
เมื่อพิจารณาประเด็นความปลอดภัยทางถนนเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
พบว่า ความปลอดภัยทางถนนถูกจัดอยู่ใน 2 เป้าหมายส�ำคัญ คือ เป้าหมายที่ 3 และเป้าหมายที่ 11
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคน ในทุกวัย โดยมีการ
ก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 3.6 คือ การลดจ�ำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง
ภายใน พ.ศ. 2563 และก�ำหนดตัวชี้วัด คือ อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยัง่ ยืนโดยมีการก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 11.2 คือ การจัดให้มกี ารเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งทีย่ งั่ ยืน เข้าถึงได้
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ส�ำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค�ำนึง
เป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายใน พ.ศ. 2573
แต่ยังไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัด

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ส�ำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข
และตอบสนองต่อการบรรลุซงึ่ ผลประโยชน์แห่งชาติในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คือ
1. ด้านความมัน่ คง ประกอบไปด้วย การเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน และชายฝั่งทะเล การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ
และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก�ำลังป้องกันประเทศและกองทัพ
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และการปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน�้ำ และการปรับกระบวนการท�ำงาน
ของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยการพัฒนาใน 6 ด้านส�ำคัญ คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 4 ด้านส�ำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทย
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม ประกอบด้วย 5 ด้านส�ำคัญ คือ การสร้าง
ความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า นส� ำ คั ญ คื อ
การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ การวางระบบบริหารจัดการน�้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
และนโยบาย การคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 ด้านส�ำคัญ คือ การปรับปรุง
การบริห ารจั ด การรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่ว ยงานภาครั ฐ
การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และ การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย

						
							
ภาพ 2-2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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ภาพ 2-3 เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ความเชื่อมโยงความปลอดภัยทางถนนกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงความปลอดภัยทางถนนกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) พบว่า
ความปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง โดยเกี่ยวข้องหลักในเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการท�ำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังเชื่อมโยงกับการปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศในการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสู่ท้องถิ่น
และการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องจากแนวดิง่ สูแ่ นวราบมากขึน้ โดยต้องการการออกแบบระบบการบริหาร
จั ด การด้ า นความปลอดภัยอย่างยั่ง ยืน และการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด�ำเนินงานด้านการบังคับ ใช้ ก ฎหมาย
และการกระจายอ�ำนาจสูร่ ะดับท้องถิน่ และควรมีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลส�ำหรับความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเกี่ยวข้องประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจในประเด็นการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยในการส่งเสริม
การอ� ำ นวยความสะดวกทางด้ า นโครงสร้ า งและระบบ คงจะหนี ไ ม่ พ ้ น โครงสร้ า งถนน ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานหลั ก
ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงการค้าประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศที่ต้องมีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดกับสังคมบริเวณที่จะมีการสร้างถนน
(2) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยในการพัฒนาพื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ ที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และน่าอยู่ เนื่องจากความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองมักมาพร้อมกับการจราจรที่สะดวกสบาย
มากขึ้น จึงควรมีการวิเคราะห์และจัดท�ำแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
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(3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โดยควรมีการประเมินผลกระทบอุบัติเหตุทางถนนส�ำหรับ
โครงการก่อสร้างถนนทุกเส้น รวมทัง้ ควรมีการส่งเสริมการพัฒนางานวิจยั เพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีสำ� หรับการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่ำ เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยการลงทุน ในด้านการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ให้มีมาตรฐาน จะเป็นกลไกส�ำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
(4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และ การให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
การด�ำเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เกี่ยวข้องกับประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง โดยการสร้างการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัยผ่านการศึกษาในสถาบัน
การศึกษาและการเรียนรูน้ อกสถานศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบอาชีพในภาคขนส่ง เป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนให้สูงขึ้น ตามแนวทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับ การร่วมลดปัญหา
โลกร้อนและการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริม การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ระบบ
ขนส่งสาธารณะ เป็นการพัฒนาด้วยการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.1.3 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน

จากเอกสารค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยอ้างอิงตามมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2559 ได้กำ� หนดหน้าทีข่ องรัฐบาลไว้ 3 ประการ คือ การบริหารราชการแผ่นดิน การด�ำเนินการให้มกี ารปฏิรปู ในด้านต่างๆ
และการส่งเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐบาลได้นำ� ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็นแนวทางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แบ่งเป็น 11 ด้าน ได้แก่
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกด้านให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่องค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท�ำทันที ระยะกลางที่จะท�ำต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาว
ความเชื่อมโยงความปลอดภัยทางถนนกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
เมือ่ พิจารณาความเชือ่ มโยงความปลอดภัยทางถนนกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า ความปลอดภัย
ทางถนนมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ด้าน ส�ำหรับงานด้านความปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ
ข้อ 5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�ำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
ข้อ 5.7 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส�ำคัญ ในประเด็นนี้ มีความเชื่อมโยงกับแนวทาง เครื่องมือ และวิธีการในการตรวจ
ปริมาณแอลกอฮอล์สำ� หรับใช้เป็นหลักฐาน ในการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดกรณีเมาแล้วขับ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการพัฒนาและต้องมี
การจัดสรรเครื่องมือและงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงอย่างเพียงพอ
ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ
ข้อ 6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน�ำโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดท�ำเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี ทั้งในวงการ
ก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน
ข้อ 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านการคมนาคมทางบก
โดยเริม่ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชือ่ มกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิม่ เติมเพือ่ ลดเวลา
ในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อ 6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลระบบราง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนด
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการทีเ่ ป็นธรรม การลงทุน การบ�ำรุงรักษา และการบริหารจัดการ
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ
ข้อ 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน�ำงานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท�ำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
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ข้อ 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า
การจัดการน�้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะ
ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ
ในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�ำนวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
ในกรณีทจี่ ำ� เป็นจะต้องจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มเี งือ่ นไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ คือ
ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจั ด โครงสร้ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นหรื อ มี เ ส้ น ทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ยื ด ยาว ปรั บ ปรุ ง
วิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก�ำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชน ในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจ ในระบบราชการ ลดต้นทุนด�ำเนินการของภาคธุรกิจ
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�ำเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล�ำดับความจ�ำเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด�ำเนินการได้
ด้านที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ
ข้อ 11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
หรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�ำเนินการ
ข้อ 11.4 น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�ำเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงกันสามารถใช้ตดิ ตามผลและน�ำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้

2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก�ำหนดกรอบวิสัยทัศน์ ดังนี้
“ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังก�ำหนดต�ำแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนี้
“ประเทศไทยเป็ น ประเทศรายได้ สู ง ที่ มี ก ารกระจายรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการขนส่ ง
และโลจิสติกส์ของภูมภิ าคสูค่ วามเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
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เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์และต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แสดงให้เห็นว่า ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศให้ความส�ำคัญกับการขนส่งและการคมนาคม
ในการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ มากขึน้ ในอีกด้านหนึง่ การขนส่งและการคมนาคมทีเ่ จริญมากขึน้ จะส่งผลกระทบ
ทั้งทางบวก และทางลบต่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นอุบัติเหตุทางถนน หากไม่มีการน�ำประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนน
ผนวกเข้ า กั บ การวางแผนและการด� ำ เนิ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง และการคมนาคม จะเป็ น ช่ อ งว่ า งให้ เ กิ ด
ภาระทางด้านสุขภาพ ทั้งอัตราการเสียชีวิต อัตราการบาดเจ็บ และความพิการ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
กว่าปีละ 122,400 - 189,040 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.25 ถึง 3.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สอดคล้องกับหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการบริหารราชการมีทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา
3. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
4. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน
5. การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
6. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาพื้นที่ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค
8. การบริหารงานภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีทงั้ หมด 10 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล�้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เมื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ พบว่า ความปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ไว้ 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) การปรับเปลี่ยน
ให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม (2) การเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด�ำรงชีวิตส�ำหรับ
โลกศตวรรษที่ 21 (3) การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต และ (4) การเสริมสร้างสถาบันทางสังคม
ให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ส�ำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 2 วัตถุประสงค์ คือ
วัตถุประสงค์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป้าหมายที่ 1
คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 คนไทย
มีสขุ ภาวะทีด่ ขี นึ้ ตัวชีว้ ดั 4.2 การตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนต�ำ่ กว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน และตัวชีว้ ดั 4.6 รายจ่ายสุขภาพ
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ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ภาพ ภาพ
2-42-4
ยุทยุธศาสตร์
ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คม
ทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แห่งชาติฉที่มบัาบ:ทีภาพประกอบ
่ 12
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ที่มา : ภาพประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายเรื
่อง ยุวิทมลศิ
ธศาสตร์
20 ปี อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง
โดย ดร. ปรเมธี
ริ
ยั่งยืน โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ

ดังนั้น ความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การให้ความส�ำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยง
้ น ความปลอดภั
ย ทางถนนที
่ ส อดคล้
อ งกัซึง่ บความปลอดภั
ยุ ท ธศาสตร์
ที่ 1 คืเป็อนปัการให้
าคั ญ กับบต้การ
ด้าดันสุง นัขภาพ
และให้ทกุ ภาคส่วนค�
ำนึงถึงผลกระทบต่
อสุขภาพ
ยทางถนน
จจัยเสีย่ งด้คาวามส
นสุขภาพในระดั
นๆ
สุขขภาพของคนไทย
มสร้วานค
งความเข้
งของชุมชนในการมี
ส่วนร่วซึมจั่งดความปลอดภั
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
ลดปัทีจ่ส่งจัผลกระทบต่
ยเสี่ยงด้าอนสุ
ภาพ และให้และเสริ
ทุกภาคส่
านึงถึมแข็
งผลกระทบต่
อสุขภาพ
ยทางถนน
ยบทางสังคม และก�ำหนดบทลงโทษแก่ผลู้ ะเว้นการปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานในสังคม นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทาง
เป็นจัปัดจระเบี
จัยเสี
่ยงด้านสุขภาพในระดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข็มแข็ง โดยอาศัยแนวร่วมจากสถาบันการศึกษา ชมรม
ของชุ
มชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดระเบียบทางสังคม และกาหนดบทลงโทษแก่
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นแนวร่วมในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายในสถาบันหลักทางสังคม
ผู้ละเว้นการปฏิยุบทัตธศาสตร์
ิตามบรรทั
ดฐานในสั
งคมนธรรมลดความเหลื
นอกจากนี้ ยัง่อสอดคล้
งกับแนวทางในการผลักดัน ให้สถาบัน
ที่ 2 การสร้
างความเป็
มล�้ำในสังอคม
ที่ 2 ฒ
ก�ำนาประเทศอย่
หนดวัตถุประสงค์าขงเข็
องยุมทธศาสตร์
ไว้ 3 วัตถุยปแนวร่
ระสงค์ วได้มจากสถาบั
แก่ (1) ขยายโอกาสทางเศรษฐกิ
จและ
ทางสังคมมีส่วนร่ยุทวธศาสตร์
มในการพั
แข็ง โดยอาศั
นการศึกษา ชมรมครู
สังคมให้แชุก่มกลุชน
่มประชากรร้
อยละ
40 ที่มีรายได้กตดั�่ำสุนดให้(2)เกิการให้
นไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสั
งคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั
่วถึงก
ผู้ปกครอง
เป็นแนวร่
วมในการผลั
ดวัฒคนธรรมความปลอดภั
ยทางถนนภายในสถาบั
นหลั
และ (3) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ท ธศาสตร์
ี่ 2 กาหนดวั
ถุ ป2018-2021
ระสงค์ ข องยุ ท ธศาสตร์ไว้ 3 วัต ถุ ป ระสงค์ ได้ แ ก่ (1) ขยายโอกาส
RoadทSafety
Master ตPlan
42 ยุThailand
ทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด (2) การให้ คนไทยทุกคนเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และ (3) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ส�ำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 1 วัตถุประสงค์ คือ
วัตถุประสงค์ที่ 2 การให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เป้าหมายที่ 2
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์
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ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง

ภาพ 2-5
2-5 ยุยุททธศาสตร์
ที่ 2ทการสร้
างความเป็
นธรรมลดความเหลื
อ่ มล�ำ้ ในสังคม ่อแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสัฒ
งคมแห่
งชาติฉบับจทีและ
่ 12
ภาพ
ธศาสตร์
ี่ 2 การสร้
างความเป็
นธรรมลดความเหลื
มล้าในสั
งคม แผนพั
นาเศรษฐกิ
ที่มงาชาติ
: ภาพประกอบ
สังคมแห่
ฉบับที่ 12เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
ที่มา : ภาพประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดย ดร. ปรเมธีดังนัวิ้นมลศิ
ริ
ความปลอดภั
ยทางถนนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรให้ความส�ำคัญกับการกระจายการให้บริการ
ด้านการแพทย์ฉกุ เฉินเป็นบริการภาครัฐทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง นอกจากนี้ ควรพิจารณาการเข้าถึงระบบบริการขนส่ง
ดั
ง
นั
้
น
ความปลอดภั
ย
ทางถนนที
่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรให้ ความสาคัญกับ การ
สาธารณะที่ดี และปลอดภัยอย่างทั่วถึง และระบบประกันขั้นพื้นฐานส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะ
กระจายการให้
บ ริ ก ารด้
เฉิงนทางเศรษฐกิ
เป็ น บริ กจารภาครั
ุ ณ่งภาพให้
ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง
ยุทธศาสตร์
ที่ 3า นการแพทย์
การสร้างความเข้ฉมุ กแข็
และแข่งขันฐได้ทีอ่ มย่ี คางยั
ยืน
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ก�ำหนดวั
ถุประสงค์ขกองยุ
ทธศาสตร์
ไว้ 2 วัตถุประสงค์
ได้แก่ (1) สร้ย าอย่
งความเข็
ให้เศรษฐกิจ
นอกจากนี้ควรพิ
จารณาการเข้
าถึงตระบบบริ
ารขนส่
งสาธารณะที
่ดีและปลอดภั
างทั่วมถึแข็
ง งและระบบ
ขยายตันวขัอย่
เสถียรภาพและยั
ง่ ยืน และ (2) สร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจรายสาขา เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
ประกั
้นพืางมี
้นฐานส
าหรับรถโดยสารสาธารณะ
แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า การลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 1วัตถุประสงค์ คือ
ยุทวัธศาสตร์
ที่ 3 กาหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ไว้ 2 วัตถุประสงค์ได้แก่ (1) สร้างความ
ตถุประสงค์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา ในวัตถุประสงค์ย่อยที่ 1.2.1 เพื่อส่งเสริม
เข็การพั
มแข็ฒงนานวั
ให้ เศรษฐกิ
จขยายตัางมู
วอย่
งมีเสถี่มยประสิ
รภาพและยั
่ งยื นตของสิ
และ น(2)
สร้างความเข้
แข็งให้เพืก่อับเพิเศรษฐกิ
ตกรรมในการสร้
ลค่าาและเพิ
ทธิภาพการผลิ
ค้าและบริ
การ และ ม1.2.4
่มศักยภาพจ
รายสาขา
เพื่อยกระดั
ความสามารถในการแข่
งขังนอนาคตที
ของภาคเกษตร
าร และการค้
ของอุตสาหกรรมส�
ำคัญเดิมบให้ขีดสามารถต่
อยอดสูอ่ ตุ สาหกรรมแห่
ใ่ ช้เทคโนโลยีอุสตมัยสาหกรรม
ใหม่อย่างเข้มบริ
ข้นกและสร้
างรากฐานา
การพัฒนาอุ
การลงทุ
น ตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สาหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จานวน 1วัตถุประสงค์ คือ
วัต ถุป ระสงค์ ที่ 2 การสร้างความเข้ม แข็ งให้ กั บ เศรษฐกิจ รายสาขา ในวัต ถุ ป ระสงค์ ย่ อ ย
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 43
ที่ 1.2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตของสินค้าและ
บริการ และ 1.2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญ เดิมให้ ส ามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ ง
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ภาพ 2-6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ภาพ 2-6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ที
่
ม
า
: ภาพประกอบ
เอกสารประกอบการบรรยายเรื
ง ยุ ท ธศาสตร์ 20
ที่มา : ภาพประกอบ
เอกสารประกอบการบรรยายเรื
่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี ่ ออนาคตประเทศไทยมั
่นคงปีมั่งอนาคตประเทศ
คั่ง ยั่งยืน
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย ดร. ปรเมธี
วิมปรเมธี
ลศิริ วิมลศิริ
โดย ดร.
ดังนัดั้นงนัความปลอดภั
ยทางถนนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรให้ ความสาคัญกับการยกระดับ
้น ความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรให้ความส�ำคัญกับการยกระดับมาตรฐาน
มาตรฐานยานพาหนะและการให้
บริงกผูารด้
านการขนส่
้โดยสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่
ขันของ
ยานพาหนะและการให้
บริการด้านการขนส่
้โดยสาร
เพื่อเพิ่มขีงดผูความสามารถในการแข่
งขันของประเทศ พัฒนาบุคงลากร
ฒนาบุตสาหกรรมยานยนต์
คลากรด้านการให้
บริอกงเทีารในอุ
และท่
องเที่ยวให้มแีศละอุ
ักยภาพที
่สูงขึ้น
ด้าประเทศ
นการให้บริพัการในอุ
และท่
ย่ วให้มตศี สาหกรรมยานยนต์
กั ยภาพทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากอุ
ตสาหกรรมยานยนต์
ตสาหกรรม
การท่
งเที่ยว เป็
นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
เนื่อองจากอุ
ตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ที่ ท4ี่ 4การเติ
บโตที
ป็นมิตขรกั
่งแวดล้ไว้อมเพื
นาอย่
ยุทธศาสตร์
ก�ำหนดวั
ตถุป่เระสงค์
องยุบทสิธศาสตร์
4 วัต่อถุปการพั
ระสงค์ฒได้
แก่ (1)างยั
รัก่งษายืนฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และมีการใช้
ระโยชน์อย่ทาี่ งยั
นและเป็นตธรรม
(2) สร้ขาองยุ
งความมั
่นคงด้านน�ไว้้ำของประเทศและบริ
ารจัแดก่การทรั
ยุทปธศาสตร์
4 ่งกยืาหนดวั
ถุ ป ระสงค์
ท ธศาสตร์
4 วัต ถุป ระสงค์หได้
(1) รัพกยากรน�
ษา ฟื้ำ้ น ฟู
ทั้งทรั
ระบบให้
มีประสิทธิภาพ แ(3)
ารจัดการสิ
่งแวดล้ออมและลดมลพิ
ษให้มีคนุณธรรม
ภาพดีขึ้น(2)และ
พัฒนาขี่ นดความสามารถ
พยากรธรรมชาติ
ละมีบริกหารใช้
ป ระโยชน์
ย่ างยั่ งยื น และเป็
สร้ า(4)งความมั
คงด้านน้ าของ
ในการลดก๊
อนกระจกและการปรั
บตัพว ยากรน้
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี
่ยนแปลงสภาพภู
ิอากาศและการรั
บมื่งอแวดล้
กับภัยพิอบมและ
ัติ
ประเทศาซเรื
และบริ
ห ารจัดการทรั
าทั้งระบบให้มีป ระสิ
ทธิภาพ (3)มบริ
หารจัดการสิ
ส�ำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 1 วัตถุประสงค์ คือ
ลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น และ (4) พัฒ นาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบ
เพื
อ
่
ลดผลกระทบจากการเปลี
นแปลงสภาพภู
มือกับ่มภัประสิ
ยพิบทัตธิภิ าพการลดก๊าซเรือนกระจก
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ่ยและการรั
บมือกับภัมยิอพิากาศและการรั
บัติ เป้าหมายที่ 4บการเพิ
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวชี้วัด 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สาหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จานวน 1 วัตถุประสงค์ คือ
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติภายใน พ.ศ. 2563

วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 4 พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการลดก๊ าซเรื อ นกระจกและการปรั บ ตั ว เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และการรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ เป้ า หมายที่ 4 การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการลดก๊าซเรือ นกระจกและขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ตั ว ชี้ วั ด 4.1 ปริม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในภาคพลั งงานและคมนาคมขนส่ งลดลง
น้อยกว่Road
าร้อยละ
ของการปล่
ยในกรณีปกติภายใน พ.ศ. 2563
Thailand
Safety7 Master
Planอ2018-2021
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ภาพ 2-7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพ 2-7เอกสารประกอบการบรรยายเรื
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกั่อบงสิ่งยุแวดล้
อมเพื่อการพั
างยั่งยืน
ที่มา : ภาพประกอบ
ทธศาสตร์
20 ฒปีนาอย่
อนาคตประเทศไทยมั
่นคง
่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มั่งคัที่ง่มยัา ่ง: ยืภาพประกอบ
น โดย ดร. เอกสารประกอบการบรรยายเรื
ปรเมธี วิมลศิริ
โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ

ดังนั้น ความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 ควรให้ ความส าคัญ กับการ
้น ความปลอดภั
องกับยุทธศาสตร์
ที่ 4 ควรให้
ำคัญกับการส่บงเสริ
การใช้จักรยาน
ส่งเสริมการใช้ดัจงักนัรยาน
การใช้ยรทางถนนที
ะบบขนส่่สอดคล้
งสาธารณะ
และการปรั
บปรุคงคุวามส�
ณภาพการให้
ริกมารรถโดยสาร
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางในเมือง นอกจากจะช่วยส่งเสริม
ประจาทางในเมือง นอกจากจะช่วยส่งเสริมในด้านของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการ
ในด้านของการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมแล้วยังเป็นการลดอุบตั เิ หตุในกลุม่ เสีย่ งหลักอย่างรถจักรยานยนต์ โดยการส่งเสริม
ลดอุ
บัติเหตุในกลุ่มเสี่ยงหลักอย่างรถจักรยานยนต์ โดยการส่งเสริมการเข้าถึงของคนที่มีฐานะปานกลาง ได้
การเข้าถึงของคนที่มีฐานะปานกลาง ให้เข้าถึงระบบขนส่งมวลชน ทดแทนการใช้รถจักรยานยนต์ได้
เข้าถึงระบบขนส่
มวลชนที่ 7ทดแทนการใช้
รถจักรยานยนต์
ได้
ยุทงธศาสตร์
การพัฒนาระบบโครงสร้
างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์
ยุยุทธศาสตร์
างพื้นไฐานและระบบโลจิ
ส์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ธศาสตร์ทที่ 7ี่ 7ก�การพั
ำหนดวัฒตถุนาระบบโครงสร้
ประสงค์ของยุทธศาสตร์
ว้ 5 วัตถุประสงค์ ได้สแติก่ก(1)
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้
านการขนส่
งและการค้
รวมทั้งมีขกองยุ
ลไกก�ทำธศาสตร์
กับ ดูแลการประกอบกิ
จการขนส่ได้งแที่มก่ีป(1)
ระสิพั
ทธิฒภนา
าพ
ยุทธศาสตร์
ที่ 7 กาหนดวั
ตถุปา ระสงค์
ไว้ 5 วัตถุป ระสงค์
และโปร่างงพื
ใสให้
สามารถสนั
บสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่
งขันของประเทศ
และยกระดั
บคุากั
ณภาพชี
ติ ให้แก่ประชาชน
โครงสร้
้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวกด้
านการขนส่งและการค้
า รวมทั
้งมีกลไกก
บ ดูแวลการประกอบ
(2) สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
กิจ การขนส่ งที่มีประสิทธิภ าพและโปร่งใสให้ สามารถสนั บสนุ น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั น
ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (3) เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ของประเทศ
บคุณภาพชี
วิตให้นแธรรม
ก่ประชาชน
(2)มสร้
่นคงทางพลั
งงานเพิ
่มประสิ
ทธิภาพ
อย่างทั่ วถึ งทัและยกระดั
้งประเทศในราคาที
่เหมาะสมเป็
และส่งเสริ
ธุรากิงความมั
จดิจิทัลใหม่
และนวัตกรรม
รวมทั
้งพัฒนาระบบ
การใช้
พลังงานยทางไซเบอร์
และส่งเสริให้มมการใช้
งานทดแทนและพลั
รกิจใน
ความปลอดภั
ีความมั่นพคงลังและคุ
้มครองสิทธิส่วนบุคงงาน
คลให้แสะอาด
ก่ผู้ใช้บริตลอดจนขยายโอกาสทางธุ
การ (4) พัฒนาประสิทธิภาพและขยาย
ภูมการให้
ิภ าคอาเซี
ยน (3)างพื
เพิ้น่มฐานด้
ประสิานน�ทธิ้ำประปา
ภ าพและขยายการให้
บ ริกณารด้
านโครงสร้
้ น ฐานดิลดอั
จิทัตลราการสู
อย่างทัญ่ วเสีถึยง
บริการโครงสร้
ทั้งในเชิงปริมาณและคุ
ภาพให้
ครอบคลุมาทังพื
่วประเทศ
และสร้่เหมาะสมเป็
างกลไกการบรินหธรรม
ารจัดการการประกอบกิ
พัฒนา
ทั้งในระบบประปา
ประเทศในราคาที
และส่งเสริมธุรกิจจการน�
ดิจิท้ำประปาในภาพรวมของประเทศ
ัล ใหม่และนวัตกรรม รวมทัและ
้งพัฒ(5)
นาระบบ
อุตสาหกรรมต่อยเนืทางไซเบอร์
่องที่เกิดจากลงทุ
งพื้นและคุ
ฐาน เพื้ ม่อครองสิ
ลดการน�ทำเข้ธิ สาจากต่
ความปลอดภั
ให้นมด้ี คานโครงสร้
วามมั่ นาคง
่ ว นบุาคงประเทศ
คลให้ แ ก่และสร้
ผู้ ใช้บางโอกาสทางเศรษฐกิ
ริ ก าร (4) พั ฒ นาจ
ให้กับประเทศ
ประสิทธิภ าพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้น ฐานด้านน้าประปา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราการสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบ
กิ จ การน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ และ (5) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ เกิ ด จากลงทุ น
แผนแม่
บทความปลอดภัยทางถนน
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และสร้
างโอกาสทางเศรษฐกิ
จให้กพ.ศ.
ับประเทศ

ส�ำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 1 วัตถุประสงค์ คือ
วัตถุประสงค์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และการค้า รวมทั้ง มีกลไก
ก�ำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ในภาพรวมมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
ต�่ำกว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใน พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา 3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ข้อ 3.1.3 พัฒนา
โครงข่ายทางถนน โดย
1) บ�ำรุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของโครงข่ายถนน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และขยาย
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ทีร่ วมทัง้ พัฒนาโครงข่าย ทางพิเศษและทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส�ำคัญเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านพุน�้ำร้อน รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและ
การขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศ
2) น�ำเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent ransportSystems) มาใช้ในการควบคุมและ
สัง่ การจราจร โดยให้มกี ารบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่ ให้มขี อ้ มูลประกอบ
การตัดสินใจควบคุมและสั่งการจราจรที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สัญจรเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผน
การเดินทาง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร เพิม่ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 2-8 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ที่มา : ภาพประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
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ดังนั้น ความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 ควรให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการขนส่งคนและสินค้าจะเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้

2.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 - 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 - 2565 จัดท�ำขึ้นภายใต้กรอบการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558 - 2565) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
1. เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
2. เสริมสร้างรากฐานความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิม่ ความเร็วในการเดินทาง และกระตุน้
ให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3. เสริมสร้างความมัน่ คง ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และเกิดการพัฒนาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และยั่งยืน
4. สร้างโอกาสส�ำหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน
ความเชือ่ มโยงความปลอดภัยทางถนนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 – 2565
เมือ่ พิจารณาความเชือ่ มโยงความปลอดภัยทางถนนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2558 - 2565 พบว่า ความปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวข้องกับแผนงาน ทั้งหมด 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยจะเร่ ง รั ด ขยายเส้ น ทางรถไฟฟ้ า ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ได้อย่างทัว่ ถึง เปลีย่ นรถโดยสารประจ�ำทางให้ประชาชนได้ใช้รถทีไ่ ด้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและสะพาน
เพือ่ ลดความแออัดของปริมาณจราจรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาถนนเลียบแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศและเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่าง
เมืองหลักและเชือ่ มเมืองหลักกับด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจ�ำเป็น ตลอดจนผลักดันการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน
เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ สามารถรองรับการค้าการลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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2.1.6 แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564
แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 จัดท�ำขึ้นภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 15 (1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานร่วมกัน
ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในภาวะปกติ
และสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญของแผนหลักฯ ฉบับที่ 3 คือ ลดการเสียชีวติ และความพิการจากภาวะฉุกเฉินทีเ่ กิดจากโรค
และภัย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน

ภาพ 2-9 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยใน 5 ปี
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ภาพ 2-9 (ต่อ) ลดการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคภัย

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564

49

จะเห็ น ได้ ว ่ า ในด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาในระดั บ จั ง หวั ด โดยมี เ ป้ า ประสงค์
ในการพัฒนาจังหวัดให้มรี ะบบการจัดการด้านการแพทย์ฉกุ เฉินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการมีสว่ นร่วมจาก
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร และภาคเอกชน ให้เกิดประสิทธิภาพ

2.1.7 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการน�ำแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกัน
การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับชุมชน ในการเฝ้าระวัง
และรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทาน ให้แก่ชุมชนตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง" รวมทัง้ การน�ำแนวคิดการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย เพือ่ ป้องกันภัยตามหลักสากลคือ "รูร้ บั - ปรับตัว - ฟืน้ เร็วทัว่ อย่างยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
และการด�ำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (Build Back Better and Safer) และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยเป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนและน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
1. ระบบการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ของประเทศมี ค วามพร้ อ มรั บ สถานการณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้ ง พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ได้ รั บ การฟื ้ น ฟู อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรมเพื่ อ เป็ น การสร้ า งมาตรฐานในการจั ด การความเสี่ ย ง
จากสาธารณภัยของประเทศ
2. สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ กี ารเรียนรูแ้ ละมีภมู คิ มุ้ กันในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย โดยให้ทอ้ งถิน่ ชุมชน
และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก
และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว –
อย่างยั่งยืน” (Resilience)
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการเป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเป็นการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศใช้อยู่
ในปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการจัดท�ำแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รวมถึงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ เป็นต้น ให้การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
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3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ถึงระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ
เพื่อให้มีความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย

ภาพ 2-10 ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน ของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี ด้านสาธารณภัย พ.ศ. 2558 – 2568
ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญตามภารกิจด้านสาธารณภัยที่ผ่านมา   
(1) ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสาธารณภัยระดับประเทศยังมีความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพไม่เพียงพอ
ท�ำให้การตัดสินใจและสั่งการล่าช้า
(2) มีหน่วยงานหลายหน่วยทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านด้านสาธารณภัยท�ำให้ขาดการบูรณาการด้านการจัดการสาธารณภัย
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา
(3) หน่วยงานปฏิบัติด้านสาธารณภัย มีบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในเบื้องต้น รวมทั้ง
เครื่องมือพิเศษในกรณีต่างๆ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่อย่างจ�ำกัด
(4) ชุมชน/ประชาชนคาดหวังแต่จะรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ความรู้ในการที่จะ
ช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น เนื่องจากยังขาดความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังภัย ส�ำหรับการป้องกันตนเอง หรืออาจมี
รูปแบบที่ไม่ชัดเจนและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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2.1.8 มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2553 เห็นชอบให้ “พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน” โดยก�ำหนดบูรณาการการด�ำเนินงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ต�่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ. 2563 โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการ ดังนี้
เสาหลักที่ 1 การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management)
เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility)
เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles)
เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Safer Road Users)
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post-Crash Response)
นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของประเทศไทยเพื่อให้การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนสามารถบรรลุตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 8 ประเด็น คือ
(1) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายให้ผขู้ บั ขีแ่ ละผูซ้ อ้ นท้ายรถจักรยานยนต์ทกุ คนต้องสวมหมวกนิรภัย
(2) ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยมีเป้าหมายให้พฤติกรรม
เมาแล้วขับของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลง
(3) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยมีเป้าหมายให้จุดเสี่ยงทุกจุดได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(4) ปรั บ พฤติ ก รรมของผู ้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะให้ ใ ช้ ค วามเร็ ว ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดโดยเฉพาะความเร็ ว ของ
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
(5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุก
(6) พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road Users) ให้มีความปลอดภัย
(7) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและการฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ เพื่อให้การบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
(8) พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มคี วามเข้มแข็งเพือ่ ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
ต่อมาในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 5.4 “ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในการจราจร อันน�ำไปสูก่ ารบาดเจ็บและเสียชีวติ โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ
เพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ” และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบาย
เน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
“วาระแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางถนน” ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

2.1.9 ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ
ใน พ.ศ. 2553 องค์การสหประชาชาติ ได้เสนอกรอบการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
: Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ภายใต้แนวทาง “ระบบความปลอดภัย” (Safe system) แนวทางดังกล่าวมี
เป้าหมายในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ซึ่งสามารถลดความผิดพลาดของมนุษย์และรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้
ซึง่ เริม่ จากการยอมรับความผิดพลาดของมนุษย์และตระหนักถึงความจริงทีว่ า่ อุบตั เิ หตุทางถนนไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ ระบบ
ที่ปลอดภัยจะท�ำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บรุนแรง และองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด�ำเนินการตามกรอบ
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ปฏิญญามอสโก โดยก�ำหนดให้ “ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554 - 2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน” เพื่อให้แต่ละประเทศก�ำหนดทิศทาง แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2553 คณะรัฐมนตรี จึงก�ำหนดให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยให้
ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of
Action for Road Safety) ซึง่ การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ลดอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนต�่ ำ กว่ า 10 คนต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคน ใน พ.ศ. 2563 โดยก� ำ หนดแนวทาง
การด�ำเนินงานใน “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2554 - 2563
จ�ำนวน 8 ประการ ดังนี้
1) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายให้ผขู้ บั ขีแ่ ละผูซ้ อ้ นท้ายรถจักรยานยนต์ทกุ คนต้องสวมหมวกนิรภัย
2) ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะโดยมีเป้าหมายให้พฤติกรรมเมา
แล้วขับของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลง
3) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย โดยมีเป้าหมายให้จุดเสี่ยงทุกจุดได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
4) ปรับ พฤติก รรมของผู้ขับ ขี่ยานพาหนะให้ใช้ค วามเร็ว ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยเฉพาะความเร็ ว ของ
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถโดยสาร
สาธารณะ และรถบรรทุก
6) พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มีความปลอดภัย
7) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ เพื่อให้การบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
8) พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มคี วามแข็งแรง เพือ่ ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.1.10 กรอบแนวทาง 5 เสาหลัก

ประชุม High - Level Conference on Road Safety ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558
ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธรัฐบราซิล มีข้อเสนอแนะในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ใน 5 เสาหลัก ได้แก่
เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย
เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) ได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 จึงได้มีมติเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน ของคณะอนุกรรมการ
ทัง้ 6 คณะ ในคณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ทัง้ 9 ข้อ เป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ จะได้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบต่อไป และมอบหมายให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะ น�ำแผนที่
น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 –
2559 และการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ไปเป็นกรอบ ในการขับเคลื่อนและน�ำไปเป็นกรอบ
การประชุมหารือ
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2.1.11 แผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563
เป็นแนวทางขับเคลื่อนการด�ำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระยะ 10 ปี ข้างหน้า
วิสยั ทัศน์ - ร่วมกันสร้างการสัญจรทีป่ ลอดภัยตามมาตรฐานสากล Achieving the Standard of Safe Journeys
“Together”
พันธกิจ
1. สนับสนุนให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นแนวทางหลักของประเทศในทุกมิติของนโยบายรัฐ
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานของสังคมไทย
3. ส่งเสริมระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนไทย
เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างกลไกเชิงระบบที่ตอบสนองต่อการจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายในทศวรรษแห่งความปลอดภัย
2. มีแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลไกการก�ำกับติดตาม ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว ที่สร้างความสมดุลในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย
3. เกิดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าภาพในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในทุกภาคส่วนและ
ในทุกระดับ 5.6 เป้าหมายเชิงนโยบาย ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน
พ.ศ. 2563 โดยก�ำหนดเป้าหมายใน พ.ศ. 2554 ไว้ที่ 15.16 พ.ศ. 2555 ไว้ที่ 14.15
ส�ำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนทีน่ ำ� ทางควรก�ำหนดให้เป็นไปตามแนวทางสากลซึง่ ใช้แนวทางของ 5 เสาหลัก
และก�ำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมแนวทาง 8 ประเด็นของรัฐบาล และได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับแผนปฏิบัติการ 4 แผนงานหลัก คือ
1. แผนงานหลักพัฒนาระบบข้อมูล และกลไกการติดตาม ประเมินผลเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนงานหลักพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. แผนงานหลักพัฒนาระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัย
4. แผนงานหลักพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานตามเป้าหมาย

2.1.12 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ใน พ.ศ. 2552 องค์การสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศรัสเซีย เพื่อเรียกร้อง
ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ได้ ย กระดั บ การแก้ ป ั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนเป็ น วาระที่ ส� ำ คั ญ ของทุ ก ประเทศในโลก
โดยใช้ชื่อว่า A Decade of Action for Road Safety 2010 - 2020 องค์การสหประชาชาติคาดหวังว่าจะสามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
และมีศักยภาพในการจัดการปัญหาดังกล่าวดังที่ได้แสดงให้เห็นจากการท�ำงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาควรจะได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การแก้ปญ
ั หาดังกล่าวให้เป็นวาระทีส่ ำ� คัญของประเทศ และควรตัง้ เป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวติ ให้ได้ครึง่ หนึง่ ใน 10 ปี ข้างหน้า
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
ด้ ว ยเหตุ นี้ ป ระเทศไทยจึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนนมาแล้ ว จ� ำ นวน 3 ฉบั บ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจาก 22.21 คนต่อแสนประชากรใน พ.ศ. 2547
ลงเหลือ 10 คน ต่อ แสนประชากรใน พ.ศ. 2563 โดยแผนแม่บททั้ง 3 ฉบับมีรายละเอียด โดยสรุป ดังนี้
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ภาพ 2-11 สรุปแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 1-3
ที่มา : ส�ำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 - 2551 เป็นแผนแม่บทฉบับแรก ใช้ยุทธศาสตร์ 5 E
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนตามแนวทางสากลที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน โดยมี ก ารก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด
และค่าเป้าหมายของแผนในแต่ละปี มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศในช่วง
พ.ศ. 2548-2551 แผนฯ ดังกล่าวได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี นึ้ โดยยกระดับความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล และมีเป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ต่อประชากร แสนคน ลงจาก 22.21 ใน พ.ศ. 2547 เหลือ 20.00 ภายใน พ.ศ. 2551 โดยใช้ยทุ ธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานวิศวกรรม (Engineering)
3. ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม (Education)
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency)
5. ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2555 เป็นแผนแม่บทที่มีการปรับยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณของประเทศเป็นการจัดสรรงบประมาณด้วยระบบยุทธศาสตร์
จัดสรรการปรับระบบงบประมาณเป็นแบบ Function Agenda และ Area ท�ำให้มีการปรับเปลี่ยนการก�ำหนดยุทธศาสตร์ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของประเทศ และได้เสนอให้มีการออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อสร้างกลไกการจัดการโครงสร้างที่เข้มแข็ง โดยมีหลักการส�ำคัญคือ
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1. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนของแผนต้องสามารถบูรณาการ ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม และในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางในการบริหารจัดการทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
2. ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการวางรากฐานด้านวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย (Safety Culture) ระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System)
3. มีการน�ำเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นมาตรฐานสากล
ที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 2
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 2 ได้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การท�ำแผนนิติบัญญัติ
4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนกลาง
5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนส่วนภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นแผนแม่บทที่ได้มีการทบทวนแผน
แห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติซึ่งใช้กรอบ 5 เสาหลักในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน และน�ำมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ มุ่งวางรากฐานให้เกิดระบบ
ที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System) และน�ำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุด โดยท�ำให้เกิด
• การพัฒนาความปลอดภัยทางด�ำเนินงานของประเทศมีความชัดเจน และน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรฐานสากล
• รั ฐ บาลและศู น ย์ อ� ำ นวยการความปลอดภั ย ทางถนนมี แ ผนบริ ห ารเชิ ง มหภาค เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทาง
ในการด�ำเนินการจัดสรรทรัพยากรที่ต้องสนองต่อเป้าหมายในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีทิศทางในการด�ำเนินงานความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 3 ได้น�ำแนวทางขององค์การสหประชาชาติก�ำหนดกรอบแนวคิด
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบใน 3 ระดับ หรือเรียกว่า Tri-Circle of Influence ประกอบด้วย
2.1) วงกลมเพื่อท�ำให้เกิดระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System Influence)
2.2) วงกลมเพื่อท�ำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture Influence)
2.3) วงกลมเพื่อท�ำให้เกิดทิศทางนโยบายที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อนโยบายด้านความปลอดภัย (Road Safety
Derived policies Influence)
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ภาพ 2-12 กรอบแนวคิดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559

แผนแม่บทเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสูร่ ะดับสากล เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ นับสนุนแผนงาน
หลักที่ 1 และ 2 ของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในเสาหลักที่ 1 ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในการผลักดันให้นโยบายทางถนนได้รับความส�ำคัญจากทุกภาคส่วน
และเกิดกลไกการขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานองค์ความรูแ้ ละหลักฐานเชิงประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนแผนงานหลักที่ 3 ของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน ในการสร้างระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 2, 3 และ 4
ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในการผลักดันให้เกิดระบบความปลอดภัยทัง้ ด้านถนนและการสัญจรด้านยานพาหนะ
และด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ นับสนุนแผนงานหลักที่ 3 ของแผนทีน่ ำ� ทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
ในการสร้างระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 2, 3 และ 4
ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในการลดปัจจัยเสีย่ งหลักทัง้ ด้านถนน และการสัญจรด้านยานพาหนะ และด้านผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  
เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ นับสนุนแผนงานหลักที่ 3 และ 4 ของแผนทีน่ ำ� ทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน ในการสร้างระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมให้เกิดระบบสนับสนุนการท�ำงาน ตามเป้าหมาย
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 4 ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในการสร้างภาคีเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอย่างจริงจังในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
เมื่อทบทวนผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทความปลดภัยทางถนนทั้ง 3 ฉบับ ยังพบข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้
ประเทศไทยยังไม่บรรลุตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
1. เป็นแผนทีไ่ ม่มงี บประมาณรองรับโดยตรง ต้องไปขอรับการจัดสรรตามระบบปกติ ท�ำให้ขอ้ เสนอโครงการ
ต่างๆ ไม่ได้รับการด�ำเนินการ และไม่มีการบูรณาการแผนระหว่างหน่วยงานที่ต้องท�ำงานร่วมกันจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ขาดระบบการติดตาม ประเมิน และทบทวนแผนที่ต่อเนื่องและจริงจัง
3. ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การเสี ย ชี วิ ต ยั ง ไม่ เ ป็ น ตามมาตรฐานสากลแม้ จ ะผ่า นไปถึ ง 3 แผน
หรือเป็นระยะเวลา 11 ปี
4. การขับเคลือ่ นนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ยังไม่สามารถด�ำเนินการบรรลุ
ได้ตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ เช่น ข้อเสนอเรื่องการจัดให้มีหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ได้รับการบรรจุไว้
ในทุกแผน แต่ไม่มีการด�ำเนินการใดๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ
5. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนทั้ง 3 ฉบับ ไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากฝ่ายรัฐบาล ถึงแม้จะมี
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติทุกครั้ง
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บทสรุปผลทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
1. ผลการทบทวนนโยบายระดับสากลและประเทศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
แผนแม่บทฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับสากล ประกอบด้วย
1.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals)
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 3.6 คือ การลดจ�ำนวน
การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายใน พ.ศ. 2563 และก�ำหนดตัวชี้วัด คือ อัตราผู้เสียชีวิต
จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และก�ำหนดค่าเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ที่ 11.2 คือ การจัดให้มีการเข้าถึงระบบ
คมนาคมขนส่งทีย่ งั่ ยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ ส�ำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค�ำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
และผู้สูงอายุ ภายใน พ.ศ. 2573 แต่ยังไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัด
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ความปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง โดยเกี่ยวข้องหลักในเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ เพือ่ เสริมสร้างรูปแบบการท�ำงานด้านการช่วยเหลือ ผูป้ ระสบเหตุทมี่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังเชื่อมโยงกับการปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศในการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสู่ท้องถิ่น
และการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้นโดยต้องการการออกแบบระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน และการปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้ ต่อการด�ำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และการกระจายอ�ำนาจสูร่ ะดับท้องถิน่ และควรมีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลส�ำหรับความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเกี่ยวข้องประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจในประเด็นการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยในการส่งเสริมการ
อ�ำนวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างถนนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยที่เชื่อมโยงการค้าประเทศเพื่อนบ้าน
และภายในประเทศ ที่ต้องมีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดกับสังคมบริเวณที่จะมี
การสร้างถนน
(2) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยในการพัฒนาพื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ ที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และน่าอยู่ เนื่องจากความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองมักมาพร้อมกับการจราจรที่สะดวกสบาย
มากขึ้น จึงควรมีการวิเคราะห์และจัดท�ำแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
(3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โดยควรมีการประเมินผลกระทบอุบัติเหตุทางถนนส�ำหรับ
โครงการก่อสร้างถนนทุกเส้น รวมทัง้ ควรมีการส่งเสริมการพัฒนางานวิจยั เพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีสำ� หรับการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่ำ เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยทางถนนด้วยการลงทุนในด้านการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้มีมาตรฐานจะเป็นกลไกส�ำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
(4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และการให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
การด�ำเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
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บทสรุปผลทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เกีย่ วข้องกับประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง โดยการสร้างการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัยผ่านการศึกษาในสถาบัน
การศึกษาและการเรียนรูน้ อกสถานศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบอาชีพในภาคขนส่ง เป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนให้สูงขึ้น ตามแนวทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการร่วมลดปัญหา
โลกร้อนและการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยการส่งเสริมการเดินทางทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งยนต์ ระบบขนส่ง
สาธารณะ เป็นการพัฒนาด้วยการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวข้องกับประเด็นภาครัฐ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และกฎหมายมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ�ำเป็น
1.3 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงความปลอดภัยทางถนนกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า ความปลอดภัย
ทางถนนมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ด้าน ส�ำหรับงานด้านความปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวข้องในด้าน
ของต่างๆ คือ
1) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน (ข้อ 5.4 และ ข้อ 5.7) โดยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในการจราจรอันน�ำไปสูก่ ารบาดเจ็บและเสียชีวติ โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจ
จับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ รวมถึงการจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ
ทัง้ ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ เช่น แนวทาง เครือ่ งมือ และวิธกี ารในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ส�ำหรับใช้เป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดกรณีเมาแล้วขับ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการพัฒนาและต้องมีการจัดสรรเครือ่ งมือ
และงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงอย่างเพียงพอ
2) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (ข้อ 6.3 ข้อ 6.12 และ ข้อ 6.13) โดยกระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่ง
พิจารณาโครงการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัยส�ำหรับผูโ้ ดยสารทุกกลุม่ เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
มาจัดท�ำเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชนก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย รวมถึง ปรับปรุงกฎหมาย และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาขนส่ง และการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และมีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
3) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
(ข้อ 8.3 และ 8.4) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการท�ำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดท�ำแผนพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัดเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศ ในกรณีที่จ�ำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
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4) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ (ข้อ 10.1) โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิด
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ทัง้ ในระดับประเทศ ภูมภิ าค และท้องถิน่ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าที่ซ�้ำซ้อนหรือลักลั่นกัน ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ข้อ 11.1 และ ข้อ 11.4) โดยการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
เป็นธรรม และน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้เพือ่ เร่งรัดการด�ำเนินคดีทกุ ขัน้ ตอนให้รวดเร็ว มีระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและติดตามประวัติการกระท�ำผิดได้
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เมือ่ พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ทงั้ 10 ยุทธศาสตร์ พบว่า ความปลอดภัยทางถนนเกีย่ วข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ - การให้ความส�ำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ และให้ทกุ ภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีสว่ นร่วมจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์จดั ระเบียบทางสังคมโดยอาศัยแนวร่วมจากสถาบันการศึกษา ชมรมครูผปู้ กครอง ชุมชน เป็นแนวร่วมในการ
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายในสถาบันหลักทางสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม - การให้ความส�ำคัญกับการกระจายการ
ให้บริการด้านการแพทย์ฉกุ เฉินเป็นบริการภาครัฐทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ
ที่ดีและปลอดภัยอย่างทั่วถึง และระบบประกันขั้นพื้นฐานส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน – การให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
มาตรฐานยานพาหนะและการให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนา
บุคลากรด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน – ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการ
ใช้จักรยาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางในเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ – ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และพัฒนาโครงข่ายทางถนน และน�ำเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent
Transport Systems) มาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2. ผลการทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาแผนแม่บทฉบับใหม่ทสี่ มบูรณ์โดยการลดปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ส�ำคัญ
ประเทศไทยได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนฉบับแรกขึ้นเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศในช่วง พ.ศ. 2548 - 2551 จากนั้นได้จัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ช่วง พ.ศ. 2552 2555 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดให้ พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน เพือ่ เป็นการด�ำเนินงานตามปฏิญญามอสโก และให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563 (Decade of Action for Road Safety) และเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย จึงได้จัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 จากการทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนนที่ผ่านมาจึงสามารถสรุปสาระส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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1) แผนปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัยทางถนน ช่วง พ.ศ. 2548-2551 ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ 5E เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินการ
แผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนดังกล่าว เป็นการก�ำหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปัจจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนเป็นหลัก
(คน รถ ถนน) ร่วมกับกรอบการบริหารจัดการแบบ PDCA คือ มีการติดตามประเมินผล ท�ำให้แผนดังกล่าวยังมีช่องว่าง
ในการขับเคลือ่ นงานด้านอุบตั เิ หตุทางถนนในเชิงนโยบายทีต่ อ้ งมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ขาดการก�ำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการส่งผลให้การด�ำเนินงานขาดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
2) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ช่วง พ.ศ. 2552 - 2555 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของรัฐบาลและผู้น�ำประเทศมากขึ้น รวมถึง
การกระจายการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
และให้ความส�ำคัญกับการวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาบนพื้นฐาน
ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ทสี่ ามารถพิสจู น์ได้ และน�ำไปสูก่ ารยอมรับในสังคมเพิม่ มากขึน้ แต่ยงั ไม่มกี ารผลักดัน
และส่งเสริมให้โครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3) แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน ช่ ว ง พ.ศ. 2556 - 2559 ได้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด� ำ เนิ น การ
ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดระบบและวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการกระจายการบริหารจัดการไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงการออกแบบเพื่อน�ำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงทั้งระยะสั้น
และระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยนั้น ในระยะแรกเน้นการด�ำเนินงานป้องกัน แก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนด้านวิศวกรรมเป็นหลัก โดยการก�ำหนดยุทธศาสตร์ 5E เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานในระยะต่อมามุง่ เน้นการแก้ไขปัญหา ทัง้ ระบบ โดยการบูรณาการให้ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน และการด�ำเนินงาน
ของทุกภาคส่วน โดยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก ในการด�ำเนินงานมุง่ วางรากฐานให้เกิดการมีระบบทีเ่ อือ้ ต่อความปลอดภัย
(Safe System) และน�ำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safe Culture)

2.2 การทบทวนปัจจัยความส�ำเร็จของต่างประเทศ
2.2.1 ทศวรรษการจัดการความปลอดภัยทางถนนในประเทศเนเธอร์แลนด์
สถานการณ์
เนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยในการใช้รถและถนน แม้ว่าจะมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
1,300 รายต่อปี และผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ 10,000 รายต่อปี ซึง่ ในอดีตเนเธอร์แลนด์ ต้องเผชิญทัง้ กับจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้
รวมถึงการบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังต้องประสบกับปัญหาด้านข้อมูลอุบัติเหตุ
ที่มีผลต่อการด�ำเนินมาตรการในอดีต เช่น การเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ การให้ค�ำจ�ำกัดความของข้อมูล และการขาดสถิติการ
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล ของ International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) พบว่ า
ระหว่าง พ.ศ. 2543 -2553 จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนของเนเธอร์แลนด์อยูท่ ี่ 5.7 ต่อประชากร 100,000 คน ซึง่ ถือว่า
เป็นตัวเลขทีต่ ำ�่ หากเทียบกับประเทศอืน่ แต่สถิตทิ างอุบตั เิ หตุใน พ.ศ. 2550 กลับพบว่า มูลค่าความเสียหายทัง้ ทรัพย์สนิ และต้นทุน
ทางสังคมจากอุบตั เิ หตุทางถนนอยูท่ ปี่ ระมาณ 9 พันล้าน ยูโรต่อปี และไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลง ในขณะทีจ่ ำ� นวนผูข้ บั ขีย่ านพาหนะ
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จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 40 รวมทั้งค่าระวางขนส่งที่เพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 80 ภายใน พ.ศ. 2563
(ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ) นอกจากนี้ การคาดการณ์ทางสถิติ ยังพบว่า จ�ำนวนประชากรที่อายุ 65 ปี
ขึ้นไป และกลุ่มผู้ขาดโอกาสในการใช้ถนน เช่น กลุ่มคนใช้รถจักรยาน กลุ่มคนเดินเท้า ผู้สูงอายุ เด็ก และกลุ่มเฉพาะอื่นๆ
จะเพิ่มขึ้นจากการประมาณการที่ร้อยละ 15 ใน พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 20 ใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุ่มคนเหล่านี้
จะได้รับผลกระทบอย่างหนักและก่อให้เกิดต้นทุนในการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนของ (World Health Organization : WHO) ใน พ.ศ. 2560
พบว่า เนเธอร์แลนด์สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เดินเท้าและการบาดเจ็บทางถนนในประเทศได้เป็นระยะเวลา
หลายทศวรรษแล้ว อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 10 และมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางถนน อยูท่ รี่ อ้ ยละ 30 ภายใน 10 ปี ความส�ำเร็จดังกล่าวได้รบั อิทธิพลมาจากการด�ำเนินมาตรการ
ทีจ่ ริงจังอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน โดยสามารถพิจารณาได้จากล�ำดับเหตุการณ์การพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน2 ได้ดงั นี้
สถานการณ์ในช่วงหลังสงครามโลกจนถึง พ.ศ. 2513
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2513 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของเนเธอร์แลนด์มีจ�ำนวนมากและเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด โดยประมาณการอยู่ที่ 3,300 รายต่อปี เนื่องด้วยอิทธิพลของการเร่งฟื้นฟูและพัฒนาประเทศภายหลังจาก
สงครามโลก ซึง่ ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร ย่อมท�ำให้ความเสีย่ งของการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนเพิม่ ขึน้
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2513 -2523
ในช่ ว งต้ น พ.ศ. 2513 ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งของความปลอดภั ย ทางถนนในเนเธอร์ แ ลนด์
เพราะจากภาวะวิกฤติการเพิม่ ขึน้ ของผูเ้ สียชีวติ ท�ำให้เกิดการหาหนทางแก้ไขอย่างเข้มข้น ไม่วา่ จะเป็นการปรับเปลีย่ นนโยบาย
และการแก้ไขกฎหมายการจราจร เช่น การก�ำหนดความเร็วกฎหมายเกี่ยวกับการเมาไม่ขับ และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการขับรถ
การเพิ่มเครือข่ายเส้นทางมอเตอร์เวย์ ทางออกแบบทางกายภาพที่เอื้อต่อผู้ใช้รถและผู้ใช้จักรยานยนต์การให้การศึกษา
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น โดยจุดประสงค์ส�ำคัญคือการสร้างแรงกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถ
และถนน จนส่งผลให้จำ� นวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนลดลงใน พ.ศ. 2543 ซึง่ ประมาณการได้ที่ 1,100 รายต่อปี ในขณะที่
จ�ำนวนผู้ใช้รถและถนนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2523 - 2533  
ใน พ.ศ. 2526 เนเธอร์แลนด์มีแผนงานระดับชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน (National Plan for Road
safety) ที่ได้สร้างหลักการของการแก้ไขปัญหาด้วยการก�ำจัดต้นเหตุของอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นนโยบายที่แพร่หลายและได้
รับการยอมรับเป็นอย่างสูง หากแต่ในทางปฏิบัติ ต้นเหตุของปัญหามีความซับซ้อนและไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียว ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอาจจะกระทบหรือสร้างปัญหาอื่นเพิ่มขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเกณฑ์โดยการแยกหรือบูรณาการของรูปแบบ
การเดินทางที่แตกต่างกัน ล�ำดับชั้นของโครงสร้างพื้นฐาน ขอบเขตของคนเดินเท้าทางเดินรถจักรยาน ฯลฯ ซึ่งถูกก�ำหนดใน
นโยบายแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว (Long-term road safety policy plans: MPVs)
ต่อมาใน พ.ศ. 2530 เนเธอร์แลนด์ได้ก�ำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว ฉบับที่ 1
(MPV-I) ซึง่ มีหลักการส�ำคัญคือการเพิม่ จ�ำนวนการเดินทางแต่อบุ ตั เิ หตุตอ้ งลดลง โดยได้กำ� หนดเป้าหมายของจ�ำนวนการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ 25 ในช่วง พ.ศ. 2528 -2543 และมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการลดความเสี่ยง ได้แก่
การดื่มแอลกอฮอล์ ความเร็ว พื้นที่จุดเสี่ยง กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ และ
อุปกรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัย จนกระทัง่ ได้มแี ผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาวฉบับที่ 2 (MPV- II)
ใน พ.ศ. 2532 ซึ่งตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนที่สูงยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส�ำเร็จ พร้อมทั้ง
2
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แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และให้ความส�ำคัญกับโครงสร้างการขนส่ง
และการจราจรเป็นหลัก
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2533 - 2543  
นโยบายในช่วงนี้เน้นการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในอนาคต โดยได้มีการเพิ่มเป้าหมายการลดอุบัติเหตุของ
แผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาวฉบับที่ 2 (MPV- II)
ซึง่ ก�ำหนดให้ลดจ�ำนวนการเสียชีวติ ลงร้อยละ 50 และลดอัตราการบาดเจ็บอย่างรุนแรงลงร้อยละ 40 ในช่วงเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 -2553 นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับมาตรการความปลอดภัย
อย่างยัง่ ยืนทีเ่ น้นความส�ำคัญกับโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น การออกแบบถนนให้เหมาะสมเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจ
จะเกิดขึ้น หรือพยายามให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด ฯลฯ
โดยแนวทางดังกล่าวได้กลายเป็นหลักการที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของเนเธอร์แลนด์
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2543 - 2553
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนเน้นไปทีก่ ารด�ำเนินมาตรการอย่างเป็นระบบ โดยเนเธอร์แลนด์เริม่ ต้นโครงการ
พื้นฐาน (Start-up Programs) ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2545 ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
- จ�ำแนกเส้นทางถนน (ในกรณีเครือข่ายเส้นทางถนนที่มีความสมบูรณ์ ระยะทางมากกว่า 100,000 กิโลเมตร)
ซึ่งถนนเหล่านี้ต้องมีระบบและรูปแบบที่มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
- กระตุน้ ให้มกี ารใช้งานเส้นทางทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ใน 30 กิโลเมตร/h-zone (ไม่รวมถนนทีม่ กี ารเคลือ่ นตัวได้ดแี ละถนน
ที่เป็นสายส่ง) และเพิ่มความเป็นไปได้ของเส้นทางดังกล่าวจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 50 ใน พ.ศ. 2543
- ก�ำหนดให้ใช้เส้นทาง 60 กิโลเมตร/h-zone ในเส้นทางรอง ซึ่งมีเป้าหมายส�ำหรับเส้นทางที่มีระยะทาง 3,000
กิโลเมตรของถนนที่มีความระยะทาง 60 กิโลเมตร/h-zone ใน พ.ศ. 2543
- มีแผนสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกรอบวงเวียน และหน่วยวัดทีเ่ ล็กในการเอือ้ ต่อเส้นทาง 30 กิโลเมตร/h-zone
และ 60 กิโลเมตร/h-zone
- ก�ำหนดพื้นที่เฉพาะของเส้นทางรถจักรยานยนต์ในเขตเมือง
- ก�ำหนดตัวชี้วัดของมาตรการในแต่ละระยะทางของถนน (นอกเขต 30 กิโลเมตร/h-zone และ 60 กิโลเมตร/
h-zone ) โดยก�ำหนดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบส�ำหรับรถจักรยานและจักรยานยนต์
- มีโครงการข้อมูลสาธารณะในการสนับสนุนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ทั้งในการก�ำหนดกฎหมายจราจรโดย
ต�ำรวจและก�ำหนดในการศึกษาของโรงเรียน
- มีการแนะน�ำการตรวจสอบบัญชีเรื่องความปลอดภัยทางถนน
- เพิ่มมาตรการในการตรวจตราและการบังคับใช้กฎหมายจราจร
- มีมาตรการในการสนับสนุน ส�ำหรับการให้ความรู้ในช่วงเปลี่ยนผ่านและวางแผนการด�ำเนินงานขั้นตอนที่ 2
ของความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ขัน้ ตอนแรกของการด�ำเนินโครงการความปลอดภัยทางถนนของเนเธอร์แลนด์ คือ การเสนอโครงการในแผนงาน
การขนส่งและการจราจรแห่งชาติใน พ.ศ. 2544 - 2563 (National Traffic and Transport Plan for the Netherland :
NVVP) ซึ่งจะเป็นวาระในการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป โดยข้อเสนอของโครงการได้นิยามและอธิบายความรับผิดชอบของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทัง้ หมด ทัง้ ในรูปแบบของการท�ำงานแบบกระจายอ�ำนาจและรวมอ�ำนาจ ตามแต่ความเหมาะสมของ การด�ำเนินงาน
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อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าจากการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ แผนการท�ำงานของโครงการดังกล่าวยัง
ครอบคลุมถึงเรื่องการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย การอบรมการให้ข้อมูล และการบังคับใช้กฎหมายจราจร
อย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของเนเธอร์แลนด์
ตามกรอบการท�ำงานภายใต้ 5 เสาหลัก ได้ดังตาราง 3-1 โดยจะเห็นได้ว่าเนเธอร์แลนด์ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
หรือเสาหลักที่ 1
ตาราง 2-1 การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของเนเธอร์แลนด์ ตามกรอบ 5 เสาหลัก
พ.ศ.
ช่วงต้น
2513

การด�ำเนินการ
เสาหลัก
จุดเปลี่ยนส�ำคัญของรัฐบาลในการด�ำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ได้แก่
1
- การปรับเปลี่ยนนโยบาย
- การแก้ไขกฎหมายจราจร เช่น การก�ำหนดความเร็ว การเมาไม่ขบั และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ในการขับขี่
- การเพิ่มเส้นทางมอเตอร์เวย์
- ออกแบบกายภาพของถนนให้เอื้อต่อผู้ใช้รถและจักรยานยนต์
- ให้การศึกษาและข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
จากมาตรการดังกล่าวท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงใน พ.ศ. 2543 ประมาณการได้ 1,100 รายต่อปี
2505
ก่อตั้งองค์กร S.W.O.V. โดยกระทรวงคมนาคมของเนเธอร์แลนด์ สมาคมการเดินรถหลวง
1
ของเนเธอร์แลนด์ (Royal Dutch Touring Club ANWB) สมาคมผู้ประกันตนรถยนต์ชาวดัตช์
(Dutch Association of Automobile Insurers) อุตสาหกรรมจักรยานและยานยนต์เนเธอร์แลนด์
(Netherlands Bicycle and Automobile Industry RAI) เพื่อเป็นองค์กรหลักท�ำวิจัยและ
สร้างเครือข่ายเพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ โดยมีกลุม่ เป้าหมายหลัก
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
2526
มีการจัดท�ำแผนงานระดับชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและ
1
พั ฒ นาเกณฑ์ โดยถู ก ก� ำ หนดในนโยบายแผนงานด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนในระยะยาว
(Long-term road safety policy plans) หรือ MPVs
2530
สร้างแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว ฉบับที่ 1 (MPV-I) ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ
1
คือ เพิ่มจ�ำนวนการเดินทางแต่อุบัติเหตุต้องลดลง โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายของจ�ำนวนการบาดเจ็บ
ทางอุบัติเหตุให้ลดลงร้อยละ 25 ในช่วง พ.ศ. 2528 - 2543 โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเสี่ยง ได้แก่
การดืม่ แอลกอฮอล์ ความเร็ว พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ ง กลุม่ เด็กและผูส้ งู อายุ และอุปกรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัย
2532
มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว ฉบับที่ 2 (MPV- II) โดยตั้งเป้าหมายในการ
1
ลดอุบัติเหตุสูงมากยิ่งขึ้นแต่มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส�ำเร็จ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และให้ความส�ำคัญกับโครงสร้าง
การขนส่งและการจราจรเป็นหลัก
2540-2545 เริ่มต้นโครงการพื้นฐาน (Start-up Programs) ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2545 โดยได้ก�ำหนด
1
มาตรวัดในโครงการ ได้แก่ การจ�ำแนกเส้นทางเดินทางตามระยะทาง การเดินทาง รวมถึงเส้นทาง
รถจักรยานยนต์ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพิม่ มาตรการ
การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
ที่มา : Wegman and Wouters, 2545
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ถอดบทเรียนการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์
1) นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุม
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุทางถนนและนโยบายด้านความปลอดภัย
ทางถนนในปัจจุบนั เน้นไปทีผ่ ขู้ บั ขีย่ านยนต์เป็นส่วนใหญ่ เนือ่ งจากมีจำ� นวนมากขึน้ และมีการขับขีค่ อ่ นข้างเร็ว ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
อยู่บ่อยครั้ง โดยที่ไม่ได้มีมาตรการป้องกันแก่ผู้ใช้ทางเท้าหรือขี่จักรยานอย่างเป็นรูปธรรม ท�ำให้นโยบายส่วนใหญ่เน้นไปที่
ผู้ขับขี่ยานยนต์มากกว่ามุ่งปกป้องกลุ่มผู้ขาดโอกาสในการใช้ถนน ซึ่งต้องการความปลอดภัยและมาตรการที่เฉพาะเจาะจง
รวมถึงมาตรการที่เข้มงวดกับกลุ่มคนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ การด�ำเนินนโยบายในแนวทางดังกล่าวจะสามารถรักษา
ความยืดหยุ่นในการก�ำจัดความเสี่ยง เพื่อให้เป้าหมายความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นส่วนส�ำคัญของยุทธศาสตร์
ความปลอดภัยทางถนนใน พ.ศ. 2553 - 2563 บรรลุได้
ตัวอย่างของมาตรการการดังกล่าว ได้แก่ (1) การออกแบบถนน เช่น ก่อสร้างโซนการขับขี่ด้วยความเร็ว 30 กม./ชม.
และยกระดับทางข้าม ท�ำให้สามารถมองเห็นได้ง่ายและเป็นแบบเดียวกัน (2) มาตรการด้านยานพาหนะ เช่น การออกแบบ
ด้านหน้ารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อคนเดินถนน และ (3) มาตรการด้านข้อมูลและการศึกษาด้านพฤติกรรม เช่น บุคคลที่เมาแล้วขับ
และขับรถเร็วเกินก�ำหนด ทั้งนี้ มาตรการเหล่านี้ท�ำให้คนเดินถนนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งการให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ต่อความต้องการเฉพาะของเด็กและคนชรา ยังส่งผลท�ำให้เกิดการลดการเสียชีวติ และการบาดเจ็บของคนเดินถนนได้ นอกจากนี้
ผลทางอ้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จะท� ำ ให้ ป ระชากรของเนเธอร์ แ ลนด์ ย อมรั บ และสามารถสร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย
และความก้าวหน้าในการคุ้มครองชีวิตของคนเดินถนน ดังจะเห็นได้จากการมุ่งเน้นความปลอดภัยในระดับทั่วทั้งชุมชน
2) การใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
การด�ำเนินการดังกล่าวจะสามารถลดความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุได้ โดยภายหลังจาก พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการขับเคลื่อนได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยมีส่วนช่วยท�ำให้ความพยายามด้านนโยบายความปลอดภัยทางถนน
เป็นจริงในอีกหลายปีตอ่ มา อีกทัง้ การมีเทคโนโลยียงั ท�ำให้สามารถด�ำเนินมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายกับผูข้ บั ขีท่ กี่ อ่ ให้เกิด
ความเสี่ยงบนท้องถนนได้อย่างเหมาะสม
3) การได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน
การด�ำเนินงานต่างๆ ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ หน่วยงานด้านการศึกษา ต�ำรวจ กระทรวงยุตธิ รรม ส�ำนักงานอัยการ รวมทัง้ การร่วมมือกับท้องถิน่ ทีป่ ระกอบด้วย
เทศบาล ศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในการเข้ามามีบทบาท
ด้านนโยบายความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ มาตรการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือดังกล่าวคือ มาตรการป้องกันและปราบปราม
เพื่อลดความเสี่ยงการจราจรบนท้องถนน เช่น การตรวจใบอนุญาตขับขี่และการดื่มสุรา การให้ความรู้ทั้งในห้องเรียน
และเผยแพร่ความรู้ สูส่ าธารณชน การสร้างความตืน่ ตัวแก่กลุม่ ผูใ้ ช้รถใช้ถนน รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ผใู้ ช้รถจักรยานยนต์
ผู้ขับขี่ที่เป็นมือใหม่ หรือผู้สูงอายุ
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้านอุบัติเหตุ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่กระท�ำผิด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาบทลงโทษ และการเยียวยาผู้บาดเจ็บ รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงและจุดเสี่ยง ซึ่งสามารถ
ลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
5) การใส่ใจผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กำ� หนดนโยบายทีค่ ำ� นึงถึงผูใ้ ช้รถใช้ถนนและยานพาหนะ บางประเภท เช่น กลุม่ คนใช้จกั รยาน
กลุม่ ผูเ้ ดินเท้า และกลุม่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ผูเ้ สียหายจากอุบตั เิ หตุทางถนน นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับกลุม่ ผูก้ อ่ เหตุ
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ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เช่น การขับขี่รถฝ่าฝืนกฎจราจร การขับขี่เร็วเกินก�ำหนด หรือเกิดจากการเมาแล้วขับ เป็นต้น
รวมถึงการมุง่ เน้นมาตรการให้ความรูแ้ ก่ผขู้ บั ขีม่ อื ใหม่ เด็กวัยรุน่ และมีแนวคิดในการสร้างมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมส�ำหรับผูข้ บั ขี่
ต่างชาติหรือชนกลุ่มน้อย ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน ด้วยวิธีการเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
6) การมีส่วนร่วมและก�ำหนดความรับผิดชอบของภาครัฐ
หลักการพื้นฐานของนโยบายความปลอดภัยทางถนนก�ำหนดให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบต่อปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ท�ำให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ เพราะหากละเลยในเรื่องดังกล่าว อาจส่งผล
ต่อการอยู่ร่วมกันของสังคม ดังนั้น มาตรการวัดผลด้านความปลอดภัยทางถนนจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณา
ในด้านผลประโยชน์ของสังคม ประสิทธิผล และสัดส่วนของต้นทุนที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้ง นโยบายของภาครัฐ
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการใช้แนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้
โครงสร้างการจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์
โครงสร้างการจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล ของคณะรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรี ในการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ท้องถิ่นต่าง ๆ และประชาชน โดยในส่วนของการวิจัยและเก็บข้อมูลรัฐบาล ได้จัดตั้งหน่วยงานในการดูแลเฉพาะ ซึ่งจะกล่าว
ในส่วนถัดไป
สถาบันวิจัยความปลอดภัยทางถนน (Stichting Wetenschappelijk OnderzoekVerkeersveiligheid : SWOV)
เป็นสถาบันที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐมนตรีการคมนาคม โดยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2505
มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน ด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นระบบและเผยแพร่ผลลัพธ์และองค์ความรู้
อันน�ำมาสูก่ ารออกแบบนโยบาย โดยงานวิจยั ดังกล่าวจะมุง่ เน้นตัวแปรทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของความปลอดภัยทางถนนและความเป็นไปได้
เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การส�ำรวจความปลอดภัยทางถนน โครงสร้างพื้นฐานและ
อุบตั เิ หตุบนท้องถนน การวิเคราะห์ความเร็ว การกระจายความเร็ว และความปลอดภัยบนท้องถนน มาตรการส�ำหรับการจัดการ
ความเร็ว การก�ำหนดโครงข่ายเส้นทางการวางรูปแบบซึง่ เป็นทีย่ อมรับและการคาดการณ์พฤติกรรม การดูแลผูข้ บั ขีม่ อื ใหม่และ
การฝึกอบรมในการขับขี่การศึกษาผลกระทบของการศึกษาและข้อมูลสาธารณะ และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบนท้องถนน
ทั้ ง นี้ การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานวางแผนความปลอดภั ย ทางถนนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส�ำ รวจและวิ เ คราะห์ แ นวทาง
ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะอธิบายสถานการณ์ต่างๆ และเฝ้าระวังในระยะยาว ทั้งนี้
หน่วยงานดังกล่าวจะด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึง่ จะใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานจ�ำนวนมากในการด�ำเนินการ
ส�ำรวจ และวิเคราะห์ นอกเหนือจากข้อมูลด้านการจราจร โดยมุง่ วิเคราะห์และเชือ่ มโยงข้อมูลกับผลกระทบภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพล
เพื่อสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของความเป็นจริง
แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 10 ปี ของประเทศเนเธอร์แลนด์
ส�ำหรับแผนงานที่จะด�ำเนินการในช่วง 10 ปี มีเป้าหมายหลัก คือ การท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนลดลง
จากจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ 750 คน และ 17,000 คน ตามล�ำดับ ใน พ.ศ. 2553 ให้ลดลงเหลือจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
สูงสุด 580 คน และจ�ำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บเหลือเพียง 12,250 คน ใน พ.ศ. 2563 ซึ่งหมายถึงภายใน 10 ปี จะสามารถ
ลดลงได้มากกว่าร้อยละ 25
นอกจากนี้ นโยบายการใช้ถนนอย่างปลอดภัยใน พ.ศ. 2553 - 2563 ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ 3 เสาหลัก ของความส�ำเร็จ
นั้นก็คือ
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• ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• การเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีนัยส�ำคัญ
• ความปลอดภัยที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ ที่ท�ำให้เข้าถึง 3 เสาหลักของความส�ำเร็จ ประกอบด้วย (1) การใช้เครื่องมือวัดผล
โดยทั่วไป ที่สามารถส่งผลต่อเนื่องจากความส�ำเร็จในปีที่ผ่านมา (2) การมุ่งเป้าหมายไปยังพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ให้ความสนใจ ซึ่งพื้นที่ที่ให้ความสนใจเหล่านั้นจะก�ำหนด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และวิจัยแนวโน้มต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางถนนในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวจะท�ำให้เห็นสถิติกลุ่มเสี่ยงทั้งในส่วน
ของกลุ่มผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจนมากขึ้น
ทั้งนี้ การสร้างกลยุทธ์ทางเลือกนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ให้ได้ตามเป้าหมายของ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นแผนงานในการส่งเสริมทศวรรษด้านความปลอดภัยทางถนนที่เพิ่มขึ้น จะท�ำให้
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตของเนเธอร์แลนด์ลดลงเหลือ 250 คน ภายใน พ.ศ. 2563 ได้

2.2.2 ทศวรรษการจัดการความปลอดภัยทางถนนในประเทศญี่ปุ่น
สถานการณ์
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลกที่ตีพิมพ์โดย WHO ในช่วง พ.ศ. 2552 2556 และ 2558
ได้น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกับปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้รวมของประเทศ
และอัตราการครอบครองยานพาหนะในทวีปเอเชีย เป็นต้น โดยพบว่า ญี่ปุ่นมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 4.70
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากรต่อแสนคน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต�่ำมากหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น ประเทศไทย
ที่มีการเสียชีวิตของประชากรต่อแสนคนอยู่ที่ 36.17 ดังแสดงในภาพ 3-13 อีกทั้งยังพบว่าญี่ปุ่นมีสถิติในการคาดเข็มขัดนิรภัย
ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียและในโลก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
ด้านความปลอดภัยทางถนนของญี่ปุ่นสามารถสรุปล�ำดับได้เป็นช่วงเวลาต่อไปนี้

ภาพ 2-13 สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 1 แสนคน
ที่มา: Global Status Report on Road Safety (2015)
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สถานการณ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2513: อุบัติเหตุเพิ่มตามการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นจ�ำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูประเทศชาติ ด้วยการเพิ่มจ�ำนวนประชากร
รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท�ำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ต้น พ.ศ. 2503 และส่งผลให้ญี่ปุ่น
ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเห็นได้ชัด โดยสาเหตุส�ำคัญมาจากการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของประชากร และการเปลีย่ นมาใช้รถยนต์ทมี่ ากขึน้ ซึง่ เป็นผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเกิดปัญหาการขนย้ายเกินขนาด การขับขี่ที่ไม่ใส่ใจของผู้ขับขี่รถบรรทุกหรือคนขับแท็กซี่ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เสียหายหลัก
จากอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว คือ เด็ก ผู้สูงอายุ คนเดินเท้า และกลุ่มผู้ขับขี่จักรยาน ในขณะที่กลุ่มผู้กระท�ำผิดที่มีส่วน
ในการเกิดอุบัติเหตุ (ผู้ขับขี่รถยนต์)
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2513 ถึง 2523: ผู้เสียชีวิตสูงกว่าการเกิดสงคราม
ประเทศญี่ปุ่นต้องประสบกับปัญหาอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยมีจ�ำนวนสูงสุดอยู่ที่
16,765 ราย ใน พ.ศ. 2513 ซึ่งมากกว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตในช่วงที่มีสงครามจีน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2437-2438)
จึงเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น “สงครามการจราจร” ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้พิจารณาให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวิกฤติเร่งด่วน
ที่ภาครัฐต้องสร้างมาตรการในการแก้ไขเพื่อลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2523 ถึง 2533: เร่งพัฒนามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน
จากการด�ำเนินมาตรการของภาครัฐในช่วง พ.ศ. 2513 - 2524 ท�ำให้จ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ
ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จนมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่ 8,719 ราย ใน พ.ศ. 2524 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของ
รถยนต์และยานพาหนะที่ใช้เดินทางยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ�ำนวนองค์กรที่ท�ำงานเพื่อลดความเสี่ยงบนท้องถนน
กลับลดลง จึงส่งผลให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตกลับมาสูงขึ้นอีก โดยสูงถึง 11,452 ราย ใน พ.ศ. 2535 ซึ่งแม้ภายหลังจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จะลดลง แต่จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนกลับเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2533 ถึง 2543: ผลของมาตรการเริ่มลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้
แม้ภายหลัง พ.ศ. 2535 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลง แต่จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งขัดแย้งกลับ
แนวโน้มก่อน พ.ศ. 2535 ทีจ่ ำ� นวนผูเ้ สียชีวติ จะแปรผันไปตามจ�ำนวนอุบตั เิ หตุยงิ่ อุบตั เิ หตุมากขึน้ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ก็มากขึน้ ด้วย
จึงแสดงให้เห็นว่ามาตรการเริ่มมีผลในการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนได้ แต่ยังไม่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนกลับมีแนวโน้มลดลงในช่วงก่อน พ.ศ. 2543
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2543 ถึง 2553: จ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงและประกาศเป้าหมายที่ชัดเจน
ต้นทุนทางสังคมของอุบัติเหตุได้ถูกกระตุ้นให้เกิดความกังวลในประเทศ เพราะนอกเหนือจากการสูญเสีย
ทางการเงินแล้ว ยังมีการสูญเสียที่มิใช่ทางการเงิน เช่น ความเจ็บปวดทางด้านจิตใจการทนทุกข์ทรมานจากอุบัติเหตุ
และการสูญเสียความสุขของชีวิต ฯลฯ โดยมีการประมาณการความสูญเสียที่มิใช่ทางการเงินที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่รุนแรงในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านเยน ใน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามประมาณการต้นทุนทางสังคม
ของการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 21
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จากช่วง พ.ศ. 2503 - 2513 ที่ภาครัฐเริ่มตระหนักปัญหาอย่างจริงจัง และสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากปัญหาทางด้านอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน โดยสถิติใน พ.ศ. 2546
และ 2547 พบว่ามีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 7,702 คน และลดลงเป็น 7,358 คน ตามล�ำดับ นอกจากนี้
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป้าหมายการลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต�่ำกว่า 5,000 คน ภายในช่วงเวลา
10 ปี นับจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป เพื่อสร้างระบบจราจรที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
คณะผู้วิจัยได้สรุปการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของญี่ปุ่นตามการท�ำงานภายใต้
กรอบ 5 เสาหลัก ดังตาราง 2-2
ตาราง 2-2 การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของญี่ปุ่น ตามกรอบ 5 เสาหลัก
พ.ศ.
การด�ำเนินการ
2491

เกิดโครงการความปลอดภัยทางจราจรระดับชาติในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ของทุกปี เพื่อรณรงค์
และตักเตือนถึงอุบตั เิ หตุทางถนนโดยใช้สอื่ ในการประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครชุมชนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
2494
กฎหมายการเดินทางด้วยรถยนต์ทางถนน ได้ก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการแก้ไขกฎหมายหลายครั้ง เนื่องจากข้อก�ำหนดมาตรฐานบางอย่างเข้มงวด
มากเกินไป หรือการก�ำกับดูแลบางอย่างยังหละหลวม
2506-2513 - ภาครัฐเริ่มตระหนักปัญหาของผู้ขับ และสร้างมาตรการเกี่ยวกับการขับรถ เพื่อควบคุมคนขับที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและกลุม่ เมาแล้วขับ ขยายและเพิม่ สัญลักษณ์ทางจราจรในถนน สร้างโครงการเพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดความเห็นพ้องในการปฏิบัติตามกฎจราจร
- เริ่มติดตั้งสัญญาณจราจร ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมากในการลดตัวเลขของอุบัติเหตุ ทั้งจ�ำนวนผู้ได้รับ
บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
2513-2524 จ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนนลดลงอย่างมากจากมาตรการทีห่ ลากหลายของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ แบ่งออก
เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้
• สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยทางจราจรและสภาพแวดล้อมการจราจรบนถนน
• การก�ำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย
• การศึกษาและการเผยแพร่ความรู้
• การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์
• การดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน
2513
ภาครัฐและประชาชนได้สร้างกรอบความร่วมมือในการจัดท�ำ“พระราชบัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย
ความปลอดภัยทางจราจร (Traffic Safety Policies Basic Act)”
2514
- ผู้ก�ำหนดนโยบายได้ก�ำหนดโครงการความปลอดภัยทางถนนขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 (Fundamental
Traffic Safety Program) ระหว่าง พ.ศ. 2514-2518 มีโครงการเรื่อยมาจนมีแผนที่ 10 ใน พ.ศ. 2558
ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2563
- กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางถนน พ.ศ. 2514 เรียกร้องให้คนขับและผู้โดยสารในรถยนต์ที่เดินทาง
บนทางด่วนใช้เข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ได้ก�ำหนดบทลงโทษ
2516
มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องยนต์ โดยการก�ำหนดพื้นฐานหลักของมาตรฐานเครื่องยนต์
3 ด้าน ได้แก่ มาตรการความปลอดภัยแบบ Active มาตรการความปลอดภัยแบบ Passive และ มาตรการ
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น มาตรฐานของรถยนต์ที่ต้องมี กราฟวัดความเร็ว เครื่องวัดความเร็ว
ระบบเบรกสามชัน้ และอืน่ ๆ ส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่กต็ อ้ งมีเข็มขัดนิรภัย พนักพิงศีรษะ และอุปกรณ์อนื่ ๆ
ส�ำหรับผู้โดยสาร ที่ออกแบบเพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
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2518

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเดินทางด้วยรถยนต์ทางถนนของ พ.ศ. 2494 เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความปลอดภัย
มากขึ้น รวมทั้งนิยามมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ โดยสร้างข้อเรียกร้องให้มีเข็มขัดนิรภัย
แก่ผู้โดยสารในยานพาหนะจากผู้ผลิตรถยนต์
การปรับปรุงและบ�ำรุงรักษาถนน
• สร้างถนนทีม่ ชี อ่ งเดินรถเดียว (Single lane) ถนนทีม่ สี องเส้นทาง (Two- way road) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจราจรของรถยนต์
• ออกแบบเส้นทางถนนเลีย่ งเมือง (Bypass) ถนนแบบวงรอบ (Ring road) และทางยกระดับส�ำหรับสีแ่ ยก
ที่ส�ำคัญ ท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรได้
• ทางด่วน (Expressway) กลายมาเป็นประเภทถนนที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งเกิดอุบัติเหตุเพียง 1 ใน 4
ของถนนธรรมดา
มีการแก้ไขกฎหมายให้มภี าระผูกผันแก่ผเู้ ดินทางทีน่ งั่ ด้านหน้าทัง้ คนขับและผูโ้ ดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
บนทางด่วน ซึ่งมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างรุนแรง
กฎหมายก�ำหนดให้ผู้เดินทางที่นั่งด้านหน้าทั้งคนขับและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยบนบทถนน
ทุกประเภทเส้นทาง และมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างรุนแรง
การก�ำหนดใบอนุญาตขับรถส�ำหรับการส่งผ่านอัตโนมัติ (Automatic-transmission) เฉพาะรถปกติ
(Regular Vehicle) เท่านั้น
ก่อตั้งสถาบันเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน (ITARDA) โดยความร่วมมือ
ของกระทรวงพืน้ ที่ โครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคมและการท่องเทีย่ ว (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism : MLIT) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (National Police Agency: MLIT) และ
สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (JAMA) เพื่อด�ำเนินการ ส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางอุบัติเหตุ โดยใช้ข้อมูล
เชิงประจักษ์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ข้อมูลจาก ITARDA มีประโยชน์ในการสร้างมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ
จ�ำนวนการใช้งานสะพานเดินเท้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้มีความกังวลเกี่ยวกับอายุของสะพานเดินเท้า
และผลกระทบของข้อจ�ำกัดของการติดตั้งสะพานเดินเท้าใหม่ ท�ำให้ภาครัฐเริ่มก�ำจัดสะพานเดินเท้า
บางแห่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังก�ำหนดการก่อสร้างสะพานเดินเท้าให้มีขนาดรองรับขนาดใหญ่
เพื่อปกป้องคนเดินทางเท้าจากเกิดอุบัติเหตุ
มีการรณรงค์เพิ่มบทลงโทษส�ำหรับผู้ขับขี่ขณะมึนเมา โดยเพิ่มโทษจ�ำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับสูงสุด
500,000 เยน หรือประมาณ 150,000 บาท จากเดิมที่จ�ำคุกสูงสุด 2 ปี และปรับสูงสุด 100,000 เยน
ส�ำนักงานคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามประมาณการต้นทุนทางสังคมของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงต้นปีแรกๆ ของศตวรรษที่ 21 พบว่าจ�ำนวนเงินที่สูญเสียทั้งหมดของปีจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ประมาณ 4.4 ล้านล้านเยน นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียที่มิใช่ทางการเงิน เช่น ความเจ็บปวด
ทางด้านจิตใจ การทนทุกข์ทรมานจากอุบตั เิ หตุ และการสูญเสียความสุขของชีวติ ฯลฯ ซึง่ ประมาณการอยูท่ ี่
2.3 ล้านล้านเยน
- กฎหมายก�ำหนดให้ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางด้วยรถยนต์ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยบนบทถนนทุกประเภทเส้นทาง และมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างรุนแรง
- ให้ค�ำนิยาม “รถปกติ” ในระบบการให้ใบอนุญาตขับรถ โดยมีการแก้ไขและจ�ำกัดให้มีขนาดที่เล็กกว่า
และมีน�้ำหนักเบา
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของรถพยาบาล (Ambulance) จากแต่เดิมใน พ.ศ. 2508 สามารถรองรับ
ผู้บาดเจ็บเป็นจ�ำนวน 100,000 เป็น 530,000 คนใน พ.ศ. 2556 ซึ่งช่วยลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนได้
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2558

- ก�ำหนดโครงการความปลอดภัยทางถนนขั้นพื้นฐานครั้งที่ 10 (ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2563)
- การอนุญาตให้ใบขับขี่ ผู้ขับต้องมีหลักฐานการเข้าโครงการแนะน�ำการขับรถในโรงเรียนสอนขับรถ
โดยจะต้องมีฝกึ ปฏิบตั ิ 34 ชัว่ โมง และฟังบรรยาย 26 ชัว่ โมง เกีย่ วกับกฎหมายการจราจรและระบบเครือ่ งยนต์
ของรถยนต์ นอกจากนี้ผู้ขับต้องต่อใบอนุญาตขับรถในทุกๆ 3 ปี และเปลี่ยนเป็น 5 ปี ใน พ.ศ. 2537 และ
ต้องเข้าอบรมโครงการแนะน�ำอีกครั้ง ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายการจราจร

1
4

ที่มา Takashi Oguchi, 2559
ถอดบทเรียนการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศญี่ปุ่น
1) การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายและการรณรงค์
การด�ำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจับกุมผู้ขับขี่ที่ไม่มีประสิทธิภาพและผู้ที่เมาแล้วขับ รวมถึงกระตุ้น
ความร่วมมือทางด้านกฎระเบียบทางถนน โดยก�ำหนดผ่านหลักสูตรการเรียนสอนขับรถทัว่ ประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถติดตามการออก
ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการท�ำใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรมระยะสั้นและต้องท�ำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ทุก 3 ปี
เพื่อเป็นมาตรการควบคุมในระยะยาว
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังประสบความส�ำเร็จอย่างมากในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยม โดยมองว่าการให้ความรู้ในระดับมัธยมและอุดมศึกษา จะช้าเกินไปและอาจไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ของญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง เช่น การใช้เกมส์เส้นทางปลอดภัยในการ
เข้าถึงกลุ่มของเยาวชน เป็นต้น
2) การให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
การด�ำเนินงานในส่วนนีจ้ ะให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมและใช้ชมุ ชนเป็นตัวขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาด้านอุบตั เิ หตุ
เช่น การให้ชุมชนมีส่วนช่วยในการให้ความรู้และการศึกษากับเยาวชน รวมถึงเป็นจุดประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน หรือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การก�ำหนด
เส้นทางเดินเท้าของเด็กนักเรียนในชุมชน เป็นต้น
3) การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ
การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและรูปแบบมาตรฐานในการออกแบบถนน ได้แก่ การปรับถนนในแนวนอน
การปรับความลาดชัน และการจัดความกว้างของถนน โดยภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา ปรับปรุงและรักษาถนน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัย ทัง้ การท�ำถนนเลนเดียวถนนคูข่ นาน ฯลฯ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับการจราจรของรถยนต์ จนได้รปู แบบ
ของถนนที่ มี ค วามปลอดภั ย มากที่ สุ ด หรื อ ทางด่ ว น เพราะสามารถท� ำ ให้ จ� ำ นวนอุ บั ติ เ หตุ ล ดลงได้ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ
สร้างทางเดินเท้าส�ำหรับผู้ที่สัญจรด้วยเท้าได้
4) การสร้างมาตรการทางด้านวิศวกรรมจราจร
การด�ำเนินงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรองรับการผลิตเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและหลากหลาย เพื่อก่อให้เกิด
เทคโนโลยีความปลอดภัย สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ระดับนานาชาติ รวมถึงนวัตกรรมในการดูแล
ทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินที่ช่วยรักษาชีวิตได้ ส่งผลให้ระดับความปลอดภัยทางด้านการจราจรของญี่ปุ่นอยู่ในระดับต้นๆ
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนของญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
การขยายองค์ความรูข้ องระบบวิศวกรรมจราจรยังช่วยในการเพิม่ ความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพและการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ข้อมูลเชิงบูรณาการจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน (Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis: ITARDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับการมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นหัวใจหลักของการสร้างมาตรการความปลอดภัย จึงจ�ำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานที่
มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลหลัก
ภาพ 2-14 ได้สรุปปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้แก่
(1) การให้ความส�ำคัญกับผูใ้ ช้รถใช้ถนน เช่น การให้การศึกษาและการอบรม การออกมาตรการทางกฏหมาย ฯลฯ (2) การพัฒนา
ความปลอดภัยของรถ เช่น การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ฯลฯ และ (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยานพาหนะ เช่น ถนน
ระบบไฟสัญญาณ ป้ายจราจร ฯลฯ ซึ่งปัจจัย ทั้งสามมีความเกี่ยวโยงและมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ในรูปแบบองค์การบูรณาการ โดยเฉพาะจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนในเชิงบูรณาการ ซึ่งได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงาน ITARDA ที่มีบทบาทและหน้าที่หลัก ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

ภาพ 2-14 ล�ำดับการใช้มาตรการด้านความปลอดภัย
ทีม่ า: เอกสารประกอบงานสัมมนาระดับชาติ เรือ่ ง ความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 12 “ครึง่ ทางทศวรรษกับการจัดการทีเ่ ข้มแข็ง”

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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โครงสร้างการจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้พระราชบัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยทางจราจร (Traffic Safety Policies Basic Act)
พ.ศ. 2513 ส�ำนักนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ (Central Traffice
Safety Policy Council) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส�ำนักนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2544 และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
อี ก ทั้ ง ยั ง ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี หั ว หน้ า หน่ ว ยราชการในนโยบายเฉพาะต่ า งๆ และรั ฐ มนตรี
ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำภารกิจในการสนับสนุนการยกร่างและ การด�ำเนินการของพระราชบัญญัติพื้นฐาน
เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยทางจราจร ดังนั้น กรอบและนโยบายด้าน ความปลอดภัยทางถนนของประเทศญี่ปุ่น
จึงก�ำหนดร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นกรณีตัวอย่างของการมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�ำ
ในการริเริ่มแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน
ส�ำหรับการจัดการด้านอุบัติเหตุ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนน
แห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน ยกเว้นการจัดการข้อมูลทางอุบัติเหตุ
ซึง่ รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้จดั ตัง้ ITARDA ซึง่ เป็นหน่วยงานนอกภาครัฐ โดยมีสำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นผูร้ วบรวมข้อมูลระดับประเทศ
ITARDA ได้รับการก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นคลังข้อมูลและมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับความร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลแบบบูรณาการด้านอุบัติเหตุจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้น
ฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: MLIT) ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ (National Police Agency: MLIT) และสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (JAMA) ซึ่งมี MLIT เป็นหน่วยงานหลัก
ในการผลักดัน
ภารกิจหลักของ ITARDA คือการมีสว่ นร่วมในการลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บและเสียชีวติ ทางถนน โดยวิเคราะห์
และวิจัยจากปัจจัยทางด้านผู้ใช้ถนน ยานพาหนะ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ฐานข้อมูลระดับมหภาค
และจุลภาคทีน่ ำ� มาบูรณาการ เพือ่ การก�ำหนดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ (1) ข้อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทางถนนและข้อมูลการบริหารจัดการ
ผูข้ บั ขีจ่ าก MLIT และ (2) ข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ การส�ำรวจส�ำมะโนจราจรบนถนน และข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัย
จาก JAMA จะได้รับการน�ำไปวิเคราะห์และวิจัยอย่างครอบคลุม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค�ำนึงถึงปัจจัยหลายตัวแปร
ผลการด�ำเนินงานวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุของสถาบัน ITARDA  ได้แก่
Kanatani (2558) ได้อธิบายการด�ำเนินงานของ ITARDA ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐในการใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานส�ำหรับก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
• การขยายบทลงโทษต่อต้นเหตุหลายด้านในการเมาแล้วขับ
• การปรับปรุงระบบสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับรถและปรับปรุงกฎหมายการขนส่งทางบก
• การพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของยานพาหนะ ฯลฯ
ITARDA ยังท�ำงานที่มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตยานยนต์ ในการใช้เป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยของการวิจัยและพัฒนา
รถยนต์ ดังโครงการวิจัยต่อไปนี้
• การวิจัยและพัฒนายานพาหนะที่ปลอดภัยเพื่อลดการบาดเจ็บของผู้ใช้รถ
• การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และระบบในการช่วยเหลือเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
• การศึกษาวิจัยประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันการบาดเจ็บ เช่น การกระแทกที่หน้าอก หมวกนิรภัย ฯลฯ
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นอกจากนี้ การท�ำงานของ ITARDA ยังมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ผ่านการประชาสัมพันธ์ การกระตุ้นเตือนและ
การปลูกฝังจิตส�ำนึก ให้มีการตระหนักถึงความปลอดภัย การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาอบรม ดังกิจกรรมต่อไปนี้
• การน�ำเสนอผลงานวิจัย
• การตีพิมพ์นิตยสารรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเพื่อประชาชน ได้แก่ ITARDA Information
• การเผยแพร่สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นรายงานประจ�ำปี และรายงานการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 10 ปีของประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ใน พ.ศ. 2556 ประเทศญี่ปุ่นมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 4,000 คน ซึ่งประเทศญี่ปุ่น
ได้ตงั้ เป้าหมายในการลดจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุลงให้เหลือประมาณ 2,500 คน ภายใน 3 ปี โดยใช้ทงั้ กฎหมายและกุศโลบาย
ในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ภาครัฐได้ก�ำหนดเป้าหมายไว้ในวาระของแผน (Fundamental Traffic Safety
Program) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ได้แก่
• การลดจ�ำนวนการเสียชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ให้น้อยกว่า 3,000 รายภายใน พ.ศ. 2558
(ซึ่งจะท�ำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีถนนปลอดภัยที่สุดในโลก)
• การลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้น้อยกว่า 700,000 ราย ภายใน พ.ศ. 2558
แม้ว่าเป้าหมายส�ำคัญของประเทศคือการท�ำให้สังคมไร้อุบัติเหตุทางถนน แต่ยังถือว่าเป็นไปได้ยากในเวลาที่จ�ำกัด
ที่จะลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตเป็น 3,000 รายหรือน้อยกว่า ภายใน พ.ศ. 2558 ซึ่งหากเปรียบเทียบตัวเลขใน พ.ศ. 2553 จะพบว่า
จ�ำนวนการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุเท่ากับ 3,500 ราย หรือ 2.8 รายต่อประชากร 100,000 คน
จากข้อมูลของ ITARDA พบว่า ญีป่ นุ่ อยูใ่ นอันดับที่ 5 ของประเทศทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนน้อยทีส่ ดุ
หรือเท่ากับ 4.5 ราย และหากเป้าหมายที่ภาครัฐได้ตั้งไว้ส�ำเร็จหรือสถานการณ์ทางอุบัติเหตุไม่เปลี่ยนแปลง ญี่ปุ่นจะกลาย
เป็นประเทศที่มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ำที่สุดในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2553 ญีป่ นุ่ ยังมีเป้าหมายระดับกลาง ทีจ่ ะลดจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ให้ตำ�่ กว่า 2,500 ราย ใน พ.ศ. 2561
หรือเรียกว่าเป้าหมายเพื่อการเป็นประเทศที่มีถนนที่ปลอดภัยที่สุดในโลก โดยจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของญี่ปุ่น
จะต้องลดลงเป็น 2.4 ราย หากต้องการจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมี ความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้น แผนงานของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมายที่สูงของประเทศจะท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตในอนาคต
ลดลง ผ่านการด�ำเนินงานและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง
การท�ำงานอย่างจริงจังของภาครัฐ

2.2.3 ทศวรรษการจัดการความปลอดภัยทางถนนในประเทศฝรั่งเศส
สถานการณ์
ประเทศฝรั่งเศสในช่วงที่เกิดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังระหว่าง พ.ศ. 2515 ถึง 2517
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจาก 16,617 เป็น 13,521 คน หรือลดลงไป ร้อยละ 19 และถ้าเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากสถิติของปีก่อนหน้าพบว่าสามารถลดลงได้เกือบร้อยละ 30 และการลดลงอย่างรุนแรงก็เกิดอีกครั้ง
ในช่วง พ.ศ. 2544-2547 ที่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากฝ่ายนโยบาย โดยมีอัตราการลดลงของผู้เสียชีวิตจาก 7,720
เป็น 5,232 ราย ซึ่งเป็นการลดลงถึงร้อยละ 32.5 ดังแสดงในภาพ โดยเฉลี่ยแล้วอัตราการลดลงของการเสียชีวิตในช่วง
พ.ศ. 2517-2544 มีอตั ราการลดลงโดยเฉลีย่ ร้อยละ 2.3 ในขณะทีช่ ว่ ง พ.ศ. 2544-2547 มีอตั ราการลดลงเฉลีย่ สูงมากถึง ร้อยละ 12
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเอาจริง เอาจังของฝ่ายนโยบายของรัฐบาล เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีในขณะนั้น
นาย Jacques Chirac
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ภาพ 2-15 สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของฝรั่งเศสในช่วง พ.ศ. 2515-2545 (ค.ศ. 1972-2002)
ที่มา: Road Safety in France 30 years
สถานการณ์ในช่วงหลังสงครามจนถึง พ.ศ. 2513
จากข้อมูลสถิติย้อนหลังพบว่าอุบัติเหตุทางถนนในประเทศฝรั่งเศสเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 50
ซึง่ สอดคล้องกับปริมาณยานพาหนะทีเ่ พิม่ ขึน้ สาเหตุสว่ นหนึง่ อาจจะมาจากการทีถ่ นนไม่ได้รบั การปรับปรุงให้ทนั ต่อสภาพจราจร
และคนขับไม่ได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.7 หรือประมาณ
2.3 เท่าของการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2513 ถึง 2523
ในช่วงทศวรรษที่ 70 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน (Inter-ministerial Road Safety
Committee) ขึน้ ได้มกี ารมอบหมายความรับผิดชอบให้กบั อธิบดีกรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Inter-ministerial
Directorate) เพือ่ รับผิดชอบเรือ่ งนีโ้ ดยตรงได้มกี ารจัดการรณรงค์ครัง้ ใหญ่ในช่วงดังกล่าวโดยทีค่ นจ�ำนวน 16,000 คน นอนอยู่
บนพื้นถนน เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนคนที่เสียชีวิตในหนึ่งปี การรณรงค์ดังกล่าวได้สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับสาธารณชน
ทั่วไป ในช่วงดังกล่าว รัฐบาลได้ก�ำหนดขีดจ�ำกัดความเร็ว ก�ำหนดให้ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยส�ำหรับคนขับและผู้โดยสาร
ในเบาะหน้า และบังคับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย สถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุดใน พ.ศ. 2515 โดยตัวเลข
อยู่ที่ 16,545 คน ภายใต้นิยาม 6 วัน และประมาณ 18,000 คนภายใต้นิยาม 30 วัน จ�ำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงหลังจากมีมาตรการ
ท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ 30 ในช่วงดังกล่าว
สถานการณ์ช่วงพ.ศ. 2523 ถึง 2533  
ด้วยมาตรการเพิ่มเติมอย่างการปรับลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจาก 1.2 เป็น 0.8 กรัม/ลิตร การติดตั้ง
เบรก ABS การเพิม่ บทบาทของท้องถิน่ ในการจัดท�ำแผนงานด้านความปลอดภัย REAGIR โดยสาเหตุของการท�ำให้เกิดการจัดท�ำ
แผนมาจากอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมือง BEAUNE ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 53 คน และ 44 คนเป็นเด็ก ท�ำให้เกิดการตื่นตัว
ในภาคท้องถิน่ มากขึน้ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการลดลงก็ยงั ไม่สม�ำ่ เสมอ มีการแกว่งตัวในบางช่วง โดยในช่วง 10 ปีลดการเสียชีวติ
ลงได้ร้อยละ 20
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สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2533 ถึง 2543
จากการตีพมิ พ์สมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับประเทศฝรัง่ เศส เมือ่ พ.ศ. 2532 ได้สร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วง พ.ศ. 2533 ถึง 2543 โดยเฉพาะแนวคิด เรื่องการควบคุมและลงโทษ ใน พ.ศ. 2533 ความเร็ว
ในเขตเมืองได้ถูกก�ำหนดขึ้นที่ 50 กม/ชม และปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ถูกปรับลดลงเหลือ 0.5 กรัม/ลิตร ในพ.ศ. 2535
ระบบตัดแต้มได้ถูกพัฒนาขึ้น รถยนต์ส่วนใหญ่ติดตั้งระบบถุงลมนิรภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนยังมี
การด�ำเนินการต่อมาอย่างเรือ่ ย ๆ อย่างไรก็ตามด้วยมาตรการใหม่ๆ เหล่านีก้ ารลดลงของการเสียชีวติ ยังลดลงได้เพียงร้อยละ 20
ในช่วง 10 ปีดังกล่าว
สถานการณ์ช่วง พ.ศ. 2543 ถึง 2553  
ในเดือนกรกฎาคม 2545 ความปลอดภัยทางถนนเป็น 1 ใน 4 เรื่องที่ส�ำคัญทางนโยบายของประธานาธิบดี
ปืนตรวจจับความเร็วอัตโนมัติได้ถูกน�ำมาใช้ใน พ.ศ. 2546 สภาความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ (National Council for Road
Safety) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาตรการเพิ่มบทลงโทษส�ำหรับคนดื่มแล้วขับเกินที่กฎหมายก�ำหนดจะได้รับการตัดแต้ม 6 แต้มส่งผล
ให้การเสียชีวิตลดลงต�่ำกว่า 5,000 คน เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 การลดลงของการเสียชีวิตถึงร้อยละ 51.1 ในช่วงเวลา
ดังกล่าวคาดว่ามาจากผลของมาตรการลดขีดจ�ำกัดความเร็วประมาณร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 11 มาจากการปรับปรุง
ความปลอดภัยของยานพาหนะ

ภาพ 2-16 มาตรการใหม่ที่ใช้ในการด�ำเนินการเพื่อลดปัญหาขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ
ระหว่าง พ.ศ. 2513-2555 (ค.ศ.1970-2012)
ที่มา: Road Safety in France 2012 Annual Report

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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สรุปการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเวลาของประเทศฝรั่งเศสตามกรอบ 5 เสาหลัก
ที่มา Road Safety in France 30 years
พ.ศ.
2515

การด�ำเนินการ
เสาหลัก
รัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยนายกรัฐมนตรี Jacques Chaban -Delmas ได้จัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย
1
ทางถนน (Inter-ministerial Road Safety Committee) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรัฐมนตรี
12 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการและได้มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมความปลอดภัยทางถนน “Road Safety
Inter-ministerial Directorate” ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขาของคณะกรรมการและรายงานขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี
โดยภารกิจของคณะกรรมการคือจัดท�ำกฎหมายและอนุบญ
ั ญัตติ า่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น ติดตามการจัดท�ำงบประมาณ
ด้านความปลอดภัยทางถนนของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ของอธิบดีในการท�ำงานให้กับคณะกรรมการประกอบด้วย
• จัดเตรียมประเด็นในการพิจารณาของคณะกรรมการและการแปลงมติของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ
• จัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
• จัดท�ำแผนการลงทุนด้านงบประมาณ และประมาณการกรอบงบประมาณที่จ�ำเป็นต้องใช้
• ประเมินการใช้งบประมาณและเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
• ก�ำหนดแนวทางในการจัดท�ำร่างกฎหมาย อนุบัญญัติ ต่างๆ ที่จ�ำเป็นแก่การสร้างความปลอดภัยทางถนน
2515
ก�ำหนดขีดจ�ำกัดความเร็วของถนนภายในประเทศเป็น 100 กม./ชม. ยกเว้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4
(motorway)
ปลาย 2503 รถทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดในที่นั่งเบาะหน้า
4
2516
ก�ำหนดให้ต้องคาดเข็มขัดขณะขับขี่นอกเขตเมืองและบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4
2521
กฎหมายเมาแล้วขับได้รับการสนับสนุนผ่านสภา โดยมีเนื้อหาหลัก 2 ประเด็นคือ สามารถสุ่มตรวจคนขับ
4
ว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 0.8 กรัม/ลิตร โดยไม่เฉพาะเคสที่เกิดเหตุเท่านั้น และอีกประเด็นคือ เปลี่ยน
จากการตรวจด้วยการเจาะเลือดเป็นการตรวจด้วยการเป่าเครื่องตรวจแทนได้
2530
เพิ่มบทลงโทษ เมาแล้วขับ
4
2533
- ก�ำหนดขีดจ�ำกัดความเร็วในเขตเมืองเป็น 50 กม./ชม.
4
- ต�ำรวจสามารถเรียกตรวจแอลกอฮอล์ ได้ตลอดเวลา
- ก�ำหนดให้ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดเบาะหลัง
2535
ก�ำหนดให้มีระบบตัดแต้มส�ำหรับผู้ถือครองใบอนุญาตขับรถ
4
2537
- การไม่คาดเข็มขัดจะถูกตัด 1 แต้ม
4
- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับบริษัทประกันภัย ที่จะตั้งงบประมาณจากเงินค่าประกันภาคบังคับ
0.5% เพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
2538
ปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจาก 0.8 เป็น 0.5
4
2540
ก�ำหนดให้เด็กอายุ 14-16 จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อรับใบรับรอง (Road Safety Certificate, BSR) ก่อน
4
จึงจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เล็ก (Moped) ได้
2544
จัดตั้งสภาความปลอดภัยทางถนน (National Road Safety Council) ประกอบด้วยสมาชิก 45 คน
1
ซึง่ มีองค์ประกอบจากสมาชิกสภา หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทนท้องถิน่ ตัวแทนผูใ้ ช้รถใช้ถนน ตัวแทน
เหยื่อจากอุบัติเหตุ ตัวแทนอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรมความปลอดภัยทางถนน ตัวแทน
จากผูใ้ ช้รถใช้ถนน และตัวแทนเหยือ่ มีบทบาททีส่ ำ� คัญในการสร้างแรงกดดันในการท�ำงานของรัฐบาล และ
สนับสนุนกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน
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พ.ศ.
2545

การด�ำเนินการ
เสาหลัก
ประธานาธิบดี Jacques Chirac ประกาศให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นหนึ่งในสาม ประเด็นหลัก
1
ด้านสุขภาพที่จะต้องด�ำเนินการให้ส�ำเร็จในวาระ 5 ปี ของตนเอง การประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดกระแส
เชิงบวกต่อการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และความตื่นตัวของสังคมที่หยุดนิ่งมาอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ.2540
2545
สิ้น พ.ศ. 2545 มาตรการหลัก 4 ด้านตามแนวคิดลงโทษและควบคุม (Sanction and Control)
4
ได้ถูกก�ำหนดให้น�ำมาใช้ ประกอบด้วย
• ก�ำหนดให้น�ำระบบการควบคุมและลงโทษอัตโนมัติ (Automated Control and Sanction) มาใช้ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับผู้กระท�ำความผิดมากขึ้น
• น�ำบทลงโทษที่รุนแรงมาใช้กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนน
• ส่งเสริมระบบการฝึกฝนและสนับสนุนผู้ขับขี่ที่ดีขึ้น
• ปรับปรุงแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้วยการขับเคลื่อนภาคีร่วมงานและการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
มาใช้เพื่อป้องกันความสูญเสีย
2545-2547 ทยอยจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วด้วยเรดาร์อัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 1,000 เครื่อง
4
2546
กฎหมาย 2 ฉบับและอนุบัญญัติอีก 60 เรื่องตามกรอบมาตรการหลัก 4 ด้าน ได้ถูกประกาศใช้ ได้แก่
4
• การตรวจสอบสารเสพติดกับคนขับที่ประสบอุบัติเหตุทุกคน
• เพิ่มการตัดคะแนนความผิดของการไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัด และโทรแล้วขับ
• ก�ำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกต้องคาดเข็มขัด
• ก�ำหนดมาตรการควบคุมชั่วคราวส�ำหรับนักขับหน้าใหม่ เป็นเวลา 3 ปี
• ก�ำหนดให้ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะทุกคนต้องคาดเข็มขัด
• ก�ำหนดให้มีการตัดคะแนน 6 แต้มกรณีดื่มแล้วขับที่ระดับแอลกอฮอล์ 0.5 ถึง 0.8
• น�ำระบบการควบคุมและลงโทษอัตโนมัติมาใช้
2547
มาตรการใหม่ๆ ยังคงถูกน�ำมาใช้ตามกรอบ 4 ด้านได้แก่
4
• ก�ำหนดประเภทใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราวส�ำหรับนักขับหน้าใหม่
• จัดให้มีการลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่มีความจุต�่ำกว่า 50 CC (Moped)
• ก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดส�ำหรับคนขับรถโดยสารสาธารณะเป็น 0.2
• เพิ่มชั่วโมงอบรมในโรงเรียน (BSR) จาก 3 เป็น 5 ชั่วโมง
• เพิ่มการลงโทษการขับขี่ที่เร็วกว่ากฎหมายก�ำหนดที่ 50 กม/ชม ในเขตเมือง

ถอดบทเรียนการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศฝรั่งเศส
1. หากเปรียบเทียบขนาดของประชากร ความยาวถนน และปริมาณยานพาหนะให้เท่ากัน การลดลงของการเกิด
อุบัติเหตุไม่สามารถกระท�ำได้ โดยปราศจากนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อน โดยหน่วยงานหรือองค์กรเชิงนโยบายที่รับผิดชอบ
แต่ถ้ามีนโยบายในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนก็สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้อย่างแน่นอน โดยอาจจะลดลงได้ถึง 1 ใน 4
หรือ 2 ใน 3 หรือในบางโอกาสที่ไม่บ่อยนัก สามารถลดลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง
ประเทศฝรั่งเศสในช่วงที่เกิดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังระหว่าง พ.ศ. 2515 ถึง 2517
จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุลดลงจาก 16,617 คน เป็น 13,521 คน หรือลดลงไป ร้อยละ 19 และถ้าเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากสถิติของปีก่อนหน้าพบว่าสามารถลดลงได้เกือบร้อยละ 30 และการลดลงอย่างรุนแรงก็เกิดอีกครั้ง
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ในช่วง พ.ศ. 2544 - 2547 ที่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง จากฝ่ายนโยบาย โดยมีอัตราการลดลงของผู้เสียชีวิตจาก 7,720 คน
เป็น 5,232 คน ซึ่งเป็นการลดลงถึงร้อยละ 32.5
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักๆ ที่คล้ายกันของหลายประเทศ ได้แก่
• การประกาศและการด�ำเนินการอย่างจริงจังของกฎหมายด้านความปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยงหลัก เช่น
ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ เป็นต้น
• การส่งสัญญาณของการท�ำงานอย่างเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรม ทั้งฝ่ายต�ำรวจที่เป็นผู้บังคับใช้ และ
ฝ่ายศาลซึ่งเป็นผู้พิพากษาตัดสินการลงโทษ
• การประกาศใช้บทลงโทษที่รุนแรงและมีประสิทธิภาพ
• การวางโครงสร้างด้านการรณรงค์ส่ือสารพร้อมการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอและใช้การข้อความ
ในการสื่อสารที่สามารถกระชากสังคมได้
• การสื่อสารอย่างต่อเนื่องจากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นผู้น�ำ
2. มาตรการที่กล่าวมาข้างต้นอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยรวมได้อย่างฉับพลันและรวดเร็ว
อย่างที่ประเทศฝรั่งเศสได้ประสบมาแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีอยู่เพียงระยะสั้นก่อนจะค่อยๆ ขยับตัวกลับไปอยู่
ที่ระดับเดิม หากไม่มีมาตรการใหม่ๆ เข้ามาเสริมอย่างที่เกิดขึ้นในพ.ศ. 2521 และ 2530
3. เพื่อป้องกันผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมแบบชั่วครู่ชั่วยามด้วยการสื่อสาร เพื่อกระตุกทางจิตวิทยา
(Psychological Shock) ต่อสังคม จ�ำเป็นต้องมีมาตรการเชิงกดดันด้านจิตวิทยา (Psychological Pressure) อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สงั คมอยูใ่ นสภาพทีต่ นื่ ตัวต่อเรือ่ งของความปลอดภัยทางถนนอยูต่ ลอดเวลา โดยมาตรการดังกล่าวสามารถท�ำทัง้ ในด้านลบ
อย่างเช่นการสร้างเงื่อนไขเพื่อจ�ำกัดพฤติกรรมด้วยการลงโทษ หรือในด้านบวกด้วยการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ในทุกช่องทาง
อย่างกว้างขวาง
เป้าประสงค์ของการสื่อสารก็เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนรอบๆ ตนเองหรือ
ครอบครัว เพื่อให้คนเหล่านั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งจะกระท�ำด้วยการให้ความรู้ควบคู่
ไปกับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมบทลงโทษ ซึง่ จะเป็นการส่งสัญญาณให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนรับรูว้ า่ ความเสีย่ งนัน้ มีอยูจ่ ริง และภาครัฐ
จะด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงนั้นอย่างจริงจัง ทั้งนี้การประเมินการรับรู้ดังกล่าวสามารถกระท�ำได้
โดยการวัดด้วยโพลแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้รถใช้ถนน หลังจากการให้ขอ้ มูลความสถานการณ์เสีย่ งของพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัย
และผลของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
4. การสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาผ่านสื่อ (Psychological and Media Pressure) สามารถท�ำได้ใน 3 รูปแบบ
• ใช้โอกาสเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้น เช่น เมื่อจะประกาศใช้กฎหมาย เมื่อจะมีมาตรการ
ออกมาบังคับใช้
• โครงสร้างที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารโดยตรง ใช้แนวทางการโฆษณาผ่านสื่ออย่างที่ภาคเอกชนใช้กัน เช่น
การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ป้ายต่างๆ ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณอย่างเพียงพอ
• การสื่อสารด้วยตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม อย่างเช่น ผู้น�ำประเทศ ผู้น�ำฝ่ายนโยบาย
ผูน้ ำ� ทางสังคม ในการสือ่ สารในทุกช่องทาง และทุกโอกาสทีเ่ ป็นไปได้ เพือ่ สร้างความตระหนักทีค่ วามเสีย่ งทีย่ งั คงมีอยูบ่ นท้องถนน
5. นอกเหนือจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อแล้ว ความกลัวในบทลงโทษก็ถือเป็น
เครือ่ งมือเชิงนโยบายหลักทีส่ ำ� คัญและต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในเชิงนโยบายทีช่ ดั เจน ส�ำหรับความผิดทีเ่ กิดขึน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก
เช่นการขับรถเร็ว จ�ำเป็นจะต้องมีการน�ำระบบการควบคุมและลงโทษอัตโนมัติ (Automated Control and Sanction)
มาใช้จงึ จะสามารถจัดการปัญหาของพฤติกรรมเสีย่ งเหล่านัน้ ได้ เนือ่ งจากการฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นปรากฏการณ์ของการกระท�ำผิด
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โดยคนจ�ำนวนมาก และมีการฝ่าฝืนทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงความผิดซ�ำ้ ทีต่ อ้ งการระบบการจัดการทีเ่ ป็นอัตโนมัติ ไม่สามารถ
พิจารณาได้แบบเป็นรายบุคคล ดังนั้นกฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการสนับสนุนระบบการควบคุมและ
ลงโทษอัตโนมัติ
6. การด�ำเนินการไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ หรือการติดตั้งระบบการ
ควบคุมและลงโทษอัตโนมัติ ล้วนแล้วแต่ต้องมีงบประมาณมาสนับสนุน โดยประมาณแล้วการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ จะใช้งบประมาณ 1 ยูโร/หัวประชากร ในขณะที่การติดตั้งระบบการควบคุมและลงโทษอัตโนมัติ
จะใช้งบประมาณ 6 ยูโร/หัวประชากร ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในกรณีของประเทศฝรั่งเศส ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุน
จากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ที่ประมาณ 400 ยูโร/หัวประชากร/ต่อปี ถึงแม้จะถูกมองว่าต้องใช้งบประมาณในการลงทุน
แต่ผลต่อแทนการลงทุน ทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงสังคม หรือแม้กระทั่งในเชิงตัวเงินที่คืนทุน ก็ล้วนแล้วแต่ชี้ให้เห็นว่า
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุ้มทุนเป็นอย่างยิ่ง
7. ส�ำหรับมาตรการในการด�ำเนินการในระยะปานกลางและระยะยาวที่นอกเหนือจากมาตรการระยะสั้นอย่าง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้างการรับรูผ้ า่ นสือ่ หรือ การติดตัง้ ระบบการควบคุมและลงโทษอัตโนมัติ แล้วมาตรการอืน่ ๆ
เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับการใช้ถนนอย่างปลอดภัย การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุง
มาตรฐานยานพาหนะ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดการลดลงอย่างต่อเนื่อง
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับการใช้ถนนอย่างปลอดภัยสามารถด�ำเนินการได้ ทั้งในระดับโรงเรียน
โรงเรียนสอนขับรถ และในกระบวนการขอรับใบอนุญาต ซึ่งถึงแม้ว่ายากจะหาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการอบรม
ให้ความรู้เหล่านี้อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จในระยะยาว
ส�ำหรับการปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยนั้นสามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจนผ่านการเปรียบเทียบ “ก่อนและหลัง”
ตัวอย่างมาตการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การปรับปรุงความปลอดภัยทางแยก จุดตัด จุดเชื่อมต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อลดผลกระทบของการจราจร (Traffic Calming) ในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย
การส่งเสริมความปลอดภัยของยานยนต์สามารถกระท�ำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ
ให้มีการติดตั้งภายในรถเช่น ระบบ ESP หรือการติดตั้งถุงลมนิรภัย การก�ำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างรถ
เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
สุดท้ายคือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ
ทั้งในด้านความง่ายต่อการเข้าถึง และความสามารถในการช่วยเหลือที่จ�ำเป็น
โครงสร้างการจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศฝรั่งเศส5
หลังจากได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน (CISR) ขึน้ ใน พ.ศ. 2515 โดยในขณะนัน้ มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการ ใน พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับโครงสร้าง โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานคณะกรรมการ (อ้างอิง IRTAD 2560) โดยมีกรมความปลอดภัยทางถนน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
และมีอธิบดีเป็นผู้บริหาร มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และบริหารจัดการแผนด้านความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศ
ส�ำหรับกรมความปลอดภัยทางถนน (DSCR) รับหน้าที่ในการแปลงนโยบายและแผนของคณะกรรมการไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยในปัจจุบันนอกเหนือจากการท�ำงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการแล้ว ยังท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงาน
กับหน่วงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้น (CRICR) ที่ผ่านการท�ำงานร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีกลาโหม
5
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สภาความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ (CNSR) ประกอบด้วยสมาชิก 50 คน (อ้างอิง IRTAD 2560) ซึ่งมีองค์ประกอบ
จากสมาชิกสภา หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทนท้องถิน่ ตัวแทนผูใ้ ช้รถใช้ถนน ตัวแทนเหยือ่ จากอุบตั เิ หตุ ตัวแทนอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรมความปลอดภัยทางถนน ตัวแทนจากผู้ใช้รถใช้ถนน และตัวแทนเหยื่อ ท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับรัฐบาล และติดตามประเมินผลมาตรการต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินการไป
หน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน (ONISR) ขึน้ ตรงต่ออธิบดีกรมความปลอดภัยทางถนน ท�ำหน้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ (BAAC) ท�ำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท�ำงาน ตลอดจนการบริหารงานวิจัย
เพื่อพัฒนามาตรการใหม่ๆ ในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศฝรั่งเศส
ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ที่มา IRTAD 2560
นิยามการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
• บุคคลที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนภายใน 30 วัน ก่อนหน้า พ.ศ. 2548 ข้อมูลการเสียชีวิตใช้นิยาม
การจัดเก็บที่การเสียชีวิตภายใน 6 วัน เพื่อปรับแก้ให้เป็นไปตามนิยามสากลจึงได้มีการน�ำค่าปรับแก้ 1.069 มาใช้กับข้อมูล
การเสียชีวิตก่อน พ.ศ. 2548 ทั้งหมด
• การพักอยู่ในโรงพยาบาล หมายถึงการบาดเจ็บแต่ไม่เสียชีวิต ซึ่งต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ส�ำหรับก่อน พ.ศ. 2548 นิยามก�ำหนดให้ต้องอยู่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 วัน
• บาดเจ็บเล็กน้อย หมายถึง การบาดเจ็บแต่ไม่เสียชีวิต ซึ่งได้รับการดูแลรักษาแต่รวมเวลาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ถึง
24 ชั่วโมง
• บาดเจ็บรุนแรงหมายถึงบุคคลที่มีการบาดเจ็บในระดับ MAIS3+ แต่ไม่รวมที่เสียชีวิตภายใน 30 วัน
การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ6
ข้อมูลอุบัติเหตุที่น�ำไปสู่การบาดเจ็บจะถูกบันทึกโดยต�ำรวจในระบบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Injury Accident Analysis
Bulletin หรือ BAAC ซึ่งจะเก็บข้อมูลในระบบเว็บและถือว่าเป็นระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร การจัดการข้อมูลทั้งหมด
ด�ำเนินการ โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า French Road Safety Observatory หรือ ONISR ภายใต้การช่วยเหลือทางเทคนิค
โดย French Research Center on Risks, Environment, Mobility, and Planning หรือ CEREMA โดยจะมีหน่วยสังเกตการณ์
ระดับพื้นที่ (local observatories) คอยช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจ�ำเป็น
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
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ภาพ 2-17 ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ BAAC
ที่มา: 2555 Annual Report
แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 10 ปีของประเทศฝรั่งเศส
เพื่อเป้าหมายที่จะลดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศฝรั่งเศสให้น้อยกว่า 2,000 คนต่อปีในสิ้นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน รัฐบาลได้มอบหมายให้สภาความปลอดภัยทางถนนจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายถึงมาตรการใหม่ๆ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ นอกจากนีร้ ฐั มนตรีมหาดไทยร่วมกับรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันสังเคราะห์ขอ้ เสนอในเชิงเทคนิค
ความเป็นไปได้ในการแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ส�ำหรับประเด็นที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ ประกอบด้วย
• ลดความสูญเสียในกลุ่มวัยรุ่นและนักขับหน้าใหม่
• ลดความสูญเสียในกลุ่มรถจักรยานยนต์
• มีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการจัดการกับข้อหา ขับรถเร็วและดื่มแล้วขับ
รัฐมนตรีมหาดไทยได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงแผนปฏิบัติการส�ำหรับทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลัก 26 ด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการบาดเจ็บของกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง
ซึ่งคิดเป็น 70% ของผู้ที่บาดเจ็บรุนแรง ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีนั้น 19 มาตรการได้รับการด�ำเนินการ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังจาก
ที่มีการประชุมไปเมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 โดยได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ 22 ด้านและ 33 มาตรการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง
• เพื่อปกป้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง
• เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่ยุคดิจิทัล
• เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางกฎหมายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
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บทวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ประเทศฝรั่งเศสได้มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยให้ความส�ำคัญ
กับมาตรการตามกรอบเสาหลักที่ 1 และ 4 เป็นหลัก ส�ำหรับด้านการบริหารจัดการที่ประเทศฝรั่งเศสน�ำมาใช้ ได้ใช้รูปแบบ
คณะกรรมการเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยรูปแบบคณะกรรมความปลอดภัยทางถนนของประเทศฝรัง่ เศสน่าจะเทียบได้เท่ากับ
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ นปถ. ในปัจจุบนั แต่ขณะเดียวกันก็จะ
เทียบเท่าได้กบั คณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนก่อนจะมีการจัดท�ำระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี เมือ่ พ.ศ.
2554 ซึง่ ในประเทศฝรัง่ เศสได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดนีม้ าตัง้ แต่ พ.ศ. 2515 ในขณะทีป่ ระเทศไทยหากนับคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนชุดเดิม ได้มีการแต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 หรือช้ากว่ากันประมาณ 30 ปี อย่างไรก็ตาม
บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าว จากรายงานของ IRTAD พ.ศ. 2559 ก็ชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการมีการประชุมไม่บ่อย
มากนัก อย่างเช่นการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ก่อนหน้านั้นเป็นการประชุมใน พ.ศ. 2554 ซึ่งห่างกัน 4 ปี
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ นปถ. ของประเทศไทยที่มีการ ประชุมห่างกันถึงกว่า 3 ปี บทบาทของคณะกรรมการ จึงขึ้นอยู่กับ
ความสนใจของ ฝ่ายนโยบายแต่ เพียงอย่างเดียว อย่างเช่น ในสมัยประธานาธิบดี Jacques Chirac ใน พ.ศ. 2545 ก็ท�ำให้เกิด
การขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็งผ่านโครงสร้างการท�ำงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนือ่ งของประเทศฝรัง่ เศสถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนเชิงนโยบายคาดว่าน่าจะมาจากการมี
ผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 นั่นคือ กรมความปลอดภัยทางถนน ท�ำให้หน่วยงาน
ต้องพยายามท�ำงานเพือ่ ให้มผี ลงานออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ แตกต่างกับประเทศไทยทีถ่ งึ แม้จะมีการท�ำงานในรูปแบบคณะกรรมการ
เช่นเดียวกัน แต่เลขานุการของคณะท�ำงานนัน่ คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับ
กรมความปลอดภัยทางถนนของฝรั่งเศสในปัจจุบัน แต่ก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบไม่เพียงแต่ด้านความปลอดภัยทางถนน
แต่ต้องรับผิดชอบในสาธารณภัยทุกด้านซึ่งภัยอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับภัยทางถนน
นอกจากการมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนแล้ว กรมความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
ฝรั่งเศสยังได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยภายในกรมที่เรียกว่าหน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน (ONISR) ซึ่งท�ำหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลอุบัติเหตุท่ีทางต�ำรวจป้อนข้อมูลเข้ามาผ่านระบบ BACC เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการท�ำงานตามมาตรการต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ โดยท�ำงานร่วมกับหน่วย
เฝ้าระวังในระดับพื้นที่ ส�ำหรับประเทศไทยใช้โครงสร้างการท�ำงานในรูปของอนุกรรมการด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล
โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ แต่ก็ยังขาดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านก�ำลังคน ทรัพยากร งบประมาณ
ตลอดจนยังไม่สามารถน�ำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ 30 วันได้ โดยในปัจจุบัน
อยูใ่ นระหว่างการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ฐานคือ ต�ำรวจ สาธารณสุข และบริษทั ประกัน แต่กย็ งั ไม่ใช่ระบบฐานข้อมูล
บนเว็บไซด์เพื่อให้สามารถน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที
อีกหนึ่งโครงสร้างที่มีความโดดเด่นของประเทศฝรั่งเศสคือสภาความปลอดภัยทางถนนที่รวมภาคีจากทุกภาคส่วน
เข้ามาส่วนร่วมในการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยสภาฯ จะมีทั้งตัวแทนจากฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม เหยือ่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ และนักวิชาการ ในขณะทีป่ ระเทศไทย
จะมีบางส่วนทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงแต่กไ็ ม่เหมือนกันทัง้ หมด เช่น มีกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาในเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน
ที่มีตัวแทนจากฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม แต่ก็มีการท�ำงานในช่วงสั้นๆ ตามประเด็น
ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งท�ำให้ขาดความต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินผล อย่างจริงจัง นอกจากโครงสร้างกรรมาธิการแล้ว
โครงสร้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอีกโครงสร้างคือ อนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแต่ก็ยังขาดการสนับสนุน
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ด้านงบประมาณอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวางแผน และยุทธศาสตร์
การท�ำงานด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจน
มาตรการหลักที่ประเทศฝรั่งเศสได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดการลดลงของ ความสูญเสียได้
อย่างชัดเจน คือ การยึดหลักนิติรัฐ และระบบควบคุมและลงโทษในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยบนท้องถนน
มีการก�ำหนดกฎหมายเพือ่ วางเป็นแนวทางให้สงั คมได้รบั ทราบถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และเป็นภัยต่อผูอ้ นื่ มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของกฎหมาย จิตส�ำนึกที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพด้วย
บทลงโทษที่ รุ น แรง และน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั บ กุ ม ให้ สู ง ขึ้ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ระบบควบคุ ม
และลงโทษอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงส�ำหรับประเทศไทยเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกัน โดยที่บทลงโทษ
ยังคงอ่อน ไม่มผี รู้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจนในการให้ความรูต้ อ่ สังคมถึงประโยชน์และความจ�ำเป็นของกฎหมาย ขาดบุคลากรและอุปกรณ์
ในการท�ำงานที่เพียงพอ ขาดทักษะในการท�ำงาน ขาดความก้าวหน้าในสายงาน ขาดการจัดการระบบค่าปรับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และขาดการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพือ่ ทดแทนปัญหาทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด ทัง้ ปัญหา
คนกระท�ำผิดเป็นจ�ำนวนมาก คนท�ำงานไม่เพียงพอ ไม่สามารถน�ำค่าปรับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
บทเรียนทีส่ ำ� คัญและควรน�ำมาใช้โดยเร่งด่วนส�ำหรับประเทศไทยคือ การรณรงค์และสร้างกระแสให้เกิดแรงกระชาก
ทางสังคม (Social Shock) อย่างรุนแรงถึงปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งพบว่าสามารถลดความสูญเสียลงได้ในเวลา
เพียงช่วงสั้นๆถึงเกือบร้อยละ 30 ภายใน 3-4 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ แผนแม่บทและเป็นปีสุดท้ายของแผนทศวรรษพอดี
โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจ�ำเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ชัดเจน แตกต่างจากที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนจากเบี้ยประกันอย่างที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศส นั่นคือ ก�ำหนดให้ต้องน�ำงบประมาณร้อยละ 0.5
จากค่าธรรมเนียมประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

2.2.4 ทศวรรษการจัดการความปลอดภัยทางถนนในประเทศเกาหลีใต้
สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร
ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเป็นผู้น�ำด้านอุตสาหกรรมการผลิตของโลก โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบว่า ประเทศเกาหลีใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สูงเป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเชีย และ
อันดับ 15 ของโลก (Royal Thai Embassy, 2556) และมีทิศทางทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทางกลับกัน
ประเทศเกาหลี ใ ต้ มี อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอยู ่ ใ นเกณฑ์ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ่ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ในองค์ ก าร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD)
และถู ก จั ด ให้ เ ป็ น วาระปั ญ หาระดั บ ชาติ ที่ มี ค วามร้ า ยแรงในแง่ ข องคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชนในประเทศที่ต้องได้รับการจัดการและแก้ไข

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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ตาราง 2-3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศเกาหลีใต้ในรอบ 50 ปี

ที่มา: Economic Growth and Transport Models in Korea, 2012
ส�ำหรับข้อมูลแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุจราจร The Korea Transportation Institute (2012) ได้ระบุว่า
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศเกาหลีใต้สว่ นหนึง่ เป็นผลกระทบทีเ่ กิดจากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของจ�ำนวนยานพาหนะ
ในประเทศ ซึ่งจากสถิติการครอบครองยานพาหนะของประชาชนในประเทศเกาหลีตั้งแต่ ค.ศ. 1980 – 2010 โดยมีจ�ำนวน
ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นถึง 40เท่า ท�ำให้เป็นสาเหตุของโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ประเทศเกาหลีใต้เริ่มตระหนักถึงอุบัติภัยด้านการจราจรทางบก
อันก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างต่อเนื่องมากขึ้น โดยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ ค.ศ. 1980 ที่มีผู้เสียชีวิต 5,608 ราย
ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 13,429 ราย ใน ค.ศ. 1991 ซึ่งหากเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD
ประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆ ของชาติสมาชิก
ทั้งหมด (IRTAD, 2007 และ 2008) โดยเฉพาะปัญหาการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในเด็ก รัฐบาลเกาหลีใต้ จึงมีการรณรงค์
พร้อมทัง้ ออกนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศขึน้ การให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่ในด้านการจัดการ
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการจราจรที่มีประสิทธิภาพสามารถน�ำไปสู่การลดลง
ของอัตราผู้เสียชีวิตในประเทศ การจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
ของถนน การลดความเร็วและการจ�ำกัดพื้นที่การแซง ซึ่งปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ท�ำให้จ�ำนวนการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรทางถนนก็ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง 5,050 รายใน ค.ศ. 2010
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ภาพ 2-18 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อ 100,000 ประชากรในประเทศเกาหลีใต้
ที่มา: Economic Growth and Transport Models in Korea, 2012
นโยบายความปลอดภัยทางถนน
จากข้อมูลสถิตยิ อ้ นหลังพบว่าอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศเกาหลีใต้เริม่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 80 – 90
ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความรู้ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ข้อบกพร่องทางกฎหมายจราจร และถนนไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อสภาพจราจร โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
มีอตั ราการการเพิม่ ขึน้ ของยานพาหนะ 6 เท่า มีอตั ราการเสียชีวติ เท่ากับ 14.7 และ 28.8 ต่อแสนประชากร ซึง่ เป็นความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก
นโยบายความปลอดภัยทางถนนก่อน ค.ศ. 1991 (ช่วงเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุ)
ใน ค.ศ. 1979 มีการออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในการขนส่งและก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
ความปลอดภัยขนส่งแห่งชาติ
ใน ค.ศ. 1981 การออกกฎหมายข้อยกเว้นส�ำหรับการจัดการอุบตั เิ หตุจราจรโดยผูข้ บั ขีท่ เี่ ป็นสาเหตุในการเกิดอุบตั เิ หตุ
เล็กน้อยไม่ร้ายแรงจะได้รับข้อยกเว้นจากการด�ำเนินคดีทางอาญา
ใน ค.ศ. 1984 ข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะไม่ได้รวมกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนอื่นๆ
ใน ค.ศ. 1988 มีการริเริ่มน�ำระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์และประมวลผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ค.ศ. 1990 บังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้โดยสารด้านหน้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและ ต้องติดตั้งที่นั่งเด็ก
เพื่อความปลอดภัยในการโดยสาร
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ภาพ 2-19 มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศเกาหลีใต้
ที่มา: Economic Growth and Transport Models in Korea, 2012
นโยบายความปลอดภัยทางถนน 1992 หลัง (อุบัติเหตุลดลง)
หลังจากประสบปัญหาการเสียชีวิตสูงสุดของประเทศ ในปี 1992 จ�ำนวน 13,429 ราย ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เปิดตัวแคมเปญลดอุบัติเหตุที่แข็งแกร่งในปี 1992
ใน ค.ศ. 1995 มีการน�ำร่องโครงการเขตโรงเรียนปลอดภัย โดยให้ประชาชนศึกษาภาคทฤษฏี ในเรือ่ งกฎหมายจราจร
และความปลอดภัยส�ำหรับการขอใบอนุญาตขับขี่พร้อมต้องท�ำการทดสอบการขับขี่ในภาคปฏิบัติ
ใน ค.ศ. 2000 ก�ำหนดให้มีการค�ำจ�ำกัดความสาเหตุการตายจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรใหม่ ซึ่งเปลี่ยนจาก 3 วัน
หลังเกิดเหตุ เป็น 30 วันหลังจากประสบอุบัติเหตุ
ใน ค.ศ. 2001 ยกระดับความเข้มข้นในการรณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัยและจากการส�ำรวจพบว่า มีอัตรา
การคาดเข็มขัดเพิ่มขึ้น 90% ท�ำให้จ�ำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงอย่างรวดเร็ว
ใน ค.ศ. 2009 เพิ่มบทลงโทษส�ำหรับผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับให้มีความรุนแรงมากขึ้นระวางโทษจ�ำคุกสูงสุด 5 ปี และ
ปรับเงินจากการกระท�ำความผิด 10 ล้านวอน (ประมาณ 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับประเทศเกาหลีใต้
การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน (Accident Black-Spot Improvement Initiative)
จุดประสงค์ของการระบุจดุ ทีม่ คี วามเสีย่ งและอันตรายในการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนเพือ่ ทีจ่ ะได้ทราบสาเหตุปจั จัยของ
การเกิดอุบัติเหตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ คน ยานพาหนะ และถนน
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุเพื่อท�ำการปรับปรุงและลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
ได้ก�ำหนดขั้นตอนในการพิจารณา 6 ขั้นตอนด้วยกันคือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
2. การระบุพื้นที่หรือสถานที่ของจุดเสี่ยงอันตราย
3. ท�ำการหาสาเหตุปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อระบุแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง
4. เขียนมาตรการในการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายและจัดท�ำรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
5. ท�ำการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดปัญหา
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6. ประเมินผลกระทบและผลลัพธ์หลังจากได้ท�ำการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่
ผลของการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายในประเทศเกาหลีใต้ 12,496 จุดช่วง ค.ศ. 1991 – 2010 ท�ำให้จ�ำนวนสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดลง 27.6% และ 43.1% ตามล�ำดับ
โครงการยกระดับความปลอดภัยเขตโรงเรียน (School Zone Improvement Project)
เขตโรงเรียนได้ก�ำหนดให้มีระยะรัศมีอยู่ที่ 300 ม. จากทางเข้าถึงสถานนุบาลเด็กเล็ก โรงเรียนประถม/มัธยม หรือ
สถานการศึกษาที่มีเด็กนักเรียนมากกว่า 100 คน
โครงการเขตโรงเรียนปลอดภัยเป็นโครงการทีม่ แี ผนมาตรการในการติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือในการสยบการจราจรเพือ่
ยกระดับความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เนินชะลอความเร็ว เกาะกลางที่อ�ำนวยความปลอดภัยกับผู้เดินเท้า
ให้แยกออกจากกระแสการจราจร รั้วป้องกัน ไฟจราจร และป้ายจราจร โดยช่วง ค.ศ. 2003 – 2010 มีจ�ำนวนโรงเรียนที่ท�ำการ
ปรับปรุงเขตความปลอดภัยประมาณ 7,351 โรงเรียน ใช้งบประมาณไปมากกว่า 9.9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
การบังคับใช้กฎหมายและโทษปรับ (Police Enforcement & Penalties)
ใน ค.ศ. 2010 จากสถิติข้อมูลความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยการบังคับใช้กฎหมายมีแนวโน้ม
ทีล่ ดลงจากปีกอ่ น 2.6% โดยจ�ำแนกตามสาเหตุปจั จัยของการเกิดเหตุในคดีเมาแล้วขับ (ลดลง 7.6%) ไม่มใี บอนุญาตขับขี่ (30.9%)
การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด (6.7%) และการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (9.1%)
ไม่เพียงแต่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้มีการก�ำหนดระยะเวลาการบังคับใช้
กฎหมายตามช่วงฤดูกาลส�ำหรับเอาผิดแก่ผู้ที่ละเมิดการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส�ำหรับตัวอย่างการฝ่าฝืนและละเมิดความผิด
ในเขตโรงเรียนที่ปลอดภัย โดยมีช่วงในการกวดขันวินัยจราจร 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม ซึ่งมีเกณฑ์
ของการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในเรือ่ ง ฝ่าฝืนเครือ่ งหมายจราจร ขับรถเร็วเกินก�ำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และจอดรถในทีห่ า้ มจอด
เมาแล้วขับ (Drink-Driving)
การบังคับใช้กฎหมายและเอาผิดส�ำหรับผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเริ่มขึ้นใน ค.ศ 2010 โดยเจ้าหน้าที่
จะให้ผขู้ บั ขีท่ ำ� การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ดว้ ยเครือ่ งตรวจวัดโดยการเป่าแต่เนือ่ งด้วยระยะเวลาในการตรวจจับผูก้ ระท�ำความผิด
นั้นต้องใช้ระยะเวลานานและส่งผลกระทบต่อการจราจรที่บางครั้งท�ำให้เกิดการติดขัด เจ้าหน้าที่จึงท�ำการวางแผนจุดตรวจ
และสถานที่ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมเพื่อลดการติดขัดและผู้ขับขี่อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกจากกระแส
การจราจร ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับ ค.ศ. 2009 มีผขู้ บั ขีท่ กี่ ระท�ำความผิดคดีเมาแล้วขับลดลง 7.6% และผลของการเลือกด่านตรวจ
และจุดสกัดที่มีประสิทธิภาพเป็นผลท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากคดีเมาลดลง 13% เมื่อเทียบกับ ค.ศ. 2010
การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Rescue)
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในประเทศเกาหลีใต้ทำ� ให้อตั ราการ
เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของกลุ่มคนในวัยท�ำงานเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดในสมอง และโรคหัวใจ ซึ่งมีความต้องการในการรักษา
จ�ำนวนมาก เช่นเดียวกับผู้ที่ประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ต้องการรักษาเป็นการด่วน
การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการบริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐบาลในด้านการออกหน่วยช่วยเหลือ ความต้องการในการรักษา จ�ำนวนบุคลากรและเวชภัณฑ์ และการลงทุน
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โดยใน ค.ศ. 2005 แผนบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2006 - 2010) ก�ำหนดให้แผนฉบับนี้มีการสนับสนุนและใช้ระบบ
การจัดการข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการ
1. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในการเข้าถึงพื้นที่และอ�ำนวยความสะดวกด้านการช่วยเหลือ
3. มีระบบการให้บริการทางการแพทย์
4. มีศูนย์กลางในการติดตามระบบและประเมินผลการให้บริการ
5. ให้การสนับสนุนและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ
6. พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายและขนส่งผู้ประสบเหตุให้มีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
การให้การศึกษา (Education)
สิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั้น คือ การให้การศึกษา
ในเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง น�ำโดยระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนหรือการให้ข้อมูลผ่านประสบการณ์ในสถานที่
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การเล่าตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุอันตรายในสวนสาธารณะ การออกจดหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านความปลอดภัยทางถนนโดยฝากให้นกั เรียนน�ำไปให้ผปู้ กครองจึงเป็นทางทีด่ ใี นการมอบความรูน้ ำ� ไปสูท่ พี่ กั อาศัยและผูป้ กครอง
เช่นเดียวกับระบบการศึกษาโรงเรียนที่มีหลักสูตรด้านความปลอดภัย ซึ่งมีชั่วโมงในการสอนประมาณ 21 – 23 ชั่วโมงตลอดปี
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมด้านความปลอดภัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเล่นโรลเลอร์เบลด การขี่คิ๊กบอร์ด การห้ามทางรถไฟ
การขี่จักรยาน เครื่องมือด้านความปลอดภัย และการเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย
จะเห็นได้ว่าการให้การศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในส่วนของการด�ำรงชีวิต
เป็นหลัก นอกจากนักเรียนในชั้นเรียนแล้ว อาจารย์และผู้ปกครองก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบและถ่ายทอดความรู้
ผ่านพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเป็นหลัก
การรณรงค์เผยแพร่ (Publicity)
เป็นที่ทราบดีว่าการเกิดอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นจากการรวมกันของผู้ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในการขนส่ง ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้หมด แต่สามารถป้องกันได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากผู้ใช้รถใช้ถนน
ในขณะที่มีการลงทุนปรับปรุงลักษณะทางกายภาพทางถนน หรือปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในการขนส่ง การปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สุด ในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน
ผ่านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยจากข้อมูลกว่า 90% ของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศเกาหลีใต้ มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่
ขับขี่ด้วยความประมาทและฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
ดังนั้นจึงได้มีการก�ำหนดให้มีเดือนแห่งความปลอดภัยในการขนส่งขึ้นในโอกาสงานต่างๆ เช่น โครงการตอบปัญหา
ส�ำหรับเด็กในเรื่องของความปลอดภัย เป็นต้น
เป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศเกาหลีใต้ คือ การลดจ�ำนวนการเสียชีวิต 8.8 ต่อ 100,000
ประชากร และจ�ำนวนเสียชีวติ 1.9 ต่อ 10,000 ยานพาหนะ ตามแผนแม่บทความปลอดภัย การขนส่ง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2550-2554)
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เป้าหมายของการลดอุบัติเหตุในระยะยาว คือ ต้องการลดจ�ำนวนการเสียชีวิตต่อลงไป 7.1 ต่อ 100,000 ประชาการ
และเสียชีวิต 1.4 ต่อยานพาหนะ 10,000 คัน ไปจนถึง พ.ศ. 2559
ตาราง 2-4 เป้าหมายของการลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา: Economic Growth and Transport Models in Korea, 2555
การเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD
ใน พ.ศ. 2550 จ�ำนวนการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนในประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่ 24 จากประเทศ
สมาชิก OECD และมีจ�ำนวนของผู้เสียชีวิตต่อยานพาหนะ 10,000 คัน อันดับที่ 27 ของประเทศทั้งหมด 28 ประเทศ
จากสถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ประเทศเกาหลีใต้กำ� หนดให้มกี ารตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราการเสียชีวติ ของประชาการ
ในประเทศต่อหัวเป็น 6.1 ใน พ.ศ. 2559 เพือ่ ต้องการให้ประเทศของตนเองอยูใ่ นช่วงปานกลางของการจัดอันดับในกลุม่ ประเทศ
สมาชิก OECD เทียบเท่ากับประเทศฟินแลนด์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และ ไอร์แลนด์ เป็นต้น

ภาพ 2-20 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อ 100,000 ประชากรในกลุ่มประเทศ OECD
ที่มา: Economic Growth and Transport Models in Korea, 2555
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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สรุปนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศเกาหลีใต้ตามกรอบ 5 เสาหลักของ WHO
พ.ศ.
2531
2533
2533
1538
2538
2540
2543
2544
2550
2552

การด�ำเนินการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ก�ำหนดให้มีข้อบังคับในการคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า
บังคับให้มีการติดตั้งที่นั่งพิเศษส�ำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัย
ก�ำหนดเขตโรงเรียนปลอดภัย และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ปลอดภัย
การกวดขันการขอรับใบอนุญาตขับขี่โดยต้องมีการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
ก�ำหนดมาตรการเรื่องการควบคุมความเร็ว
เปลี่ยนนิยามการเสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จาก 3 วัน เป็น 30 วัน
บังคับใช้กฎหมายเข็ดขัดนิรภัยเต็มรูปแบบ
เพิ่มบทลงโทษและลงทะเบียนผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เสี่ยงอันตราย
ก�ำหนดค่าปรับและเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงแก่ผู้ท�ำความผิดคดีเมาแล้วขับ

บทวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

เสาหลัก
1
4
4
2
4
4
1
4
4
4

ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยให้ความส�ำคัญ
กับมาตรการในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและการจัดการด้าน ความปลอดภัยทางถนนเป็นหลัก ส�ำหรับการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศเกาหลีใต้น�ำมาใช้นั้น เป็นรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเหมือนกับประเทศไทย โดยคณะกรรมการเหล่านี้จะท�ำหน้าที่เทียบเท่าได้กับคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในประเทศเกาหลีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 หรือ
พ.ศ. 2522 ในขณะที่ประเทศไทยหากนับคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนชุดเดิม ได้มีการแต่งตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) หรือช้ากว่ากันประมาณ 25 ปี โดยคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยในการขนส่งและผลักดันให้เกิดกฎหมายการจัดการด้านอุบัติเหตุตามมาใน พ.ศ. 2524 เพื่อต้องการ
ลดความรุนแรงอันเนื่องมาจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนือ่ งของจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุในประเทศเกาหลีใต้ตงั้ แต่
พ.ศ. 2535 เห็นได้ชัดเจนว่ามาจากความส�ำเร็จของการออกมาตรฐาน ข้อก�ำหนดกฏหมาย และการให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ การมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนอย่างสถาบันการขนส่งแห่งเกาหลีใต้ ที่มีหน่วยวิจัย
ด้านถนนและการขนส่ง โดยมีความรับผิดชอบในการวางแผน ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและการขนส่ง ตลอดจน
หาประสิทธิภาพของระบบการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ แตกต่างกับประเทศไทยที่ถึงแม้จะมีการท�ำงานในรูปแบบคณะ
กรรมการเช่นเดียวกัน แต่เลขานุการของคณะท�ำงานนั่นคือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำหรับมาตรการหลักทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ได้มกี ารพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งและส่งผลให้เกิดการลดลงของความสูญเสีย
ได้อย่างชัดเจน คือ การจัดการระบบฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ และ ระบบความเข้มแข็งของกฏหมาย
ทีค่ วบคุมและลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิด ด้านพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยบนท้องถนน มีการก�ำหนดกฎหมายทีเ่ อาผิดผูท้ ฝี่ า่ ฝืนอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนมีการน�ำเทคนิคการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านอุบัติเหตุจราจรให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์
ของกฎหมาย การปลูกจิตส�ำนึกทีร่ บั ผิดชอบต่อส่วนรวม และการบังคับใช้กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้วยบทลงโทษทีร่ นุ แรง และ
น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมให้สูงขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
บทลงโทษยังคงอ่อน ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการให้ความรู้ ส่งผลไปถึงการขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการงานที่เพียง
พอ ขาดทักษะในการท�ำงานขาดความก้าวหน้าในสายงาน ขาดการจัดการระบบค่าปรับที่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ
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ระหว่างหน่วยงาน และขาดการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปัญหาคนกระท�ำผิด
เป็นจ�ำนวนมาก คนท�ำงานไม่เพียงพอไม่สามารถน�ำค่าปรับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ใจความส�ำคัญที่ต้องน�ำมาใช้ในการพัฒนาแผนโดยเร่งด่วน คือ การเข้มงวดกับการเอาผิดทางกฏหมายกับผู้ขับขี่
ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับทางกฎหมาย การรณรงค์และสร้างความตื่นตัวแก่สังคมออนไลน์ โดยให้ตระหนักถึงความรุนแรงและปัญหา
ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งพบว่าสามารถลดความสูญเสียลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนนได้เป็นอย่างดี

2.3   การพัฒนา Best Practice Measure ส�ำหรับการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศ
คณะผู้วิจัยได้พิจารณางานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางจัดท�ำ
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย โดยอาศัยหลักการด�ำเนินมาตรการต้นแบบ (Best Practice) จากต่างประเทศ
ทั้งนี้ ข้อจ�ำกัดของทรัพยากรทางด้านก�ำลังคนและงบประมาณของประเทศ ท�ำให้การด�ำเนินมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนนจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าของผลทีไ่ ด้รบั จากการลงทุน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน
สามารถน�ำไปใช้ในการตัดสินใจด�ำเนินมาตรการได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวยังมีข้อจ�ำกัดต่อการน�ำมาใช้จริง เพราะ
ในบางครัง้ การก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนไม่ได้เกิดขึน้ ภายใต้การตัดสินใจเพียงแค่ผลประโยชน์และต้นทุนเท่านัน้
Best Practice Measure (BPM) จึงเป็นวิธกี ารศึกษาหนึง่ ทีช่ ว่ ยค้นหามาตรการ ความปลอดภัยทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ซึง่ เป็นการศึกษาระบบบริหารด้วยเทคนิควิธกี ารต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด BPM จึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงวิธกี าร
ท�ำงานที่ดี แต่เป็นการท�ำงานที่ดีกว่าหรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการท�ำงานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการต่างๆ ท�ำให้ผลงานนั้น
บรรลุเป้าหมายสูงสุดด้วย ซึ่งการพิจารณาเพื่อจัดท�ำมาตรการหรือโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ปัจจัย 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และ 3) แรงขับเคลื่อนในการบังคับใช้
มาตรการ

2.3.1 หลักการ Best Practice Measure ด้านความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศ

มาตรการทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับการแก้ไขปัญหาของแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ ควรทราบขนาดของปัญหา
ที่จะแก้ไข และทราบว่ามาตรการจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในสัดส่วนที่สูง
ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากมีการก�ำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขชัดเจน และมีแนวคิดที่ถูกต้องว่ามาตรการจะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ตัวอย่างการลดอุบัติเหตุทางถนนตามหลักการ Best practice เช่น กรณีอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ
จุดกลับรถ หน้าชุมชน สิ่งที่ควรศึกษามี 3 ส่วน คือ 1) จ�ำนวนอุบัติเหตุจากการขับรถด้วยความเร็วเกินก�ำหนดของพื้นที่
ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อปี และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ต่อปี 2) ขนาดของปัญหา เช่น สัดส่วน
ของอุบัติเหตุจากสาเหตุดังกล่าวสูงที่สุดในพื้นที่หรือไม่ และ 3) การก�ำหนดแนวคิดของมาตรการ เช่น การปิดจุดกลับรถ
หรือการใช้มาตรการชะลอความเร็วสามารถเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถคาดหวังผลต่อการสร้างความปลอดภัยได้หรือไม่
จึงจ�ำเป็นต้องมีการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจด�ำเนินมาตรการ
ความคุ้มค่าในการตัดสินใจด�ำเนินมาตรการ สามารถประเมินผลประโยชน์จากการลดอุบัติเหตุและต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินมาตรการ โดยการเลือกด�ำเนินมาตรการที่ให้ประโยชน์ มากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น และสามารถวิเคราะห์
Cost-Benefit Analysis (CBA) เพือ่ ตัดสินใจเลือกด�ำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสม ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดด้านต้นทุน โดยประเมินในรูปของ
ตัวเงิน และการเลือกด�ำเนินมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ กิดขึน้ สามารถวิเคราะห์ Cost-Effectiveness Analysis
(CEA) เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของมาตรการ จากการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงได้โดยสามารถพิจารณา
ได้ทั้งก่อนและหลังด�ำเนินมาตรการ
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นอกจากนี้ การบรรลุผลส�ำเร็จ ของมาตรการหรือโครงการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนต้องสามารถ
ประเมินผลได้ ซึ่งการประเมินผลของมาตรการสามารถศึกษาได้จากฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยการประเมินด้วยวิธี
Cost-Benefit Analysis (CBA) หรือ Cost-Effectiveness Analysis (CEA) ซึ่งมีการก�ำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลการ
ประเมินทางสถิตแิ ละสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ เช่น ลดจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนนได้รอ้ ยละ 10 ต่อปี ลดจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 50 จากปีฐาน หรือลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสได้ร้อยละ 100 จากปีฐาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การได้รบั การยอมรับจากสาธารณะ (Public acceptability) เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้พจิ ารณาเช่นกัน
ความยอมรั บ ต่ อ มาตรการทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ด� ำ เนิ น มาตรการ จึ ง ต้ อ งสร้ า งความยอมรั บ จากสาธารณะโดยด� ำ เนิ น การ
ผ่านผู้บังคับบัญชา/ผู้ก�ำหนดนโยบายในพื้นที่ และตัวแทนจากประชาชน อีกทั้งต้องค�ำนึงถึงความยั่งยืนในการปฏิบัติ
(Sustainability) ด้วย โดยสามารถด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนได้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนือ่ ง ส่งผลในระยะยาว
และสามารถถ่ายทอดการด�ำเนินงานให้กับต่างพื้นที่ได้ (Transferability) ซึ่งรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาความเป็น BPM
ของมาตรการสามารถแสดงได้ดังตาราง 2-5
ตาราง 2-5 เกณฑ์การพิจารณาความเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่สุด
หลัก BPM
(1) Focus of the
measure
(2) Size of road
safety problem
(3) Expected effects
on safety

ค�ำจ�ำกัดความ
คณะท�ำงานต้องสามารถก�ำหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนของมาตรการ
คณะท�ำงานต้องทราบ
ขนาดของปัญหาที่จะแก้ไข
คณะท�ำงานต้องสามารถคาดหวัง
ผลต่อการสร้างความปลอดภัย

(4) Cost and benefits คณะท�ำงานต้องสามารถพิจารณา
ความคุ้มค่าในการตัดสินใจด�ำเนิน
มาตรการ
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(5) Effectiveness

มาตรการต้ อ งสามารถบรรลุ ผ ล
ส�ำเร็จ โดยสามารถประเมินผลได้

(6) Public
acceptability

มาตรการได้ รั บ การยอมรั บ จาก
สาธารณะ

Thailand Road Safety Master Plan 2018-2021

เกณฑ์การพิจารณา
- ต้องสามารถก�ำหนดปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขให้ชัดเจน
- มีแนวคิดที่ถูกต้องว่ามาตรการจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ทราบว่ามาตรการจะต้องแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิด ความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนนในสัดส่วนที่สูง ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต
สามารถประเมินผลของมาตรการเชิงปริมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ก่อนด�ำเนินมาตรการ โดยเป็นผลต่อจ�ำนวนอุบัติเหตุ หรือผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
- สามารถประเมินประโยชน์จากการลดอุบตั เิ หตุและต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
จากการด�ำเนินมาตรการ ด้วยการวิเคราะห์ Cost-Benefit Analysis
(CBA)หรือ Cost-Effectiveness Analysis (CEA)
- สามารถพิจารณาได้ทั้งก่อนและหลังด�ำเนินมาตรการ
- แนวทางการประเมินผล ประกอบด้วย
(1) การประเมิ น ผลด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการด� ำ เนิ น มาตรการ
ด้วยวิธี CBA หรือ CEA
(2) การประเมิ น ความสามารถในการบรรลุ ผ ล/เป้ า หมาย
ของมาตรการ เช่น ลดจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทางถนนได้ 10% ต่อปี เป็นต้น
- การประเมินดังกล่าวต้องมีการจัดท�ำฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ที่สามารถประเมินผลของการด�ำเนินมาตรการได้
- ได้ พิ จ ารณาความยอมรั บต่ อ มาตรการทั้ ง ก่ อ นและหลังด�ำเนิน
มาตรการ
- มาตรการสามารถสร้างความยอมรับจากสาธารณะได้ ดังนี้
(1) การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ก�ำหนดนโยบายในพื้นที่
(2) การยอมรับจากประชาชน

หลัก BPM
(7) Sustainability
(8) Transferability

ค�ำจ�ำกัดความ
มาตรการมี ค วามยั่ ง ยื น ในการ
ปฏิบัติ
สามารถถ่ายทอดการด�ำเนินงานให้
กับต่างพื้นที่ได้

เกณฑ์การพิจารณา
สามารถด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนได้อย่างเป็นระบบ
มีความต่อเนื่อง ส่งผลในระยะยาว
สามารถถ่ายทอดมาตรการให้กับทุกพื้นที่ในจังหวัด จังหวัดที่อยู่
ติดกัน และจังหวัดในภาคเดียวกันได้

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)

2.3.2 การศึกษาศักยภาพโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนของต่างประเทศ
การก�ำหนดมาตรการหรือโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนของสหภาพยุโรปใช้เครือ่ งมือการบังคับใช้กฎหมาย
ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางถนนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ซึ่งตัวอย่างของกลไกการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
คือการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วแบบถาวรในแต่ละท้องถิ่นและมีหน่วยงานท้องถิ่นในการด�ำเนินงานจัดท�ำนโยบาย
และแนวทางในการด�ำเนินการ ซึ่งมีการน�ำค่ารายได้จากค่าปรับไปใช้ในการด�ำเนินมาตรการอื่นๆ มีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน
อยู่หลายมิติด้วยกัน
องค์ประกอบของการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนของสหภาพยุโรป มีสว่ นประกอบภายใต้โครงสร้างสถาบัน
และองค์กร ได้แก่ 1) หน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ 2) มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ถนน เช่น การบังคับใช้กฎหมาย
การอบรมและให้ความรู้ และการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ 3) มาตรการที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
เช่น การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยทางถนน การติดตัง้ ระบบ/ อุปกรณ์ความปลอดภัย และการก�ำหนด มาตรฐาน
ฯลฯ และ 3) มาตรการที่เกี่ยวกับถนนและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การวางผังออกแบบและก่อสร้าง การติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
ความปลอดภัย การบ�ำรุงรักษา และ Road safety audit/ Road inspection เป็นต้น
Winkelbauer and Machata (2551) น�ำเสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกมาตรการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด
(Best Practice Measures: BPM) ต่อการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ โดยขั้นตอนการศึกษาที่ส�ำคัญ
คือการคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมที่สุดออกจากมาตรการทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดกลุ่ม การคัดเลือก
และการจัดอันดับมาตรการ ควบคู่ไปกับการประเมินมาตรการของแต่ละประเทศ ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัยทางถนนในส่วนต่าง ๆ จึงมีความส�ำคัญส�ำหรับการศึกษาในขั้นตอนนี้ ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์
และสังเคราะห์มาตรการได้เป็น 9 ประเด็น ดังแสดงใน ตาราง 2-6
ตาราง 2-6 ประเภทของมาตรการในการศึกษาของสหภาพยุโรป
(1) การจัดกิจกรรมและรณรงค์
(2) การอบรม ทดสอบ และให้ใบขับขี่ แก่ผู้ขับขี่
(3) การคัดกรองและเยียวยาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
(4) มาตรการด้านยานพาหนะ
(5) มาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(6) มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
(7) การวิเคราะห์ในรายละเอียดทางสถิติ
(8) การจัดการเชิงสถาบันของงานความปลอดภัยทางถนน
(9) การตอบสนองต่ออุบัติเหตุ
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)

(Education and campaigns)
(Driver training, testing and licensing)
(Rehabilitation and diagnostics)
(Vehicles)
(Infrastructure)
(Enforcement)
(Statistics and in-depth analysis)
(Institutional organization of road safety)
(Post-accident care)
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ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบไปด้วยเกณฑ์การแบ่งประเภทของมาตรการหลักมาตรการย่อย
และประเภทกิจกรรมในแต่ละมาตรการย่อย เพือ่ ใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปโครงสร้างมาตรการให้เป็นระบบ และเกณฑ์
BPM เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของมาตรการ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
ได้สรุปเกณฑ์การแบ่งประเภทของมาตรการจากงานศึกษาของ Winkelbauer and Machata (2551) ที่สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทย ดังตาราง 2-7
ตาราง 2-7 ประเภทของมาตรการที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประเภทมาตรการหลัก/มาตรการย่อย
(1) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)
มาตรการเกี่ยวกับความเร็ว

มาตรการเกี่ยวกับการตรวจจับแอลกอฮอล์
และสารเสพติด
มาตรการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ขับขี่และการให้ใบขับขี่
มาตรการเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
มาตรการเกี่ยวกับยานพาหนะ

กิจกรรมแต่ละมาตรการย่อย
-

การใช้กล้องตรวจจับความเร็วแบบถาวร
การใช้กล้องตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่
การใช้ section speed control
การสุ่มตรวจด้วยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์
การทดสอบสารเสพติด

-

การท�ำผิดกฎจราจร
การตรวจการมีใบอนุญาตขับขี่
การบังคับใช้เรื่องเข็มขัดนิรภัย
การบังคับใช้เรื่องหมวกนิรภัย
การตรวจสภาพรถ
การอนุญาตประกอบการขนส่ง
มาตรการส�ำหรับยานพาหนะต่างชาติ

มาตรการด้านอื่นๆ
(2) การจัดกิจกรรมและการรณรงค์ (Campaigns)
การคาดเข็มขัดนิรภัย
การสวมหมวกนิรภัย
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
การจ�ำกัดความเร็วในการขับรถ
การขับขี่ตามกฎจราจร
การมีใบอนุญาตขับขี่
การไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
(3) มาตรการความปลอดภัยของยานพาหนะ (Vehicles)
การตรวจสภาพยานพาหนะ
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนจาก ยานพาหนะ
-
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การตั้งด่านตรวจสภาพรถบนถนนหลวง
การตรวจสภาพยานยนต์ประจ�ำปี
การตรวจน�้ำหนักของการบรรทุก
การบังคับใช้เรื่องเข็มขัดนิรภัยบนรถส่วนบุคคล
การบังคับใช้เรื่องเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
การบังคับใช้เรื่องระบบป้องกันการพลิกคว�่ำของรถโดยสาร
การบังคับใช้เรื่องไฟติดรถยนต์ที่ส่องสว่างในเวลากลางวัน

ประเภทมาตรการหลัก/มาตรการย่อย

การบังคับเรื่องการได้รับมาตรฐานต่างๆ

-

กิจกรรมแต่ละมาตรการย่อย
การบังคับใช้อุปกรณ์ช่วยในการคุยโทรศัพท์มือถือ ขณะขับรถ
การตรวจน�้ำหนักของการบรรทุก
การบังคับเรือ่ งการได้รบั มาตรฐาน EuroNCAP ของรถส่วนบุคคล
การบังคับเรื่องการได้รับมาตรฐาน EuroNCAP ของรถโดยสาร

การบังคับให้ยานพาหนะมีระบบป้องกันการขับรถขณะมึนเมา
(4) มาตรการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Infrastructure)
การวางโครงข่ายการใช้ถนนในเขตเมืองและชนบท
การก่อสร้างและออกแบบการใช้ถนนในเขตเมือง และชนบท
การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนถนน ในเขตเมือง
และชนบท
การบริหารจัดการด้านการบ�ำรุงรักษา
การตรวจสภาพความปลอดภัยทางถนน

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558)
นอกจากนี้ ความปลอดภัยของยานพาหนะต้องค�ำนึงถึงการออกแบบยานพาหนะและอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
เนือ่ งจากมีสว่ นช่วยในการคุม้ ครองผูโ้ ดยสารจากการเกิดอุบตั เิ หตุและป้องกันการเกิดความเสียหายทีร่ นุ แรงต่อผูใ้ ช้รถใช้ถนนนอก
ตัวยานพาหนะนัน้ การก�ำหนดมาตรการตามหลักการ BPM ยังสามารถช่วยลดอุบตั เิ หตุทางถนนได้อกี ด้วย เช่น นโยบาย Daytime
Running Lights (DRL) ที่ด�ำเนินมาตรการให้รถทุกคันเปิดไฟต�่ำ ขณะเดินทางในเวลากลางวัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากการเปิดไฟต�่ำจะช่วยให้ผู้ขับขี่มีระยะการมองเห็นที่ปลอดภัย รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นรถของผู้อื่น
และสามารถปรับพฤติกรรมในการขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ โดยแสดงรายละเอียดตามหลักการ BPM ได้ดังตาราง 2-8
ตาราง 2-8 นโยบาย Daytime Running Lights (DRL) ตามหลัก BPM
หลัก BPM
(1) การก�ำหนดเป้าหมายและปัญหา

ค�ำจ�ำกัดความ

- เป้าหมายคือผู้ขับขี่และเจ้าของรถ
- ขนาดของปัญหาได้รบั การค�ำนวณว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของอุบตั เิ หตุทางถนน เกิดจาก
การชนกันหลายคันในเวลากลางวัน
(2) ผลด้านความปลอดภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - คาดว่ามาตรการจะสามารถลดจ�ำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในยุโรป
ลงได้ 50% ในช่วง พ.ศ. 2544-2553
- มาตรการได้รับการประเมินว่าสามารถรักษาชีวิตคนได้ 1,200-2,000 คนต่อปี
ในสหภาพยุโรป
(3) การประเมินผลต่อความปลอดภัย
- สามารถลดจ�ำนวนอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการชนกันหลายคันในเวลากลางวันได้ 5%-15%
- สามารถลดจ�ำนวนการเสียชีวิต ลดการบาดเจ็บ และลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
(4) CBA
- ต้นทุนของมาตรการ คือ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 1.6% และ 0.7% ส�ำหรับรถ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามล�ำดับ
- ประโยชน์ของมาตรการ คือ จ�ำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง
- อัตราส่วนระหว่างประโยชน์และต้นทุนของแต่ละพื้นที่อยู่ระหว่าง 1.2-7.7
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564
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หลัก BPM
(5) Effectiveness
(6) การยอมรับ
(7) ความยั่งยืน
(8) ถ่ายทอดมาตรการได้

ค�ำจ�ำกัดความ
มาตรการต้องสามารถบรรลุผลส�ำเร็จ โดยสามารถประเมินผลได้
การยอมรับของประชาชนค่อนข้างสูง แต่มีการต่อต้านในช่วงก่อนการบังคับใช้ในบาง
ประเทศ
มาตรการมีความยั่งยืน โดยมีการพัฒนารถที่ระบบการเปิดไฟหน้าอย่างอัตโนมัติ
มาตรการมีการถ่ายทอดจากประเทศทางตอนเหนือของทวีปไปสู่ส่วนต่างๆ ของทวีป

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)

2.3.3 สรุปแนวทางการด�ำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนตามหลักการ Best Practice Measure
การตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
ในทางปฏิบัติ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน อีกทั้งบ่อยครั้งที่ผู้ก�ำหนดนโยบายไม่ได้ตัดสินใจด�ำเนินมาตรการ
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การสร้างระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจด�ำเนินมาตรการ
จึงมีความส�ำคัญ เนื่องจากการบริหารจัดการเป็นกิจกรรมที่มักมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้ระบบบริหารราชการ
และการเมืองของแต่ละประเทศ และ Winkelbauer and Machata (2551) พบว่า ไม่มีมาตรการใดที่จะบรรลุทุกเงื่อนไข
ของการเป็น Best Practice หากขาดเงื่อนไขที่จะท�ำให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้ง 4 กระบวนการ
ได้แก่ 1) มีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 2) มีการจัดท�ำนโยบายและแผนงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน 3) มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการด�ำเนินมาตรการและการประเมินผลของมาตรการ
และ 4) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องมีกลไกการเชื่อมโยงในการด�ำเนินงานอย่างเป็นทางการ
โดยตัวอย่างมาตรการที่เป็น Best Practice ของประเทศในสหภาพยุโรป สามารถสรุปได้ ดังภาพ 2-21

ภาพ 2-21 มาตรการที่เป็น Best Practice ของประเทศในสหภาพยุโรป
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2560)
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การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในต่างประเทศ มีความเข้มงวดในการก�ำหนดมาตรการต่างๆ ให้บรรลุ
ถึงเป้าหมาย แต่ยงั มีอปุ สรรคทีส่ ำ� คัญเช่นกัน เนือ่ งจากอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาความปลอดภัยทางถนน
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ท�ำให้การด�ำเนินโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนยังเป็นไปในรูปแบบเฉพาะกิจ
ซึง่ ภายใต้ปญ
ั หาอุปสรรคต่างๆ รายละเอียดเงือ่ นไขทีช่ ว่ ยให้มาตรการบรรลุประสิทธิผลทัง้ 4 กระบวนการ สามารถอธิบายได้ตอ่ ไปนี้
เงื่อนไขที่ 1 วิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย จ�ำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าในการก�ำหนดเป้าหมายของนโยบาย
ร่วมกันทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายระยะยาวของประเทศต่อการสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นพื้นฐานในการก�ำหนดนโยบาย
ให้มที ศิ ทางในการด�ำเนินงาน และเป็นการก�ำหนดวิสยั ทัศน์รว่ มกัน ทัง้ ผูใ้ ช้รถใช้ถนน ผูอ้ อกแบบนโยบาย ผูร้ บั ผิดชอบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และผูผ้ ลิตรถ หลักการของนโยบายของสหภาพยุโรปคือ Sustainable Safety และ Vision Zero ซึง่ เป็นการสร้างระบบ
ของการจราจรทางถนน ให้สามารถขจัดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error)
และลดความเสียหายต่อร่างกายจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น
เงื่อนไขที่ 2 การสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการจัดท�ำนโยบาย
โดยแปลงวิสยั ทัศน์ไปสูก่ ารด�ำเนินงานได้ในทางปฏิบตั ิ ภายใต้กรอบเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ ต้องมีการระบุแผนงานและความรับผิดชอบ
ให้แต่ละหน่วยงาน มีการจัดหาเงินทุนและสร้างแรงจูงใจในการด�ำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการก�ำหนดเป้าหมาย
ทัง้ นี้ การตัง้ เป้าหมายเป็นการตัง้ เป้าเชิงปริมาณทีค่ วรจะท�ำให้สำ� เร็จภายใต้กรอบเวลาทีก่ ำ� หนด โดยเป้าดังกล่าวต้องมีความท้าทาย
เช่น การตั้งเป้าหมายลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิต การตั้งเป้าหมายลดพฤติกรรมเสี่ยงจ�ำนวนผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็วเกินก�ำหนด เป็นต้น
อีกทั้งต้องมีการเชื่อมโยงเป้าหมายของนโยบายความปลอดภัยทางถนนเข้ากับเป้าหมายอื่น ๆ ของนโยบายด้านการขนส่ง
เช่น การก�ำหนดเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความมุง่ มัน่ ต่อการบรรลุผลส�ำเร็จ ของเป้าหมายความปลอดภัย
ทางถนนได้
เงื่อนไขที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบาย เช่น โครงการ Handbook for Road Safety Measures
(นอร์เวย์) ทีไ่ ด้จดั ท�ำคูม่ อื ในการด�ำเนินมาตรการ พร้อมเครือ่ งมือในการประเมินผลของมาตรการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยโดยหน่วยงาน
ภาครัฐทีด่ แู ลถนนสาธารณะ(The Public Roads Administration) และโครงการ The Finnish TARVA Programme (ฟินแลนด์)
ทีม่ โี ปรแกรม TARVA ในการประเมินผลของมาตรการ เงือ่ นไขสุดท้ายคือ การจัดสรรเงินทุนให้มปี ระสิทธิภาพในแต่ละมาตรการ
ต้องแสดงกระบวนการที่ระบุ ระยะเวลา งบประมาณที่เหมาะสมต่อการติดตามประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อบรรลุผล
ของมาตรการ และมีการติดตามผลเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายผิดประเภท

2.4 การทบทวนการด�ำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
2.4.1 สาระของแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เป็นกรอบแนวทางเพื่อก�ำหนดทิศทางด้านความปลอดภัย
ทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและใช้จดั ท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแก่หน่วยงานในสังกัด โดยใช้ยทุ ธศาสตร์
การด�ำเนินงาน ตามแนวทาง 5 เสาหลัก ขององค์การสหประชาชาติทกี่ ำ� หนดให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นปีทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) โดยจะมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับบริบท
ปัญหาของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศต่อไป

2.4.2 แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน จ�ำแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ
แผนระยะสั้น (1 ปี) พ.ศ. 2556
แผนระยะกลาง (1-2 ปี) พ.ศ. 2556-2557
แผนระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) ระหว่าง พ.ศ. 2556-2559
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2.4.3 กรอบแนวทางการจัดท�ำแผน
แผนปฏิบัติการฯ ใช้กรอบแนวทางตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 มีความสอดคล้อง
กับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (ดังแสดงในตารางที่ 2.9) จ�ำแนกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล 14 แผนงานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า 22 แผนงานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ลดความเสียหายในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน 11 แผนงานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 3 แผนงานฯ
ตาราง 2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
แผนปฏิบัติการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563
เสาหลัก 1 เสาหลัก 2 เสาหลัก 3 เสาหลัก 4 เสาหลัก 5
การผลั ก ดั น ให้ น โยบาย ทางถนนได้ รั บ
/
ความส�ำคัญจากทุกภาคส่วน และ เกิดกลไก
การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นความปลอดภั ย
ทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ระบบความปลอดภั ย
/
/
/
/
ทัง้ ด้านถนนและการสัญจร ด้านยานพาหนะ
และด้ า นผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน โดยเน้ น ที่ ป ั จ จั ย
เสี่ยงหลัก
การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ระบบความปลอดภั ย
/
/
/
/
ทัง้ ด้านถนนและการสัญจร ด้านยานพาหนะ
และด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
การสร้างภาคีเครือข่ายการมีสว่ นร่วมด�ำเนินการ
/
/
อย่างจริงจังในทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน
เป้าหมาย

จากตารางที่ 2.9 แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเป็นแผนงาน ที่มีการวางกรอบ
การด�ำเนินการแบบบูรณาการและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน
ในหลายระดับ และจ�ำเป็นต้องอาศัยการด�ำเนินการในระดับนโยบายเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับปฏิบตั กิ าร
ให้สามารถบรรลุผลการด�ำเนินงานในทุกมิติ หมายความว่า ผลการด�ำเนินการโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบและกลไก
ในการขับเคลื่อนงานไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูล กฎหมาย เทคโนโลยี เครือข่าย รวมถึงการเร่งแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
จากปัจจัยเสีย่ งหลัก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า ดืม่ แล้วขับ ความปลอดภัยในเด็ก รถโดยสารสาธารณะ และมีการกระจาย
ความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
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2.4.4 สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
1) ผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ ในภาพรวม
ตาราง 2-10 สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2556 - 2559)
ระยะเวลา
สั้น
กลาง
ยาว
รวม/เฉลี่ย

แผนการด�ำเนินงาน
(จ�ำนวนโครงการ/
กิจกรรม)
128
44
4
176

ผลการด�ำเนินงาน
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
แล้วเสร็จ
38
10
80
27
3
14
3
0
1
68
13
95

ร้อยละของโครงการ
ที่ด�ำเนินงาน
แล้วเสร็จ
63.28
31.82
25.00
54.55

ผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน ในภาพรวมพบว่ า มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยมีผลการด�ำเนินงานที่แล้วจ�ำนวน 95 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 176 โครงการเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระยะสัน้ มีจำ� นวนโครงการ/แผนงานทัง้ สิน้ 128 แผนงาน/โครงการ
ซึ่งสามารถด�ำเนินงานได้แล้วเสร็จจ�ำนวน 80 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.28
2. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระยะกลาง มีจำ� นวนโครงการ/แผนงานทัง้ สิน้ 44 แผนงาน/โครงการ
ซึ่งสามารถด�ำเนินงานได้แล้วเสร็จจ�ำนวน 14 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.82
3. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะยาว มีจ�ำนวนโครงการ/แผนงานทั้งสิ้น
4. แผนงาน/โครงการ ซึ่งสามารถด�ำเนินงานได้แล้วเสร็จจ�ำนวน 1 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25
จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากลักษณะแผนงาน/โครงการในแต่ละระยะพบข้อสังเกต ดังนี้
1. โครงการระยะสั้นเป็นโครงการการศึกษา ทบทวน นโยบายและแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อจัดท�ำระบบ และกลไก ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน อันได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
ในภาพรวมระดับประเทศ ระบบฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุทสี่ ามารถน�ำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขีท่ นี่ ำ� ไปสูป่ จั จัยการเกิดอุบตั เิ หตุ
ที่ส�ำคัญ การพัฒนาระบบและกลไกด้านงบประมาณในเชิงบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมาย
การจัดกิจกรรมอบรม และการรณรงค์ตา่ งๆ โครงการระยะสัน้ ทีด่ ำ� เนินกรจึงเป็นโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ต่างๆ การศึกษาทบทวน โครงการการด�ำเนินงานและการอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนงานความปลอดภัย
ทางถนนในระดับพืน้ ที่ โดยมีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระร่วมด�ำเนินการ แต่กจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการน�ำชุดวิชาการ ต้นแบบ หรือประเด็นข้อค้นพบที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการไปสู่การจัดท�ำ
นโยบายและการขับเคลื่อนในภาพรวมระดับประเทศยังมีน้อย ส่งผลให้การพัฒนางานในระดับพื้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและบุคคลากรในการด�ำเนินงานตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงยังมิได้น�ำระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การท�ำงานด้านการบริหารและการบูรณาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งผลให้การด�ำเนินงานในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันที
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2. โครงการระยะกลางเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการผลักดันให้เกิดนโยบาย
เพื่ อ รองรั บ ระบบ/กลไกที่ เ หมาะสม โดยน� ำ ผลการศึ ก ษา ทบทวนจากโครงการในระยะสั้ น มาจั ด ท� ำ
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การศึกษา
ความเหมาะสมในการแสวงหาแหล่งทุนร่วมกับเอกชน เพือ่ ให้สามารถจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้งานอย่างครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะเส้นทางสายหลัก เป็นต้น รวมทั้ง การจัดท�ำข้อเสนอเพื่อให้เกิดกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในระดับพืน้ ที่ รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกลไกในการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น การเพิม่ อัตราก�ำลังให้การท�ำงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ การออกกฎหมายก�ำหนดให้รถที่บรรทุกเด็กเล็กต้องมีเบาะที่นั่งส�ำหรับเด็ก การจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับ
ความเร็วให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
โครงการระยะกลางจึ ง เป็ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลไกด้ า นกฎหมาย
การน�ำมาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับผูโ้ ดยสารทีย่ งั ไม่เคยมีการน�ำมาใช้ในประเทศไทย เช่น ทีน่ งั่ ส�ำหรับเด็ก รวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าศูนย์อ�ำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส�ำคัญใน
การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยทางถนนได้ อย่างดี โดยใช้กลไก
ของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นประธาน ท�ำให้ทกุ ภาคส่วนเกิดความตืน่ ตัวในการขับเคลือ่ นงานในบรรลุตามเป้าหมายได้
รวมถึงสามารถสั่งกาไปยังระดับท้องถิ่นให้ด�ำเนินการได้ทั่วประเทศ
เนื่องจากมีศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดเป็นกลไกในการบูรณาการการด�ำเนินงาน
ในระดับพื้นที่และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแต่ยังมีข้อจ�ำกัดในเรื่องระบบการบริหารการประชุมที่ใช้ระยะเวลานาน
เนือ่ งจากต้องผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการหลายชุดและ ขาดกลไกการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายในระดับพืน้ ที่ เนือ่ งจากบุคลากรทีม่ จี ำ� นวนน้อยและยังมีองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลเชิงนโยบาย ไม่เพียงพอ
โครงการเกือบทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้นจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณในการด�ำเนินการจ�ำนวนมาก แต่งบประมาณ
ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการมีจ�ำนวนจ�ำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายบางรายการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของส�ำนักงบประมาณท�ำให้ไม่สามารถน�ำงบ
ประมาณมาใช้ได้หรือในบางกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการได้ เช่น การติดตั้งป้ายจราจร แต่ไปขัดกับ
กฎหมายและระเบียบในการเบิกจ่ายเงินท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นของตนเองได้
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนโครงการระยะกลางจ�ำเป็นต้องอาศัยการสั่งการเชิงนโยบายและการบูรณาการ
การท�ำงานจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ตัง้ แต่การก�ำหนดเป้าหมาย การออกแบบกระบวนการด�ำเนินงาน และการก�ำหนดบทบาท
หน้าทีก่ ารด�ำเนินงานโครงการเพือ่ น�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจัง โดยทีผ่ า่ นมากรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีบทบาทเป็นลขานุการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับกรม
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการปฏิบัติการ ประสาน ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้การสงเคราะห์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัย ผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
จากสาธารณภัย แต่ยงั ขาดอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ซึง่ เป็นอ�ำนาจทีแ่ ท้จริงของสาํ นักงานรัฐมนตรี
ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นงานที่ต้องใช้องค์ความรู้สหสาขา
วิชาและการขับเคลื่อนงานร่วมกันจากหลายกระทรวง
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3. โครงการระยะยาวเป็นแผนงาน/โครงการที่น�ำไปสู่การติดตั้งระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนต่าง ๆ
ไปสู่การปฏิบัติและท�ำให้เกิดความยั่งยืน เช่น การสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการจัดท�ำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาของท้องถิ่น การปรับปรุง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก เพื่อจัดให้มีกองทุนพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะทางถนน
เป็นต้น โครงการระยะยาวเป็นโครงการในการกระจายอ�ำนาจหน้าทีก่ ารบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนไปในระดับท้องถิน่
ซึ่งการกระจายอ�ำนาจดังกล่าวยังมีข้อจ�ำกัดด้านอ�ำนาจหน้าทีตามกฎหมาย ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนกฎหมายและฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่มีอยู่
2) ผลการด�ำเนินงานตามแผนงานฯ รายยุทธศาสตร์
ตาราง 2-11 ผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ ในภาพรวม (ตามยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์
1
2
3
4
รวม

แผนการด�ำเนินงาน
(จ�ำนวน/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)
46
75
43
12
176

ผลการด�ำเนินงาน
ยังไม่ด�ำเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงาน

ด�ำเนินงาน
แล้วเสร็จ

16
26
16
10
68

8
5
0
0
13

22
44
27
2
95

ร้อยละของโครงการ
ที่ด�ำเนินงาน
แล้วเสร็จ
47.83
58.67
62.79
16.67
53.98

ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมพบว่า มีแผนการด�ำเนินงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 176 โครงการ
โดยมีจำ� นวนโครงการทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จทัง้ สิน้ 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.98 และมีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.39 และโครงการที่ยังไม่ด�ำเนินการทั้งสิ้น 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.64 เมื่อจ�ำแนก
จ�ำนวนแผนการด�ำเนินงานรายยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
มีจ�ำนวนแผนการด�ำเนินงานทั้งสิ้น 46 โครงการ มีแผนการด�ำเนินงานที่ด�ำเนินงานแล้วเสร็จจ�ำนวน
22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.83 มีแผนการด�ำเนินงานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินงานจ�ำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.39
และแผนการด�ำเนินงานที่ยังไม่ได้ด�ำเนินงานจ�ำนวน 16 โครงการ ร้อยละ 34.78 เมื่อพิจารณาเป้าหมายขอบยุทธศาสตร์ที่ 1
เพื่อก�ำหนดและพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอนุกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นต้องมี
1.1) โครงสร้างการจัดการเพื่อตอบสนองต่อการท�ำงานเชิงบูรณาการที่ชัดเจนและ
เป็นโครงสร้างที่สามารถท�ำให้การด�ำเนินงานในเชิงนโยบายมีความคล่องตัวและการจัดการระดับพื้นที่
1.2) ระบบข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนทั้ ง ในเชิ ง ภาพรวมและเชิ ง ลึ ก ที่ ส ามารถท� ำ นายการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
รวมถึงการน�ำข้อมูลมาใช้ส�ำหรับการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางถนนได้
1.3) กฎหมายที่ทันสมัยและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4) ระบบบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณเชิงบูรณาการ
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า มีจ�ำนวนแผนการด�ำเนินงาน ทั้งสิ้น 75 โครงการ
มีแผนการด�ำเนินงานที่ด�ำเนินงานแล้วเสร็จจ�ำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.67 มีแผนการด�ำเนินงานที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงานจ�ำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 และแผนการด�ำเนินงานที่ยังไม่ได้ด�ำเนินงานจ�ำนวน 26 โครงการ
ร้อยละ 34.67
เมื่ อ พิ จ ารณาเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ ส� ำ คั ญ
ได้แก่ อุบตั เิ หตุทางถนนในกลุม่ เปราะบาง (เด็ก และ ผูเ้ ดินทางทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งยนต์) รถจักรยานยนต์ ดืม่ แล้วขับ ความเร็ว รถโดยสาร
สาธารณะ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความปลอดภัย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการกับหลายหน่วยงาน จึงเป็นต้องมี
2.1) ระบบข้อมูลเฉพาะปัจจัยเสีย่ งทีส่ ามารถทราบได้ถงึ สาเหตุและพฤติกรรมส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยทีผ่ า่ นมามูลนิธไิ ทยโรดส์ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก สสส. ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายสาเหตุไว้ และเป็นการรายงาน
ทุก 1 หรือ 2 ปี แต่ยังไม่มีการจัดท�ำเป็นระบบออนไลน์ ที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบาย
สามารถน�ำไปในได้อย่างรวดเร็ว
2.2) กฎหมายและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะประเด็นที่ทันสมัย และท�ำให้เกิดการบังคับใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
2.3) การผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อค้นพบทางวิชาการ/ต้นแบบการจัดการปัญหารายประเด็น
ไปสู่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแต่ละประเด็น
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความสูญเสียในปัจจัยเสีย่ งหลักอย่างยัง่ ยืน มีจำ� นวนแผนการด�ำเนินงานทัง้ สิน้ 43 โครงการ
มีแผนการด�ำเนินงานที่ด�ำเนินงานแล้วเสร็จจ�ำนวน 27 โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.79 มีแผนการด�ำเนินงานที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงานจ�ำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และแผนการด�ำเนินงานทีย่ งั ไม่ได้ดำ� เนินงานจ�ำนวน 16 โครงการ ร้อยละ 37.21
เมื่อพิจารณาเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ คน รถ ถนน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นภารกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจหน้าทีข่ องกระทรวงคมนาคม และในภารกิจของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในประเด็นด้านกฎหมาย
และการบังคับใช้ จึงเป็นต้องมี
3.1) ข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอันตรายของถนนทั่วทั้งประเทศที่ประชาชนสามารถรับรู้และระวังในการขับขี่
3.2) มาตรฐานถนนที่ ป ลอดภั ย และระบบการก� ำ กั บ ตรวจสอบ ติ ด ตาม และแก้ ไ ขถนนให้ ป ลอดภั ย
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนและมีกฎหมายก�ำกับ
3.3) กลไกการควบคุม ก�ำกับ ดูแล ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ และระบบใบอนุญาต
ขับชี่ที่มีคุณภาพ รวมถึง การพัฒนาระบบใบขับชี่ระดับวิชาชีพส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารเชิงพาณิชย์
3.4) ระบบประกันภัย
3.5) การสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัย
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมจ�ำนวนแผนการด�ำเนินงาน
ทั้งสิ้น 12 โครงการ มีแผนการด�ำเนินงานที่ด�ำเนินงานแล้วเสร็จจ�ำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีแผนการด�ำเนินงาน
ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินงานจ�ำนวน 0 โครงการคิดเป็นร้อยละ 0 และแผนการด�ำเนินงานที่ยังไม่ได้ด�ำเนินงานจ�ำนวน 10 โครงการ
ร้อยละ 83.33
เมื่อพิจารณาเป้าหมายขอบยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นที่การกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนนสู่ระดับท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแลสภาพแวดล้อมและการจัดการอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ
และมีงบประมาณและบุคลากรในการสนับสนุนการด�ำเนินการอย่างเพียงพอ จึงจ�ำเป็นต้องมี
4.1) มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับทางหลวงท้องถิ่น
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4.2) กฎหมายที่ให้อ�ำนาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
4.3) ระเบียบที่ให้อ�ำนาจท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
ระดับท้องถิ่น
4.4) ระบบและโครงสร้างบุคลากรในการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับท้องถิ่น

2.4.5 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนทีผ่ า่ นมา พบว่า เกิดปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการองค์กรและการด�ำเนินงานทั้งด้านงบประมาณ ด้านแผนการด�ำเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย และด้านการ
บริหารจัดการ ดังแสดงในตารางที่ 2.12
ตาราง 2-12 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่หน่วยงานเสนอ
รายการ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ด้านงบประมาณ 1.1 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.
1.2 งปม. ไม่เพียงพอ

2. ด้านแผนการ
ด�ำเนินงาน

3. ด้านบุคลากร

4. ด้านกฎหมาย

5. ด้านการบริหาร
จัดการ

แนวทางแก้ไข
1.1 ทบทวนกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณในด้านความปลอดภัยทางถนน
1.2 วางแผนงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนปีงบประมาณ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานและงบประมาณ
มีความสอดคล้องกันและเกิด impact ในระดับประเทศ
2.1 แผนการด�ำเนินงานของแต่ละ
2.1 ควรมีหน่วยงานกลางในการทบทวน และวางแผนการด�ำเนินงาน
หน่วยงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน โดยควรจัดท�ำแผนงานทั้งในระยะสั้น
2.2 ขาดการก�ำหนดเป้าหมายและแผนการ และระยะยาว (5 ปี)
ด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
2.2 ควรมีการทบทวนผลการด�ำเนินงานทุกปี และมีการติดตาม
ประเมินผลเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง
3.1 บุคลากรไม่เพียงพอ
3.1 ทบทวนขีดสมรรถนะหลักขององค์กรและบุคคลากรแต่ละ
3.2 ขาดความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ าน หน่วยงานและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรและบุคคลากร
ในการด�ำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจน
3.2 ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงาน
4.1 ขาดอ�ำนาจในการด�ำเนินการ
4.1 ทบทวนกฎหมาย/กฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไข
ตามกฎหมาย
กฎหมาย/กฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4.2 เร่งแก้ไขกฎหมาย
4.3 ออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้
4.4 ด�ำเนินการให้ความรู้
5.1 โครงสร้างการบริหารงาน
5.1 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทและ
ขาดความยืดหยุ่น และใช้ระยะเวลา
อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการด�ำเนินการนาน ส่งผลให้
การก�ำหนดนโยบายล่าช้า
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รายการ
6 ด้านการสื่อสาร

ปัญหา/อุปสรรค
6.1 ขาดแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร
และการประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ประชาชน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการรณรงค์สอื่ สาร
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และ
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ข้ อ ปฏิ บั ติ
การขับขี่ ตามกฎหมาย

แนวทางแก้ไข
6.1 จัดท�ำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภั ย และความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ข้ อ ปฏิ บั ติ
การขับขี่ตามกฎหมาย
6.2 ควรน�ำประเด็นที่เชิงนโยบายที่ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ความปลอดภั ย ทางถนนก� ำ ลั ง จะขั บ เคลื่ อ นไปจั ด ท� ำ กิ จ กรรม
การสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์
6.3 ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเอกชน และ
องค์กรอิสระในการน�ำนโยบายไปสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

2.5 บทสรุป
คณะที่ปรึกษาได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ทัง้ หมด 4 เรือ่ งส�ำคัญ คือ 1) นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศและระดับสากล 2) การทบทวน
ปัจจัยความส�ำเร็จของต่างประเทศ 3) การพัฒนา Best Practice Measure ส�ำหรับการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ในต่ า งประเทศ และ 4) การทบทวนการด� ำ เนิ น การตามกรอบแผนปฏิ บั ติ ก ารทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ผลจากการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน พบว่า ความปลอดภัยทางถนนถูกก�ำหนด
เป็นค่าเป้าหมายในเป้าประสงค์ที่ 3.6 ในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในการลดการตายและการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายใน พ.ศ. 2563 รวมถึงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยการพัฒนาเมือง
และระบบคมนาคมขนส่งให้มีความปลอดภัยภายใน พ.ศ. 2573 ซึ่งประเทศไทยได้มีการน�ำหลักการดังกล่าวมาเป็นกรอบ
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ซึ่งมีใจความส�ำคัญมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยการใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาดังกล่าว
ส�ำหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยนั้นได้มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน
มาอย่างต่อเนือ่ ง ยาวนาน มีการจัดท�ำแผน วางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ซึง่ เป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป
ที่สากลให้การยอมรับ และได้รับการรับรองโดยรัฐบาลผ่านการรับรองแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในทุกฉบับที่ได้มีการ
น�ำเสนอ แต่จากการทบทวนการด�ำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนกลับพบว่า
ยังมีช่องว่างในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ ได้แก่
- ด้านองค์กรและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยทางถนน ทีย่ งั ไม่เอือ้ ต่อการด�ำเนินการแบบบูรณาการ เนือ่ งจาก
มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระดับการสั่งการที่ยังไม่สามารถสั่งการไปยังกระทรวงอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังขาดกลไก
ในการขับเคลือ่ นงานวิจยั และงานวิชาการเชิงนโยบายทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
เช่น ระบบติดตามและประเมินผลนโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
- ระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและก�ำลังคนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท�ำให้การจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา
ไม่ได้ค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะได้จากการลงทุน แต่เน้นจัดสรรในรูปแบบของฟังก์ชั่นการท�ำงานเชิงหน่วยงาน
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- ขาดการลงทุนในด้านของการวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล ซึ่งท�ำให้ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้รับ
การแก้ไข ยังคงปล่อยให้มีอยู่มาโดยตลอด อย่างเช่น ITARDA ในญี่ปุ่น
- แผนการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ต่อเนื่องและไม่เชื่อมโยงแผนการด�ำเนิน
งานเข้าด้วยกัน ท�ำให้การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในบรรลุเป้าหมายส�ำคัญระดับประเทศเป็นไปได้ยาก
เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจ�ำเป็นต้องอาศัยการผลักดันจากหลายหน่วยงานทัง้ หน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของกฎหมาย หน่วยงาน
ทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย หน่วยงานทีต่ อ้ งด�ำเนินการในการสือ่ สารสร้างความเข้าใจกับสังคม ยังไม่สามารถด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำได้
- ขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร
รวมถึงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และมุมมองด้านความปลอดภัยทางถนนมีอยู่อย่างจ�ำกัดส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
คิดนอกกรอบและค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ วางแผนหรือก�ำหนดมาตรการเพือ่ การตอบสนองต่อเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บ
และการตายจากอุบัติเหตุทางถนนได้ นอกจากนี้ยังขาดเครื่องมือเพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยขาดระบบ
ข้อมูลที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถกระจายตัวชี้วัดไปในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ และขาดการก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
ท�ำให้ไม่สามารถประเมินการท�ำงานที่ด�ำเนินการอยู่ได้อย่างถูกต้อง
- ขาดความเข้าใจในปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ตรงกันท�ำให้ไม่สามารถบูรณาการการท�ำงานทั้งในระดับ
ปฏิบัติและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลจากการทบทวนปัจจัยความส�ำเร็จของต่างประเทศทัง้ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศฝรัง่ เศส และ
ประเทศเกาหลีใต้ พบกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนประสบความส�ำเร็จและสามารถลดการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ คือ
- Effective of Lead agency structure – การมีกลไกโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยทางถนนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และท�ำงานควบคูก่ บั หน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ในการก�ำหนดนโยบายเพือ่ ออกแบบมาตรการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และ เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสจู น์ได้ เป็นมาตรการทีม่ รี ปู แบบและกลุม่ เป้าหมาย
ที่ชัดเจน การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายที่ส�ำคัญ รวมถึงการมีงบประมาณในการ
สนับสนุน ทั้งงานวิชาการและงานในการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
- Infrastructure control - เน้นการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและถนนที่ปลอดภัย เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์
ใช้มาตรการความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนโดยการสร้างถนนที่เอื้อให้เกิดความปลอดภัยและลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
รวมถึงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางถนนใหม่
- Advocacy and Law enforcement – การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น
เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ก�ำหนดมาตรการถึงแม้ว่าจะมีรถจ�ำนวนเพิ่มขึ้นแต่อุบัติเหตุลดลงโดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางส�ำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
- Creative Media – การสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายจนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เช่น ประเทศฝรั่งเศสใช้มาตรการ Phychological Shock เป็นการสื่อสารด้านลบของอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
เกิดความกลัว
- Community Included – การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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• นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังได้ท�ำการทบทวนหลักการพัฒนา Best Practice Measure ส�ำหรับการท�ำงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนนในต่างประเทศอันจะเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการประเมินมาตรการทีส่ ำ� คัญและมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับงานด้านความปลอดภัยทางถนน และที่ปรึกษาได้น�ำเงื่อนไขในการพัฒนา Best Practice ที่จะน�ำไปสู่การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่
1) มีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
2) มีการจัดท�ำนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
3) มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการด�ำเนินมาตรการและการประเมินผลของมาตรการ
4) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ต้องมีกลไกการเชื่อมโยงในการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นทางการ
• ผลจากการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และปัจจัยความส�ำเร็จ
ของต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาจึงได้ก�ำหนดหลักการในการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายส�ำคัญในการลดอัตราการบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต โดยอาศัยการพัฒนาใน 6 เรื่องส�ำคัญ คือ
1) การพัฒนาองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนนเชิงบูรณาการให้เกิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการจัดตั้งหน่วยงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรบริหารความปลอดภัยทางถนนเชิงบูรณาการ
เพื่อให้เกิดมาตรการที่ส�ำคัญและมีประสิทธิภาพในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง
2) การพัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ และสามารถ
ท�ำงานเชื่อมกับนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างรอบด้าน
3) การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
4) การผลักดันให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการและการควบคุมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเฉพาะระบบ
ขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัย
5) การลงทุนด้านก�ำลังคน การปรับปรุงมาตรฐาน และการพัฒนาระบบแหล่งทุนทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานในหลายภาคส่วน
6) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการลดความสูญเสียด้วยการลงมือท�ำของแต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
และผู้ใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกัน (Vision Zero) ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวเรา
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3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยทางถนน
3.1.1 จุดแข็งที่ส�ำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
S1: ประเทศไทยมีโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน พ.ศ. 2554 นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ด้านความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
S2: การออกแบบโครงสร้างองค์กรน�ำด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติตามโครงสร้าง 5 เสาหลัก
ความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ โดยมีหน่วยงานที่ครอบคลุมการขับเคลื่อนงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
S3: การด�ำเนินการเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง ซึง่ สามารถ
สร้างความตื่นตัวในระดับนโยบายและสังคมในเรื่องความปลอดภัยทางถนน
S4: ความปลอดภัยทางถนนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมและภาคสื่อ เมื่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในครัง้ นัน้ มีความสูญเสียจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นช่องทางในการสร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนนได้มากยิง่ ขึน้
S5: เครือข่ายนักวิชาการที่เข้มแข็งโดยมีการต่อยอดและขยายองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับ
ประเทศไทยอย่างกว้าง
S6: กฎหมายที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
S7: มี แ หล่ ง งบประมาณภายนอกระบบงบประมาณปกติ ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ เ พื่ อ การสนั บ สนุ น การท� ำ งาน
เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

3.1.2 จุดอ่อนที่ส�ำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
W1: หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนมีอยูห่ ลายหน่วยงาน และแยกกันรับผิดชอบเฉพาะภารกิจ
ของตนเอง ยังขาดการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วม
W2: กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขานุการของ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่มีบทบาทหนึ่งในการเป็นกลไกกลางในการติดตามและกระตุ้นให้เสาหลักต่าง ๆ
ขับเคลื่อนไปตามพันธกิจของแต่ละเสาหลักนั้นยังไม่มีอ�ำนาจหน้าที่เด็ดขาดในการด�ำเนินการตามบทบาทดังกล่าวด้วยข้อจ�ำกัด
ของระดั บ การสั่ ง การที่ ไ ม่ ส ามารถสั่ ง การข้ า มกระทรวงได้ ห ากต้ อ งมี ก ารขั บ เคลื่ อ นงานจากหลายกระทรวงจะต้ อ งมี
ล�ำดับขั้นตอนในการสั่งการจากกระทรวงต้นสังกัด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการระยะหนึ่ง และบางครั้ง
อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ที่ต้องการการด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
W3: การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย
และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการที่แตกต่างกันแต่กลับพบว่า หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านงานเลขานุการของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนขาดการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการท�ำงาน
ที่เพียงพอ อันส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานในลักษณะการบูรณาการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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W4: ระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุที่ยังขาดความเป็นเอกภาพและไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์อุบัติเหตุ
ระดับชาติได้ ส่งผลต่อการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ซึ่งเกิดจากการจัดเก็บข้อมูล
แบบแยกส่วนตามความจ�ำเป็นและตัวชี้วัดของหน่วยงานเท่านั้น
W5: หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนส่วนใหญ่ยังคงท�ำงานแบบแยกส่วนตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของหน่วยงานนั้น ๆ โดยด�ำเนินการตามแผนงานโครงการตามข้อมูลของหน่วยงาน
W6: ไม่มแี ผนการสือ่ สารสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติในเชิงรุก ส่งผลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัยทางถนนทัง้ ภาครัฐ และเอกชน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ สือ่ สารประชาสัมพันธ์ในลักษณะ
แยกส่วนต่างคนต่างท�ำไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งข้อมูลยังมี
ความขัดแย้งจนไม่สามารถน�ำไปสู่การสร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน
W7: ไม่มอี งค์กรในการจัดการความรู้ การวิจยั และการพัฒนาทีช่ ดั เจน ท�ำให้การวิจยั และพัฒนาขาดการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ระดับนโยบายและการปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
W8: ขาดการสืบสวนเชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจนน�ำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ในการลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบางได้
W9: กฎหมายมี ค วามครอบคลุ ม แต่ ก็ มี ค วามขั ด แย้ ง ซึ่ ง กั น และกั น นอกจากนี้ ยั ง ขาดกฎหมายล� ำ ดั บ รอง
ในหลายประเด็น ท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจน และสับสนในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการบูรณาการการท�ำงานกัน
ระหว่างหน่วยงาน เช่น อัตราค่าปรับ ความผิดทีซ่ ำ�้ ซ้อนกันของกฎหมายคนละฉบับการขาดกฎกระทรวง มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจนเมือ่ เกิดการขัดแย้งหรือไม่ชดั เจนระหว่างกฎหมายหรืออนุบญ
ั ญัตติ า่ ง ๆ
W10: พั น ธกิ จ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ของกองบู ร ณาการความปลอดภั ย ทางถนนในการน� ำ นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ที่กล่าวมาข้างต้น
W11: งบประมาณจากระบบการจัดสรรงบประมาณตามปกติไม่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
เป็นลักษณะการปฏิบตั งิ านในเชิงบูรณาการ และไม่มกี ารจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านงบประมาณทีข่ า้ มระหว่างหน่วยงานเชิงฟังก์ชนั
ท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบูรณาการการท�ำงานร่วมกันได้และท�ำให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและพื้นที่

3.1.3 ปัจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงต่อความส�ำเร็จเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
T1: ความปลอดภัยทางถนนไม่ถูกจัดให้เป็นประเด็นส�ำคัญในนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
T2: การกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาคอาเซียนเป็นการกระตุ้น
ให้มีกิจกรรมบนถนนมากขึ้น มีรถบรรทุกใช้ถนนร่วมกับรถประเภทอื่นมากขึ้น
T3: การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นให้มีกิจกรรมบนถนนมากขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณรถ
โดยสารนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงจะมีคนเดินถนนที่เป็นนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
T4: การสื่อสารการตลาดของบริษัทรถที่ยังคงเน้นประสิทธิภาพรถในเรื่องความเร็ว ความแรง ของรถท�ำให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ผิดในการขับขี่ที่ปลอดภัย
T5: เสถียรภาพทางการเมืองที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน
T6: การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุอันอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุได้มากขึ้น
T7: ขาดความเชื่อมโยงกับวาระการปฏิรูปหลักของประเทศ เช่น การปฏิรูปการจัดการด้านงานจราจรและ
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การบังคับใช้กฎหมายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
ทางถนนตั้งแต่เด็ก การปฏิรูปก�ำลังคน และการปฏิรูประบบงบประมาณ
T8: ประชาชนขาดการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน ท�ำให้เกิดกระแสต่อต้าน
ในการบังคับใช้กฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อการระงับการขับเคลื่อนนโยบายในหลายประเด็น
T9: ประเด็นความปลอดภัยทางถนนยังไม่ได้รบั ความสนใจจากนักการเมือง บุคคลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนด
นโยบาย สื่อ และสังคม

3.1.4 ปัจจัยสนับสนุนและโอกาสเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
O1: เรื่องความปลอดภัยทางถนนได้รับการบรรจุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
O2: เรือ่ งความปลอดภัยทางถนนถูกก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
O3: แผนฉบับใหม่จะเป็นแผนฉบับสุดท้ายก่อนสิ้นสุดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศไทย
ได้ลงนามร่วมในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนทั้งที่ มอสโก และบราซิเลียจึงมีความจ�ำเป็นจะต้อง
ด�ำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถตอบกับนานาประเทศได้
O4: ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในการพัฒนาด้านมาตรฐานยานยนต์ตามกรอบของ UNECE
O5: ต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทย เนือ่ งจากมีอตั ราการสูญเสียสูง เป็นอันดับที่ 2 ของโลก
ทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคาร เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร เช่น มูลนิธบิ ลูมเบิรก์ (Bloomberg Foundation) องค์กรความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนโลก (Global Road
Safety Partnership) มูลนิธิเพื่อถนนปลอดภัย (Safer Roads Foundation) และประเทศที่มีความรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนต่างยินดีเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
Q6: รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเดินทางด้วยรถจักรยาน การพัฒนา
เมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่จะส่งผลต่อความต้องการในการเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีความจ�ำเป็นน้อยลง

3.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนแม่บทฉบับใหม่
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 เป็นการประยุกต์กรอบแนวคิดจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับสากลและระดับประเทศที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง
การพัฒนาของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4 จึงมุง่ วางรากฐานและยกระดับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้วยการพัฒนาตามกรอบการขับเคลือ่ นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน : Decade of Action for Road Safety 2011 - 2020 ภายใต้แนวทาง “ระบบความปลอดภัย”
(Safe system) โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4 มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนา
ที่ก�ำหนดภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
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ทั้งนี้ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อม การขับเคลื่อนงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึง
โอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนบรรลุผลได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
โดยค�ำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ความปลอดภัยทางถนนในระยะแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ฉบับที่ 4 จึงก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมความปลอดภัยทางถนน ดังนี้

3.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการภาครั ฐ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็ง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการท�ำงานเชิงบูรณาการของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน
2) เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจากปัจจัยเสี่ยงหลักและก่อให้เกิดคุณภาพที่ดีของประชาชน
3) เพื่อให้คนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และปลอดภัย รวมทั้ง ภาคเอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ส่งเสริม และรับผิดชอบให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย
4) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีต่อการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

3.2.2 เป้าหมายรวม
เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ได้กำ� หนดเป้าหมายรวมด้านความปลอดภัยทางถนนของแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย
1) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอ�ำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน มีงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่เพียงพอ
และเป็นลักษณะงบประมาณแบบบูรณาการ รวมถึงมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนน และบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถด้าน ความปลอดภัยทางถนนอย่างรอบด้านเพิ่มขึ้น
2) คนไทยทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพในการเดินทางทางถนน
ด้วยระบบการจัดการเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากปัจจัยเสี่ยงหลัก
ในกลุม่ ดืม่ แล้วขับ การใช้ความเร็วในการขับรถทีไ่ ม่เหมาะสม การจัดการกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบางสูง รวมถึงสามารถเข้าถึงระบบ
ที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางถนน โดยการสร้างความปลอดภัยในกลุ่มเด็กด้วยการให้ความรู้ และการพัฒนาผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ
3) ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะลดลง ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4) สภาพแวดล้อมทางถนนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม มีถนนและสภาพแวดล้อมข้างทาง
ที่ช่วยลดการบาดเจ็บสาหัสและการตายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายใน พ.ศ. 2563 รวมถึง
การมีเครื่องมือในการประเมินถนนและสภาพแวดล้อมข้างทางที่เป็นมาตรฐาน
5) คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีวินัย เคารพกฎหมาย
จราจร และมีความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนต่อส่วนร่วม
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3.3 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนแม่บทฉบับใหม่
การจัดท�ำแผนแม่บทฉบับใหม่จะใช้กรอบแนวทางเดียวกับกับกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนงบประมาณแบบบูรณาการ
ของส�ำนักงบประมาณ เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงในการจัดท�ำค�ำของบประมาณในส่วนของแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน
ในระดับแผนปฏิบัติการต่อไป

ภาพ 3-1 กรอบการท�ำแผนแม่บทตามแนวทางการท�ำงบประมาณแบบบูรณาการ
โดยโครงสร้างของแผนดังแสดงในรูปจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์, เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินการ ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ หรือแนวทางด�ำเนินการ

3.4 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561 - 2564
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561 - 2564
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together)
พันธกิจ
1. เสริมสร้างสมรรถนะให้กับระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดการท�ำงาน
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
เพือ่ ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน และลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลดจ�ำนวน
ผู้พิการและทุพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน
3. ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
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เป้าประสงค์
• ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนมี ก ารท� ำ งานในลั ก ษณะบู ร ณาการทั้ ง แผนงาน
และงบประมาณทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรวิชาการความปลอดภัยทางถนนในการติดตามและเสนอแนะแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ส�ำคัญระดับประเทศ
• ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส�ำหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
• ประเทศไทยมีถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความรุนแรงอันเกิดจากการชน
• ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยานพาหนะทีม่ คี วามปลอดภัยตามมาตรฐานสากลส�ำหรับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และมีแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายตัวชี้วัด
ปี
อัตราการตายต่อประชากรแสนคน
2561
27.0
2562
24.0
2563
21.0
2564
18.0
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
แผนแม่บทประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
ระบบการจัดการความปลอดภัยขององค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนตามที่ทางธนาคารโลก
ได้ให้ข้อเสนอไว้มีทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การประสานงานและบูรณาการการท�ำงาน (Coordination) (2) การท�ำงาน
ด้ า นกฎหมาย (Legislation) (3) การจั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากร (Funding and Resource Allocation)
(4) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) (5) การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และ (6) การวิจัย พัฒนา
และการถ่ายทอดความรู้ (Research & Development and Knowledge Transfer) โดยการด�ำเนินการทัง้ 6 ด้านต้องสอดคล้อง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ประสบความส�ำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ของโครงสร้างภาครัฐและนโยบาย (Leadership role) รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ และการพัฒนา
ขีดความสามารถ โดยปัจจัยหลักที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จหรือการจัดการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร
ทางการเงิน
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในหลากหลายมุม
และเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งต่างก็มีกฎหมายที่รับผิดชอบเฉพาะภารกิจที่หน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแต่ละปี แต่พบว่า ยังเป็นการท�ำงานที่แยกส่วน
ของแต่ละหน่วยงานและยังไม่มกี ารบูรณาการในเชิงเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลต่อการประสบปัญหาความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินการ
และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท�ำให้มีข้อจ�ำกัด
ในการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในแผนแม่บท พ.ศ. 2560 – 2564 จะมุ่งเน้นปรับปรุง
ระบบการบริหารความปลอดภัยทางถนนในการส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการประสานงานและการบูรณาการ
ท�ำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดการ
ให้มคี วามกระชับและสามารถส่งเสริมให้เกิดการขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้มากยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับการจัดสรรงบ
ประมาณและทรัพยากรในเชิงบูรณาการ และการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
บนพื้นฐานของการ ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน และน�ำไปสู่กระบวนการสื่อสารท�ำความเข้าใจ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีทิศทางในการปฏิบัติงานแนวเดียวกัน การสื่อสารให้สังคมได้เข้าใจและรับทราบถึงความจ�ำเป็น
และความส�ำคัญในการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ และจ�ำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลนโยบายเพื่อน�ำไปสู่กระบวนการ
ในการปรับปรุงการบริหารงานด้านความปลอดภัยทางถนนของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมถึง การถ่ายทอด
องค์ความรู้จากต้นแบบการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ยุทธศาสตร์นเี้ ป็นยุทธศาสตร์ทสี่ นับสนุนแผนงานหลักที่ 1 และ 2 ของแผนทีน่ ำ� ทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 1 ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนนในการผลักดันให้นโยบาย
ทางถนนได้รับความส�ำคัญจากทุกภาคส่วน และเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบการจัดการ ระบบงาน ระบบสนับสนุน ที่เอื้อต่อการด�ำเนินการแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ได้
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ระบบการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนมีการบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านการด�ำเนินการระหว่างหน่วยงาน ระบบข้อมูล งบประมาณ สมรรถนะการท�ำงาน
ของฝ่ายปฏิบัติ ในภาพรวมได้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนนให้เกิดระบบการจัดการทีเ่ อือ้ ต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายในเชิงบูรณาการ
1.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ได้มาตรฐาน และขยายการใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้การก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมถึงการต่อยอดการวิจัย และ ความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนในเชิงนวัตกรรม
1.3 เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายให้ทนั สมัยในการวางกรอบภารกิจตามกฎหมายทีเ่ หมาะสมขององค์กร ในด้านกรอบหน้าที่
ตามภารกิจ (Responsibility) ความรับผิดรับชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) การด�ำเนินการมาตรการต่าง ๆ และการจัดการ
ตามภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางถนนให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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1.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารความปลอดภัยทางถนนเชิงบูรณาการ
1.5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลอย่างบูรณาการในเชิงรุก
1.6 เพือ่ พัฒนาหน่วยงานด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศให้มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนต่อรัฐบาล พร้อมทั้ง ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย
ทางถนนระดับประเทศ และเชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนนในด้านองค์ความรู้ และงานวิจัย
เพื่อน�ำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส�ำหรับประเทศไทย

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิม่ ขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายเพือ่ ปรับโครงสร้างการ
บริหารนโยบายความปลอดภัยทางถนนระดับชาติให้มีความกระชับ และมีเป้าหมายร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการลดอุบัติเหตุทางถนน และเป้าหมายเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ลดอันดับประเทศทีม่ ผี เู้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัย
ทางถนนจัดท�ำโดยองค์การอนามัยโลกทัง้ สถิตภิ าพรวมและรายปัจจัยเสีย่ งเมือ่ สิน้ สุดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1.2 กลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันระหว่างภาครัฐระดับประเทศและท้องถิน่
ตัวชี้วัดที่ 1.3 แผนบูรณาการการปฏิบัติราชการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับกระทรวง ประกอบด้วย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอและท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
ตามแผนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก ภายใน 2 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นไปตามนิยามมาตรฐานสากลภายใน 3 ปี
เป้าหมายที่ 3 การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการประเมินด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้
จัดท�ำโดยองค์การอนามัยโลกอยู่ในระดับดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบัญญัติเพื่อน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 สัดส่วนการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ทางถนนของภาครัฐ และประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ และทรัพยากรด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4.2 กลไกการจั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรด้ า นความปลอดภั ย ทาถนนในเชิ ง บู ร ณาการที่ มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 สัดส่วนงบประมาณเชิงบูรณาการของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางถนนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50
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เป้าหมายที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลอย่างบูรณาการ
ทรัพยากรของภาครัฐในเชิงรุก และสามารถลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เทศกาลเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5.2 งบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 6 พัฒนาหน่วยงานด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 เกิดหน่วยงานวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับองค์กรทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

3.กลยุทธ์  
3.1.1 ก�ำหนดบทบาทการท�ำงานของคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.)
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยค�ำนึงถึงการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน การบริหารจัดการด้านงบประมาณเชิงบูรณาการ
ในด้านของความปลอดภัยทางถนน และควรก�ำหนดปฏิทินในการประชุมที่ชัดเจนในแต่ละปี
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน				
3.1.2 สร้างกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสามารถจัดท�ำรายงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ให้กบั ประธานของ นปถ. ได้โดยตรง โดยไม่จำ� เป็นจะต้องผ่านการพิจารณาเสนอของศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนก่อน
เพื่อสร้างความสมดุลในการตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแลการท�ำงานที่ต่อเนื่อง
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน				
3.1.3 ปรับปรุงระบบการท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนในลักษณะการบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านการด�ำเนินการระหว่างหน่วยงาน ระบบข้อมูล งบประมาณ สมรรถนะการท�ำงาน
ของฝ่ายปฏิบัติ ในภาพรวม โดยการปรับอนุกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบภารกิจด้านบูรณาการในระดับนโยบาย 4 ชุด
ประกอบด้วย (1) อนุกรรมการด้านประสานงานและการงบประมาณ (2) อนุกรรมการด้านกฎหมายและการบังคับใช้
(3) อนุกรรมการด้านการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้ และ (4) อนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ภาพที่ 3-2 ข้อเสนอการปรับโครงสร้างอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนน
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3.1.4 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ งั้ ในระดับกระทรวงและระดับภูมภิ าคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยใช้กลไกภาครัฐที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติไปสู่ระดับท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งการ
ก�ำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือเอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนกลไกการร่วมมือกันระหว่าง
รัฐ เอกชนประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
					
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท)
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
3.1.5 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นโดย
1) ก�ำหนดหลักการและแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการบริหารความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยแก้ไขระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกรุงเทพมหานคร ในการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
(ศปถ. กทม.) และจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น เพื่อดูแลความปลอดภัยของโครงข่ายถนน
ที่รับผิดชอบ ให้ความรู้และการสร้างความตระหนักแก่ชุมชน การจัดหาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ พร้อมกับเกลี่ยหรือโอนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ ถ่ายโอนไป รวมถึงสามารถมอบอ�ำนาจ
ให้องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปด�ำเนินการแทนได้ในกรณี
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และไม่น�ำไปสู่การทุจริต
2) ก�ำหนดให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นน�ำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.1.6 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก�ำลังคนภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำนวยการ
และระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดย
1) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการบริหารนโยบาย เชิงบูรณาการ และการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย
ทางถนนในระดับจังหวัด
2) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด โดยก�ำหนดให้ ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับศูนย์ปฏิบัติการอ�ำเภอ และ ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลเมือง และมอบให้ศูนย์ปฏิบัติ
การอ�ำเภอท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น
3) พัฒนาหลักสูตรอบรมให้กับส่วนปฏิบัติการในแต่ละระดับ และก�ำหนดให้เลขานุการความปลอดภัย
ทางถนนในแต่ละระดับต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
4) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน
ของจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตลอดทั้งปี
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5) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ในส่วนราชการ หน่วยงาน
ในก�ำกับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะ และความสลับซับซ้อนของงาน
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
					
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท)

3.2 การปฏิรปู ระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน เพือ่ ให้เกิดข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นเอกภาพ น�ำไปสู่
การก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติและระดับท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการสือ่ สารให้ความรูแ้ ก่สงั คม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย
3.2.1 พัฒนาระบบข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และ การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการก�ำหนดแนวทางในการบูรณาการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
มีอยู่ในปัจจุบันในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท)
3.2.2 จัดตั้งระบบสารสนเทศกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พร้อมก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในการดูแลระบบฯ รวมถึง หลักการ และแนวทางในการใช้ข้อมูลเพื่อการก�ำหนดนโยบาย และ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
การให้ความรู้ และการต่อยอดไปสู่การวิจัย และ ความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนใน เชิงนวัตกรรม
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
					
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
					
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
					
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
					
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท)
					
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.2.3 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ ปภ 4.0 โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุเชิงลึก พร้อมจัดตัง้ ทีมจัดเก็บข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
น�ำไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนนให้กับภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท)
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3.2.4 ก�ำหนดหลักการ และแนวทางในการพัฒนาและเชือ่ มโยงระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุระดับชาติและพืน้ ที่ โดยก�ำหนด
ในระเบียบและอนุบัญญัติด้านความปลอดภัยทางถนนให้จัดตั้งคณะท�ำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุในระดับจังหวัด อ�ำเภอ
และท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลความเสี่ยงด้าน ถนน คน
และ ยานพาหนะในแต่ละระดับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูลภายในจังหวัดทุกเดือน
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท)

3.3 การปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้ เพื่อก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนนที่ทันสมัยและน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดย
3.3.1 ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอนุกรรมการด้านกฎหมายและการบังคับใช้ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูป
กฎหมายในระดับ พระราชบัญญัติ และ อนุบัญญัติ ตลอดจนการจัดท�ำมาตรฐาน คู่มือ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเสริมสร้าง
การท�ำงานด้านบังคับใช้กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพิจารณาและจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยทางถนนเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุแห่งชาติ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายนั้น
หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมขนส่งทางบก/กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท)
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดย
1) ปรับปรุงระบบและแนวทางการบริหารจัดการค่าปรับจากการจราจรในการจัดสรรส่วนแบ่งค่าปรับ
และการน�ำส่วนแบ่งค่าปรับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาคในกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ หน่วยงาน และ มีผลต่อการป้องปราม
ไม่ให้เกิดกระท�ำผิดซ�ำ้ ได้อย่างแท้จริง รวมถึงการปรับปรุงระเบียบตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยเพิม่ รายการ
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดสรรส่วนแบ่งค่าปรับ เพือ่ น�ำมาใช้ในการบริหารจัดการในการปฏิบตั ริ าชการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงาน
2) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนในการให้ข้อมูลผู้กระท�ำผิดผ่านระบบสินบนน�ำจับ
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการกระท�ำผิดซ�้ำให้สามารถเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบประวัติการกระท�ำผิด
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมได้
4) ก�ำหนดแนวทางในการจัดตั้งศาลจราจรตามข้อเสนอของ สปท. เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยทางถนนในการะบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 121

5) ศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดคดีจราจรซึ่งศาลได้ตัดสินความผิดแล้วเพื่อ
ป้องกันการกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ เช่น กรณีเมาแล้วขับ
6) จัดตั้งคณะท�ำงานสื่อสารสาธารณะความปลอดภัยทางถนน และก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนการสื่อสาร
ในการท�ำความเข้าใจกับสังคม ถึงความจ�ำเป็นและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยทางถนน
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
		
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
		
		
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ)
		
		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)

3.4 การปฏิรปู ด้านงบประมาณ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกลไกจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารความปลอดภัย
ทางถนนเชิงบูรณาการ โดย
3.4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้งบประมาณภาครัฐส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุทางถนนและลดความเหลื่อมล�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยให้มีการก�ำหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณในระยะปานกลางที่มีความชัดเจน การจัดท�ำงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดท�ำแผนบูรณาการงบประมาณ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก/ กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท)
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
3.4.2 แสวงหาแหล่งทุนในการท�ำงานที่หลากหลาย ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยการพัฒนากองทุนด้านความปลอดภัย
ทางถนนจากแหล่งรายได้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน อาทิ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี เช่น การระดมทุน
ในการท�ำงานจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น กองทุนจากการบริจาคเงินโดยบริษัทผู้ประกอบการเมื่อขายรถใหม่ได้ 1 คัน
จะบริจาคเข้ากองทุน 30 บาท
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
				
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.4.3 ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริการที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย
ทางถนน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งทางถนน และบริษัทประกันภัย
เช่น การลดภาษีทนี่ งั่ ส�ำหรับเด็ก รวมทัง้ เพือ่ เป็นช่องทางการเพิม่ รายได้ภาครัฐ โดยเร่งรัดให้มกี ารจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
ที่เก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน เช่น การเพิ่มภาษีในกรณีการผลิตกระบะที่มีแคป
และไม่มีอุปกรณ์เพื่อ ความปลอดภัยส�ำหรับผู้โดยสาร
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หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
				
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
				
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
				
สมาคมประกันภัย
3.4.4 เร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พร้อมทัง้
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการด�ำเนินภารกิจเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.4.5 สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจ
ในการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของทุนร่วมจ่าย (matching fund) ส�ำหรับการพัฒนางาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
3.4.6 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะกรรมศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัดในการพัฒนาระบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการบังคับใช้
กฎหมาย และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัดเข้าด้วยกันเพื่อลดข้อจ�ำกัดและ
เสริมสร้างการท�ำงานแบบบูรณาการในพื้นที่
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก)
3.4.7 ปรับปรุงกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด โดย
1) ระดับหมู่บ้าน จัดท�ำแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน
รวมทั้งจัดท�ำข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ
2) ระดับต�ำบล เปิดเวทีประชาคมระดับต�ำบลโดยใช้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับต�ำบล
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไกในการให้ค�ำปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงต�ำบล เพื่อจัดท�ำ
แผนพัฒนาต�ำบลและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดับต�ำบล
3) ระดับอ�ำเภอ เป็นหน่วยบูรณาการแผนพัฒนาต�ำบลให้เป็นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับหลักการจัดท�ำแผน
และงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
4) ระดับจังหวัด จัดท�ำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง มีข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจน มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชนทีเ่ กินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ระดับต�่ำกว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการในพื้นที่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาล โดยแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดควรมีกรอบวงเงินที่ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงิน
ตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบวงเงินตามค�ำขอของจังหวัด เช่น งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

3.5 ปฏิรูปการท�ำงานช่วงเทศกาล 7 วัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาครัฐในการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้น โดย
3.5.1 พัฒนาแนวทางการประเมินการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance
base Road Safety Assessment: PRSA) เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของศูนย์อ�ำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนนได้อย่างแท้จริง และเป็นเครื่องมือในการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณา
ทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน เพือ่ ใช้สำ� หรับการก�ำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
ทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง /กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม				
3.5.2 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์และการพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมกับพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแบบทันเวลาเพื่อวางมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ
เชิงรุก และควรลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผล
ที่มีสมรรถนะสูงและรวดเร็ว
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง /กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม
3.5.3 จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน พร้อมก�ำหนดเป้าหมายในการลดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวติ และแผนการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละช่วงเทศกาลร่วมกัน เพื่อให้เกิดทิศทางในการด�ำเนินงานที่เป็นเอกภาพ และด�ำเนินการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยให้คลอบคลุม และสอดคล้องกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนเทศกาล
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หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง /กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม
3.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยการจัดหาเครื่องมือ และกระบวนการบังคับใช้กฎหมายใน
ระดับพื้นที่ พร้อมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมไปถึงการท�ำงาน
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ ร่วมกับภาคประชาชน เช่น ด่านชุมชน ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก)
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
3.5.5 พัฒนาระบบประเมินการท�ำงานในช่วงเทศกาลที่มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับการปรับปรุงการท�ำงานหลังช่วง
เทศกาล โดยระบบประเมินดังกล่าว สามารถน�ำมาวิเคราะห์การท�ำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
มาตรการ ที่นอกเหนือไปจากจ�ำนวนการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุ หรือ การรายงานกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการ
แต่ไม่มีระบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก)
3.5.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนประจ�ำศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โดยปรับปรุง
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนสามารถยืม
ตัวบุคคลากรจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมาช่วยปฏิบตั ริ าชการในช่วงเทศกาล และจัดแบ่งก�ำลังคนในการรับผิดชอบภารกิจ
ภายใต้รปู แบบการท�ำงานทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างเหมาะสม เช่น ให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ รับผิดชอบการจัดการจราจร
และ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจรับผิดชอบเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องปราม
ด้วยมาตรการทางสังคม เช่น การจัดตั้งด่านชุมชน
หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก)
3.5.7 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้มี
การปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ทางถนนอย่างเป็นระบบ
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หน่วยงานหลัก  		
หน่วยงานสนับสนุน
					

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)		
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ส�ำนักงานเครือข่ายลดุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ

3.6 ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่จ�ำเป็นต่อการก�ำหนดนโยบายเพื่อน�ำไปสู่
กระบวนการในการปรับปรุงการบริหารงานด้านความปลอดภัยทางถนนของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากต้นแบบการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดย
3.6.1 ผลักดันให้มีหน่วยงานด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศที่มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนะเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนต่อรัฐบาล พร้อมทัง้ ติดตามและประเมินการขับเคลือ่ น
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ
2) เชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนนในด้านองค์ความรู้ และงานวิจัย เพื่อน�ำไปสู่
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนส�ำหรับประเทศไทย
3) ศึกษาวิจยั เชิงลึก เพือ่ พัฒนาหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์หรือประเภทของกฎหมายการประเมินผลกระทบก่อน
ประกาศใช้ ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบ
ของการออกกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับร่างกฎหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการร่างกฎหมาย
4) ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการใช้ยานพาหนะ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย มีมาตรฐาน และเป็นมิตร
กับผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การสนับสนุนให้เกิดการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และ การสร้างความเช้าใจกับผู้บริโภคในการ
ยอมรับและใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัย
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก)
3.6.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่างประเทศ โดยการแสวงหาแนวทางความร่วมมือ
กับองค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ และสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางถนนและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ติดตามและ
เฝ้าระวังมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านอุบัติเหตุทางถนนระหว่างประเทศ
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
อุบตั เิ หตุทางถนนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขโดยรัฐต้องเสียงบประมาณในการชดเชย
เชียวยา รวมถึงการรักษาพยาบาลส�ำหรับผู้ประสบเหตุ ซึ่งยังไม่นับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและถนนที่เสียหายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในครั้งหนึ่งๆ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยส่งผลกระทบท�ำให้ GDP ของประเทศไทยไทยลดลงไปถึง
เกือบร้อยละ 3 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเท่ากับการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอีกแห่งได้ทุกๆ ปี และพบว่า
ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านอุบัติเหตุค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศหรือเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ประมาณร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณจะใช้เพือ่ ยุทธศาสตร์ดา้ นวิศวกรรม รองลงมาคือใช้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการบังคับใช้กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการประเมิน และที่น้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม หลักการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกให้ความส�ำคัญกับการ
ป้องกันปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะปฐมภูมิ (Primary Prevention) ระยะทุตยิ ภูมิ (Secondary
Prevention) และ ระยะตติยภูมิ (Tertiary Prevention) และบทเรียนในต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง พร้อมกับการพัฒนา
การใช้มาตรการทางกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพซึง่ เป็นการป้องกันปัจจัยการเกิดอุบตั เิ หตุในระยะต้นและเกิดความยัง่ ยืนมากกว่า
การแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะการแก้ไขจุดเสี่ยงมากนักในปัจจุบันซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาด้านถนนเป็นสิ่งที่ประเทศเหล่านั้นให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการมาในระยะต้นๆ
ดังนั้น การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 –
2564 จึงใช้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ โดยการให้ความส�ำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
นอกจากนีย้ งั มุง่ เน้นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในระดับ Primary Prevention ทีย่ งั่ ยืน มากกว่าการแก้ไข หรือ ฟืน้ ฟูสภาพ
ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่ปลายทางไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภั ย ทางถนนส� ำ หรั บ ประชาชนและผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนในทุ ก กลุ ่ ม ควบคู ่ ไ ปกั บ การจั ด การเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย
จากปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกช่วงวัย ส่งเสริมระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย
ลดปัจจัยเสี่ยงหลักด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ วางรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนจากปัจจัยเสี่ยงหลักลดลงร้อยละ 25 ใน 5 ปี

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
1.2 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่น�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และน�ำไปสู่การลดอัตรา
ความสูญเสียจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม อันได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์ และความปลอดภัย
ในการเดินทางของเด็กและเยาวชน
1.3 เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมระบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยว
1

ความปลอดภัยบนท้องถนน…สร้างได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่มา http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/th/thailand-road-safety-will-neverhappen-accident สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
2
โครงการการลงทุนในมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองทศวรรษความปลอดภัย. มหาวิทยาลัยนเรศวร (2554)
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน มีเป้าหมายเพื่อการสร้างจิตส�ำนึก
และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัย จากการเรียนรู้ทั้งจากการเรียนในหลักสูตรและสภาพแวดล้อมทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ�ำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.3 หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละช่วงวัย ถูกบรรจุเข้าในหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.6 พื้นที่ปลอดภัยทางถนนบริเวณสถานศึกษาและชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างการรับรู้การใช้ถนน
และทางเดินเท้าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.7 การรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของการใช้ถนนและทางเดินเท้าที่ปลอดภัยของเยาวชน
เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกขับขี่ปลอดภัย และการมีน�้ำใจในการใช้รถใช้ถนนในสังคม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนการแสดงความคิดเห็นใน social media ในเชิงบวกต่อนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสือ่ สารหลากหลายรูปแบบ
ตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การรายงานข่าวด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เน้นคุณภาพเชิงลึกเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ
ตัวชีว้ ดั จ�ำนวนผูข้ บั ขีท่ ผี่ า่ นการคัดกรองอย่างมีคณ
ุ ภาพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 เมือ่ สิน้ สุดแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน ฉบับที่ 4
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่น�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนน
ทุกกลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราความสูญเสียจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม อันได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
รถจักรยานยนต์ และความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ�ำนวนคดีอุบัติเหตุทางถนนจากความเร็วลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในกลุม่ เด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 4.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 5 ลดและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวลดลงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 5.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
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3. กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน โดย
3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนนทีม่ คี วามหลากหลายให้มเี พียงหลักสูตรเดียวและผลักดันให้บรรจุ
ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ
ระยะเวลาในการเรียนรู้ที่สมดุลกับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น ๆ สื่อการเรียนรู้ และระบบการประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.1.2 สร้างระบบกลไกและเรือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนในสถานศึกษา
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการส่งเสริมบทบาทของ
ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียน และนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางส�ำหรับนักเรียน
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.1.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมทางถนนในสถานศึกษาและบริเวณรอบสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย เช่น การปรับปรุง
ทางเท้าทีป่ ลอดภัย การปรับปรุงทางขับขีร่ ถจักรยาน การติดตัง้ ป้ายจราจร การติดตัง้ เครือ่ งชะลอความเร็วหน้าโรงเรียน เป็นต้น
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม
				
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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3.1.5 จัดท�ำมาตรการชุมชน/สถานศึกษาเพื่อถนนปลอดภัยส�ำหรับสถานศึกษา
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
			
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.1.6 พัฒนาระบบ/กลไกการร้องเรียนเกี่ยวกับจุดเสี่ยงหรือความอันตรายจากการเดินทางส�ำหรับนักเรียน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงสภาพแวดล้อม และลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในบริเวณโรงเรียนและรอบสถานศึกษา
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
			
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.2 สร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถ
ใช้ถนนที่ปลอดภัย รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกขับขี่ปลอดภัย และการมีน�้ำใจในการใช้รถใช้ถนนในสังคม โดย
3.2.1 จัดท�ำดัชนีวัดการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัย (Traffic Safety Culture Index) พร้อมกับการพัฒนาระบบ
การติดตามดัชนีการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัย และรายงานผลให้ประชาชนทราบทุกปี
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
3.2.2 จัดท�ำแผนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และก�ำหนดประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน เพื่อให้เกิดทิศทาง
ในการด�ำเนินงานที่เป็นเอกภาพ และด�ำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนน
ที่ปลอดภัยให้คลอบคลุม และสอดคล้องกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
				
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
				
ส�ำนกงานเครือข่ายอุบัติเหตุ
				
มูลนิธิเมาไม่ขับ
3.2.3 สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมกับพัฒนาระบบ
การสื่อสาระหว่างเครือข่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานด้านการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการสื่อสารสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมที่มีประสิทธิภาพ
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หน่วยงานหลัก 		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
หน่วยงานสนับสนุน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
					
ส�ำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุ
					
มูลนิธิเมาไม่ขับ
3.2.4 สนับสนุนการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลข่าวอุบัติเหตุทางถนน (Media Watch) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�ำคัญในระดับประเทศได้
หน่วยงานหลัก
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
หน่วยงานสนับสนุน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
				
ส�ำนกงานเครือข่ายอุบัติเหตุ
				
มูลนิธิเมาไม่ขับ
3.2.5 จัดท�ำสื่อเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
หน่วยงานสนับสนุน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
				
ส�ำนกงานเครือข่ายอุบัติเหตุ
				
มูลนิธิเมาไม่ขับ
3.3 ส่งเสริมคุณภาพผู้ขับขี่ เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการขับขี่ที่ปลอดภัย รวมถึงการมีพฤติกรรม
การขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล โดย
3.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่มีคุณภาพให้สอดคล้อง
กับทักษะและความรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกันของรถแต่ละประเภท พร้อมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการทดสอบทัง้ ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
หน่วยงานสนับสนุน
		
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ ต่อใบอนุญาตทัง้ ในด้านเนือ้ หา และ จ�ำนวนชัว่ โมงให้เข้มข้นและทันต่อสภาพการจราจร
ในปัจจุบันมากขึ้น รวมถึง ทบทวนความเหมาะสมในการออกใบอนุญาตขับรถในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มี
โรคประจ�ำตัวที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะในการขับขี่
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
หน่วยงานสนับสนุน
		
3.3.3 จัดท�ำระบบบริหารจัดการในการควบคุมโรงเรียนสอนขับรถให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ โดยต้องค�ำนึงถึง
การลดภาระและอุปสรรคในการเข้าถึงการอบรมของผู้เรียน รวมถึง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการอบรมที่เหมาะสม
และไม่ขัดต่อการสร้างพฤติกรรมและทัศนคติการได้รับใบอนุญาตขับขี่
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
หน่วยงานสนับสนุน
		
3.3.4 จัดให้มรี ะบบการฝึกการรับรูอ้ นั ตราย (Hazard Perception) กับผูเ้ ข้ารับการอบรม เพือ่ ขอหรือต่อใบอนุญาต
เช่นการจัดหาเครื่องฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
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หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
หน่วยงานสนับสนุน
		
3.3.5 เร่งผลักดันให้หลักสูตรอบรมส�ำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่มีผลบังคับใช้โดยเร็ว โดยด�ำเนินการควบคู่กับการ
สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคม เพื่อลดกระแสต่อต้านและทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของนโยบาย
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
3.3.6 จัดท�ำระบบตัดแต้มและการยึดใบอนุญาตขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
3.3.7 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายใบอนุญาต
ขับขี่ ตามกรอบแนวคิด “ออกยาก ยึดง่าย” เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสังคมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และเป็นธรรม
กับประชาชนทุกกลุ่ม
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
3.4 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสีย่ งหลักทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในผูใ้ ช้รถใช้ถนนทุกกลุม่ เพือ่ ลดอัตรา
ความสูญเสียจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม อันได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์ และความปลอดภัยในการ
เดินทางของเด็กและเยาวชน และ กลุ่มนักท่องเที่ยว โดย
3.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลัก โดยการจัดหาอุปกรณ์การบังคับใช้กฎหมาย
เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ ที่เพียงพอต่อการท�ำงานในการบังคับใช้กฎหมาย และก�ำหนด
แนวทางใช้เครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าและการซ่อมบ�ำรุงทีไ่ ว้ในระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายให้มีบทลงโทษสูงขึ้น
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก / กรมทางหลวง /
				
กรมทางหลวงชนบท)
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
3.4.2 จัดท�ำแผนระยะสัน้ กลาง และยาว ในการลดความเร็วในเขตเมืองให้สอดคล้องกับบริบทของผังเมืองและล�ำดับ
ชั้นหน้าที่ของถนน ของประเทศไทย ทั้งในด้านกฎหมาย กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ ทางหลวง หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการด้านวิศวกรรมจราจร การบังคับใช้กฎหมายการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมโยธาธิการ
				
และผังเมือง)
					
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

132 Thailand Road Safety Master Plan 2018-2021

3.4.3 พัฒนากลไกและระบบในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็ก โดยการผลักดันให้มีการบังคับใช้
รถโรงเรียนที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก พัฒนาเส้นทางในการเดินทางไปโรงเรียนที่ปลอดภัย (Safe Route
to School) จัดท�ำมาตรฐานที่นั่งเด็กและจุดยึดที่นั่งในรถ จัดท�ำมาตรฐานหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก รวมถึงการรณรงค์
การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็ก
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
				
กระทรวงคมนาคม
				
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.4.4 ก�ำหนดแนวทาง และจัดท�ำตัวชี้วัดเชิงคุณภาพการท�ำงานของสถาบันการศึกษาเรื่องความปลอดภัย
ในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษา โดยค�ำนึงถึงสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
3.4.5 ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการทดสอบปริ ม าณแอลกอฮอล์ ส� ำ หรั บ ผู ้ ขั บ ขี่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ทุ ก กรณี
รวมถึง เพิ่มความเข้มข้นในการลงโทษผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับ โดยพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ในการควบคุมรถและให้ผู้ที่
ไม่ได้ดื่มแล้วขับมาเป็นผู้รับรถแทน
หน่วยงานหลัก 		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
				
กระทรวงคมนาคม
3.4.6 พัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดดื่มแล้วขับโดยก�ำหนดให้มีมาตรฐานหลักสูตรการอบรม แบบเป็นล�ำดับขั้น
ตามระดับความผิดซ�ำ้ เพิม่ จ�ำนวนบุคลากรของกรมคุมประพฤติให้เพียงพอต่อการด�ำเนินการ มีการก�ำหนดสัดส่วนค่าปรับบางส่วน
มาตัง้ เป็นกองทุนเพือ่ กิจกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ฟืน้ ฟู และ อบรม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพืน้ ที่
หน่วยงานหลัก  		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม
3.4.7 ปรับปรุงกฎหมายตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ในการอบรมในหลักสูตรฟื้นฟูขั้นสูง เช่น ผู้กระท�ำผิดมากกว่า 3 ครั้ง หรือผู้เสพติด เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
และสอดคล้องกับแนวคิดในการลงโทษเพื่อให้ส�ำนึกผิด
หน่วยงานหลัก  
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม
3.4.8 ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์
ประจ�ำรถ และให้พนักงานขับรถต้องมีการทดสอบให้ผู้โดยสารดูก่อนออกรถทุกครั้ง หรือ อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์
ก่อนขับขี่ส�ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
-
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3.4.9 ทบทวนแนวทางในการออกใบอนุญาตขับรถส�ำหรับผูข้ บั ขีท่ เี่ ป็นเยาวชนและกลุม่ รถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง
โดยการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเข้มข้นและเหมาะสมกับผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์แต่ละกลุม่
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
3.4.10 จ�ำกัดขนาดความแรงของรถจักรยานยนต์ความเร็วต�่ำส�ำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน โดยปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับส�ำหรับผู้ขับขี่เยาวชนพร้อมบทลงโทษส�ำหรับผู้ที่ฝาฝืน โดยให้ผู้ปกครองต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการกระท�ำผิด
ของเยาวชน
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
3.4.11 พัฒนาทักษะการขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มเยาวชน โดยการจัดให้มี
สนามฝึกซ้อมรถจักรยานยนต์ในชุมชนและมีครูฝึกที่มีทักษะด้านความปลอดภัย
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.4.12 ปรับ ปรุง โครงสร้างถนนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�ำหรับจักรยานยนต์ในเส้นทางที่มีอุ บั ติ เ หตุ
รถจักรยานยนต์สงู พร้อมก�ำหนดมาตรฐานการออกแบบช่องทางรถจักรยานยนต์และการออกแบบถนนในเขตเมืองและบนทางหลวง
ที่ปลอดภัยส�ำหรับรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ ทางข้าม ทางแยก จุดกลับรถ
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดมาตรฐานการท่องเที่ยวทางบก
ที่ปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และระบบการจัดการนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวทางถนน
ได้อย่างปลอดภัย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้รถใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย
3.5.1 ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถทัศนาจร และ รถเพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ
ตรวจสอบ และปรับน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น โดย
1) ก�ำหนด และวางแนวทางมาตรฐานคุณภาพการบริการรถทัศนาจรที่ปลอดภัยอันประกอบด้วย มาตรฐาน
ยานพาหนะเพือ่ การท่องเทีย่ ว มาตรฐานผูป้ ระกอบการ และมาตรฐานพนักงานขับรถ ให้ได้มาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล รวมถึง การผลักดันและกระตุ้นให้ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยวต้องน�ำมาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
					
กระทรวงคมนาคม
2) พัฒนาระบบประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้สามารถใช้บริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่น�ำสาเหตุความผิดมาเป็นองค์ประกอบในการพิจาณา
เช่น การเช่ารถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่น�ำสาเหตุดังกล่าวมาอ้างเป็นเห็นผลในการไม่จ่ายประกัน
(เอาไว้ในยุทธฯ ท่องเที่ยว)
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หน่วยงานหลัก 		
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
					
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
					
สมาคมประกันภัย
3.5.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับนักท่องเที่ยว โดย
1) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมการบริการรถทัศนาจรที่ปลอดภัยส�ำหรับอนาคต
อาทิ ด้านการส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านการให้การรับรองและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยต้องให้ความส�ำคัญกับการอ�ำนวยความสะดวกและความสอดคล้องกันของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสนับสนุน
ให้เกิดการเกื้อกูลกันเพื่อความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่ปลอดภัย
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม
				
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) ปรับปรุงกฎหมายจราจรทางบกส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกับกฎหมายจราจร
ทางบกที่บังคับใช้ส�ำหรับประชาชนชาวไทย
หน่วยงานหลัก 		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม
				
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3.5.3 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ ความปลอดภั ย ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อาทิ
การปรับปรุงมาตรฐานป้ายต่าง ๆ ในเมืองท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
				
กระทรวงมหาดไทย
				
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.5.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และ การปฏิบัติเพื่อการขับขี่ปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติผ่านช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายนักท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานเดียวกับคนไทย
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงมหาดไทย
				
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0
การขนส่งทางถนนหมายรวมถึงการขนส่งในทุกมิติ ประกอบด้วย การขนส่งคน การขนส่งสินค้าและการบริการ
เพื่อการขนส่ง โดยที่ผ่านมาพบว่า ประเด็นอุบัติเหตุทางถนนยังให้ความส�ำคัญกับการขนส่งทางถนนในมิติของการขนส่งคน
มากกว่ า การขนส่ ง สิ น ค้ า และจากสถิ ติ ใ นรอบ 5 ปี ที่ ผ ่ า นกลั บ พบว่ า แนวโน้ ม การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นมิ ติ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า
กลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีนโยบาย และกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ทั้งที่การเกิด
อุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของผู้ประกอบการเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศในเรือ่ งภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วของประเทศ รวมไปถึงความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
ของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ได้ ก� ำ หนดแนวทางในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ร องรั บ อุ ต สาหกรรมอนาคตโดยมุ ่ ง เน้ น การลงทุ น
เพื่อสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว ท�ำให้อาจมีการขยายตัวของความต้องการในการใช้การขนส่ง
ทางถนนเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น หากไม่มีนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ดังนั้น การขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยในแผนแม่บท พ.ศ. 2560 – 2564 จะมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการขนส่ ง ทางถนนทั้ ง โครงข่ า ยถนน ยานพาหนะ และการพั ฒ นาบุ ค คลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป็ น มื อ อาชี พ
ด้านความปลอดภัย รวมถึงการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยบนท้องถนนในการบริหารจัดการการขนส่งทางบก เพือ่ รองรับการปรับตัวเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 ทีข่ บั เคลือ่ น
โดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจทิ ลั และนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นยี้ งั ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในเสาหลักที่ 2, 3 และ 4 ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนนในการลดปัจจัยเสี่ยงหลักทั้งด้านถนน
และการสัญจรด้านยานพาหนะ และด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   ยกระดับมาตรฐานสู่สากล สร้างความได้เปรียบด้วยองค์ความรู้ สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้แก้ปัญหา พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และวางรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ต้นทุนจากภาคขนส่งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล
1.2 เพื่อส่งเสริมมูลค่าการบริการการขนส่งทางถนนไปสู่บริการที่มีคุณภาพสูง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มมูลค่าการให้บริการภาคขนส่งอย่างเป็นมืออาชีพ และทันสมัย มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั สินค้าประเภทบริการด้านการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการประกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารและการขนส่งสินค้าทีป่ ลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 กลไกการก�ำกับและควบคุมการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 คุณภาพความปลอดภัยในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง
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เป้าหมายที่ 2 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะเพื่อสร้าง มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพยานพาหนะในการให้บริการด้านการขนส่งทางบกน�ำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ในกลุ่มอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งที่มีสาเหตุจากยานพาหนะลดลง อย่างน้อยร้อยละ 10
ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพความปลอดภัยยานพาหนะในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการภาคการขนส่งทางถนน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนคดีความบกพร่องจากอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 ยกระดับถนนที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อน�ำไปสู่
การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ พัฒนาระบบจัดการถนนที่เอื้อต่อความปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 3.1 กลไกการจัดการถนนและโครงข่ายถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนถนนและโครงข่ายถนนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ยกระดับการจัดการการให้บริการการขนส่งทางบกที่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรม มีเป้าหมาย
เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1 กลไกการจัดการการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 สัดส่วนงบประมาณทีน่ ำ� มาในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ การบังคับใช้กฎหมาย
เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 5 พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการตรวจสอบภายนอกด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน พร้ อ มทั้ ง เป็ น กลไกทางวิ ช าการในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ระบบการจัดการการให้บริการขนส่งทางถนนที่ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 ใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5.2 กลไกการตรวจสอบการให้บริการขนส่งทางถนนและโครงข่ายถนนปลอดภัยที่เป็นอิสระ
เป้าหมายที่ 6 ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้รูปแบบ
การเดินทางด้วยการใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 6.1 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 6.2 โครงสร้างถนนที่ได้รับการปรับปรุงหรือจัดสรรให้เอื้อต่อการเดินทางด้วยรถจักรยาน หรือการ
เดินเท้าเพิ่มขึ้น

3. กลยุทธ์
3.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทบริการด้านการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
และการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัย (Green Logistics) โดย
3.1.1 ปรับโครงสร้างการจัดการในสาขาการให้บริการขนส่งทางถนนที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน และจัดตัง้ หน่วยงาน เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการทีเ่ ป็นธรรม การลงทุน การบ�ำรุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึง่ จะช่วยสนับสนุน
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การพัฒนาการให้บริการขนส่งทางถนนให้เป็นธุรกิจหลักของประเทศ รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และมีความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ
รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงพาณิชย์
3.1.2 ยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าให้มี
การขนส่งที่ปลอดภัย โดยการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการขนส่ง และมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ อาทิ รถโดยสาร รถขนส่งสินค้ารถขนส่งวัตถุอันตราย
(Q-Mark) ควบคูก่ บั การพัฒนาผูป้ ระกอบการขนส่งให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ และพัฒนาระบบก�ำกับ และควบคุม ผู้ประกอบการ ตลอดจนระบบแรงจูงใจส�ำหรับผู้ประกอบการที่ดี
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงพาณิชย์
3.1.3 ยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ในภาคขนส่งเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ติดตามและควบคุมการขับขีข่ องรถขนส่งสินคาและรถขนส่งผูโ้ ดยสารทีท่ นั สมัยในรูปแบบ Active System และพัฒนาหลักสูตร
ขั้นสูงเพื่อยกระดับการขับรถอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะ กลุ่มรถขนส่งวัตถุอันตราย รถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วย GPS ส�ำหรับการบริหารการขนส่งและการเดินรถทั่วไป
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพยานพาหนะในการให้บริการด้านการขนส่งทางบกสู่มาตรฐานสากล โดยการทบทวน
และปรับปรุงกฎหมายส�ำหรับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของยานพาหนะให้เป็นไปตามมาตรฐาน UNECE และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยรถบรรทุกวัตถุอันตราย รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการใช้งานรถที่ถูกประเภทและปลอดภัย
ส�ำหรับรถน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายและมาใช้ในราชอาณาจักร โดยเฉพาะรถในกลุม่ รถกระบะ นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาระบบการจัดการ
ในการตรวจสภาพรถให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการในการตรวจสภาพรถ และระบบข้อมูล
ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพ พร้อมจัดให้มหี น่วยปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สว่ นควบบนถนน
โดยเน้นบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และมีการพัฒนาจุดตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกถาวร
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
3.3 พัฒนาโครงข่ายถนนที่ปลอดภัย เพื่อปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อน�ำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และ พัฒนาระบบจัดการถนนที่เอื้อต่อความปลอดภัย โดย
3.3.1 พัฒ นามาตรฐานล�ำดับ ชั้นความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้ส อดคล้องกับสภาพการเติ บ โต
สองข้างทางของประเทศไทย
3.3.2 ก�ำหนดหลักการและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานและระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road
Safety Audit) ในขั้นตอน ศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการเปิดใช้ และขั้นตอน
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หลังจากใช้งาน ในระบบโครงข่ายถนนที่รับผิดชอบ โดยทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนา
ระบบตรวจสภาพและซ่อมบ�ำรุงถนนให้ทันต่อการเสื่อมสภาพ
3.3.3 ปรับปรุงถนนให้เกิดความปลอดภัยโดยการแก้ไขจุดเสีย่ ง จุดอันตราย (Black spot Improvement Program)
และพืน้ ทีท่ มี่ อี นั ตรายข้างทาง รวมทัง้ การก�ำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพือ่ ลดหรือชะลอการเกิดขึน้ ของจุดเสีย่ ง ด้วยแนวทางการ
จัดการทางเชื่อมทางเข้าออก (Access Management)
3.3.4 ส่งเสริมการใช้การจัดการสยบจราจร (Traffic Calming) ในพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทาง
การลดความเร็วในเขตเมืองเป็น 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง
3.3.5 ศึกษาวิจยั เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนใหม่ๆ เช่น มาตรฐานการป้องกันการเกิดร่องล้อ
มาตรฐานราวกันชนส�ำหรับรถขนาดใหญ่ มาตรฐานผิวทางที่มีความฝืดสูง (High Friction Pavement)
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
3.4 ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เป็นธรรม โดยการพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ที่ละเมิดและกระท�ำผิดตามกฎหมาย รวมถึง
การก�ำหนดบทลงโทษ ประกอบด้วย
3.4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ เพือ่ ใช้ในการกวดขันวินยั จราจร และการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผน ขบ)
3.4.2 จัดท�ำระบบศูนย์ข ้อมูลกลางในการเชื่อมระบบข้อมูล ความผิดคดีจราจร ตั้งแต่ ขั้นตอนการเกิ ด เหตุ
การสอบสวน การด�ำเนินคดี การพิพากษา และการก�ำหนดบทลงโทษ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบประวัติการกระท�ำผิด
ของคนขับรถทุกประเภท
3.4.3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบความผิดซ�้ำและระบบตัดแต้มแบบทันทีบนถนน โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
กับศูนย์ข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้น ระบบบันทึกสถานะใบอนุญาต ระบบตัดแต้ม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำหนดค่าปรับ
แบบเป็นล�ำดับขัน้ ตามระดับของความผิดซ�ำ้ และการก�ำหนดมาตรการลงโทษเพิม่ เติม เมือ่ กระท�ำความผิดเกินจากแต้มทีก่ ำ� หนดไว้
3.4.4 พัฒนาเทคโนโลยีการบังคับใช้กฎหมายอัตโนมัติ (Automatic Enforcement) และส่งเสริมให้มีการน�ำมาใช้
งานอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
3.4.5 ก�ำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าพนักงานในการน�ำเทคโนโลยีมาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม
หน่วยงานหลัก
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
				
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.5 พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากร
ด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการเป็นกลไกส�ำคัญในการตรวจสอบภายนอก
ด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมทัง้ เป็นกลไกทางวิชาการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการการให้บริการขนส่งทางถนน
ที่ประสิทธิภาพ โดย
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3.5.1 พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกให้มีความรู้ ความสามารถผ่านการฝึกอบรมที่ดี
ตรงตามสายงาน และบุคลากรกรของหน่วยงานด้านถนนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน และการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
3.5.2 พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยการก�ำหนดหลักการและแนวทาง
ในการก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในด้านกฎหมาย
รองรับ อ�ำนาจ หน้าที่ โครงสร้างองค์กรรับผิดชอบ แนวทางในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม และมาตรการสร้างแรงจูงใจส�ำหรับ
ภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร จัดการอบรม และออกใบรับรองผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายนอก ส�ำหรับ
ด�ำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นอิสระ โดยอาจก�ำหนดเป็นกฎกระทรวงในมาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติ
ทางหลวง ว่าด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยหน่วยงานอิสระ
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
				
กระทรวงศึกษาธิการ
				
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
				
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
คณะกรรรมการการอาชีวศึกษา
				
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน		
3.6 ส่งเสริมการเดินทางทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนใช้รปู แบบการเดินทางด้วยการใช้ยานพาหนะ
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มทางเลือกรูปแบบการเดินทางที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ทั้งการให้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ�ำทางโดยการให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม การส่งเสริมการให้คนหันมาใช้รถจักรยานทดแทน
การใช้รถยนต์ การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ การจัดท�ำประกาศมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ ส่งเสริม
การใช้งาน และการพัฒนามาตรการทางภาษี หรือ ค่าธรรมเนียมเพื่อจ�ำกัดการใช้รถยนต์
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
ความปลอดภัยทางถนนเป็นความรับผิดชอบของทุกคน และโดยทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แนวทางประชารัฐ
คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยอาศัยภาครัฐเป็นหน่วยงานในการเชื่อมประสานการท�ำงานบนพื้นฐาน
ของความส�ำเร็จร่วมกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ได้ น� ำ กรอบแนวทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ด ้ า นความปลอดภั ย ทางถนน โดยเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดระเบียบทางสังคมโดยอาศัยแนวร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ นับสนุนแผนงานหลักที่ 1 และ 2 ของแผนทีน่ ำ� ทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน เสาหลักที่ 1 ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนนในการผลักดันให้นโยบาย
ทางถนนได้รับความส�ำคัญจากทุกภาคส่วน และเสาหลักที่ 4 ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ในการสร้างภาคีเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอย่างจริงจังในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   ความปลอดภัยทางถนนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  จ�ำนวนองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี

1. วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในบริบท
ทางสังคมในแต่ละภาคส่วน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มวันแรงงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหน่วยงานภาครัฐลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.5 กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน

3. กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาคเอกชน โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้ง
เครือข่ายภาคเอกชนเพื่อถนนปลอดภัย และจัดท�ำมาตรการองค์กรเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในการด�ำเนินการมาตรการองค์กรในภาคเอกชน รวมถึงผลักดันให้ภาครัฐจัดการประกวดมอบรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านการดูแลความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร ทั้งในขณะท�ำงาน และนอกเวลางาน
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หน่วยงานหลัก 		
				
หน่วยงานสนับสนุน
				

กระทรวงมหาดไทย
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

3.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้ภาคเอกชนทีธ่ รุ กิจเกีย่ วกับการขนส่งและโลจิสติกส์ตอ้ งด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐาน
ISO39001 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัย		
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.3 ผลักดันการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเป็นกิจกรรมด้าน CSR เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย
				
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงแรงงาน
				
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่าย
ชุมชนเพื่อถนนปลอดภัย และจัดท�ำมาตรการชุมชนเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การสื่อสารเพื่อส่งเสริม
และให้ความรู้ในการด�ำเนินการมาตรการองค์กรในชุมชน รวมถึงผลักดันให้ภาครัฐจัดการประกวดมอบรางวัลชุมชนดีเด่น
ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย
				
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง /
				
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3.5 พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยส่งเสริมให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน ผู้น�ำชุมชน เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชนและสนับสนุนโครงการน�ำร่องเพื่อชุมชนถนน
ปลอดภัย และขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมมาตรการบังคับเชิงสังคม (Social Sanction) ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เช่น มาตรการด่านชุมชน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
ในชุมชน เช่น การสร้างสนามฝึกการขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง
หน่วยงานหลัก 		
กระทรวงมหาดไทย
				
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง /
				
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท�ำ
มาตรการองค์กร และก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้
ในการด�ำเนินการมาตรการองค์กรเพื่อถนนปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมกับจัดประกวดโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
หน่วยงานหลัก  		
กระทรวงมหาดไทย
				
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงศึกษาธิการ
				
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง /
				
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
				
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในภาครัฐ โดยการสนับสนุนให้ภาครัฐการจัดท�ำมาตรการ
องค์กร ดังนี้
1) ก�ำหนดหลักการ และแนวทางปฏิบัติในการจัดท�ำมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับภาครัฐ
และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งจัดท�ำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดท�ำมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
2) ก�ำหนดมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างยานพาหนะทีน่ ำ� มาใช้ในงานภาครัฐโดยค�ำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย เช่น
การก�ำหนดการซื้อรถที่ได้รับการทดสอบไม่น้อยกว่า 4 ดาวจากการทดสอบโดย ASEAN NCAP
3) ก�ำหนดการเลือกเช่ารถเพื่อการทัศนาจรของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัยและหลีกเลี่ยง
การเลือกใช้รถที่ไม่ปลอดภัยในเส้นทางที่มีความเสี่ยง
4) มีการก�ำหนดโทษทางวินัยกับข้าราชการซึ่งประพฤติผิดในคดีจราจรที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ
หน่วยงานหลัก  
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน่วยงานสนับสนุน    กระทรวงคมนาคม
				
กระทรวงสาธารณสุข
				
กระทรวงศึกษาธิการ
				
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
				
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
3.8 พัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้การจัดการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ผ่านช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย และสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ ด้งา่ ยน�ำไปสูก่ ารต่อยอดองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ และเป็นการขยายพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ นวงกว้าง โดยการพัฒนาช่องทางการสือ่ สารและระบบในการรวบรวมข้อมูล
กรณีศึกษาและตัวอย่างในการจัดการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รวมถึง พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนตามบริบทขององค์กร
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หน่วยงานหลัก  
หน่วยงานสนับสนุน   
				
				
				
				

กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

3.5 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
3.5.1 แนวทางในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านความปลอดภัยทางถนน
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ�ำเป็นจะต้องมีการก�ำหนด
วางกรอบแนวคิด การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก�ำหนดแนวทางการพัฒนา ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน แผนยุทธศาสตร์ชาติจึงควรก�ำหนดหลักการร่วมกันในการพัฒนาดังต่อไปนี้
1. ความสู ญ เสี ย อั น เนื่ อ งมาจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ มี มู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย สู ง ถึ ง กว่ า 200,000 ล้ า นบาท
หรือกว่า 2.5% ของ GDP ตามที่กรมทางหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการศึกษาไว้เป็นสิ่งที่รัฐบาลและสังคมไทย
ควรจะต้องมีความตระหนักถึงความสูญเสียดังกล่าว และจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในอันที่จะลดความสูญเสียดังกล่าว
2. การก�ำหนดเป้าหมายควรเป็นการก�ำหนดเป้าหมายทีท่ า้ ทาย แต่มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
หากมีการด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้ด�ำเนินการอยู่แล้ว
3. แนวทาง 5 เสาหลั ก เป็ น แนวทางที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาและใช้ ง านจริ ง จนสามารถพิ สู จ น์ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลได้ ประเทศไทยจึงควรยึดแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แต่อาจจะต้องมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพ และบริบทของปัญหาในประเทศไทยซึ่งมีความอ่อนแอด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงของแผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 5 ด้าน
ซึ่งยังไม่ได้มีการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ถือเป็นรากฐานอันส�ำคัญอันดับแรกในอันที่จะน�ำไปสู่การพัฒนา
ในระยะต่อไป ข้อเสนอแนะดังกล่าวประกอบด้วย
4.1 พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในด้านอ�ำนาจหน้าที่
ทรัพยากร และงบประมาณในการด�ำเนินการที่เหมาะสมโดยมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง และทุกหน่วยงาน
ต้องน�ำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง การท�ำงานอย่างจริงจัง
4.2 พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยปฏิบัติ
ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคน ถนน และยานพาหนะตามมาตรฐานสากล
เพื่อการอ�ำนวยความยุติธรรมของผู้ประสบเหตุที่ท่ัวถึงและเท่าเทียม และเพื่อสร้างกลไกการเยียวยาและฟื้นฟูที่ครอบคลุม
และเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ผู้ประสบเหตุสามารถคืนกลับสู่สังคมได้เช่นปกติ
4.3 พัฒนาแนวทางการแสวงหาเงินทุนที่เพียงพอต่อการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีรูปแบบการ
กระจายงบประมาณที่สอดคล้องกับการท�ำงานแบบบูรณาการและส่งเสริมการท�ำงานในระดับชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ยังต้องก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและคุ้มทุน
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4.4 พัฒ นาการจัดตั้ง กลไกการท�ำงานที่เป็นอิส ระ ในการพัฒนาความรู้ การวิจัยเพื่อสร้ า งมาตรฐาน
ความปลอดภัยส�ำหรับ คน ถนน และยานพาหนะ การถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับการท�ำงานของฝ่ายปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังเป็นกลไกที่ส�ำคัญเพื่อก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำกับภาคนโยบายและฝ่ายบริหาร
4.5 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นวิสยั ทัศน์รว่ ม ของสังคมไทยทีท่ กุ คนมีบทบาทร่วมกันจากระดับบุคคล
ชุมชน ท้องถิ่น การเมือง ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและยั่งยืน
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2560 - 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากได้มีการด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน จะท�ำให้โอกาสประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไปมีความเป็นไปได้สูง
5. การแก้ ป ั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย ทางถนนอาจจะต้ อ งพิ จ ารณาไม่ เ พี ย งจ� ำ กั ด แต่ น โยบายเชิ ง ป้ อ งกั น
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการจัดการด้านอุปทาน (Supply Side Management) แต่จ�ำเป็นจะต้อง
พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการจราจร ขนส่ง และโลจิสติกส์ นโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย
ด้านพลังงาน นโยบายด้านการจัดการเมือง ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบ การเดินทางไปสู่รูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัย
มากขึ้น ใช้พลังงานน้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่ง เช่น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนา
ระบบขนส่งทางราง ซึ่งจะเป็นการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการเดินทางในภาคอุปสงค์ (Demand Side Management)
ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยอาศัยมิติการพัฒนาทั้งในด้านของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน การสร้างระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย และ การเชื่อมโยงกับทิศทางเชิงนโยบายที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อนโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ภาพที่ 3-3 การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบยั่งยืน
ที่มา: แผนที่น�ำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
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3.5.2 วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
3.5.2.1 วิสัยทัศน์
“สร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์”
“Visioning toward Zero”
3.5.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน 20 ปี ส�ำหรับกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับคนทุกกลุ่ม และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทีเ่ สมอภาค ทัว่ ถึง และเท่าเทียมส�ำหรับผูป้ ระสบเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน สามารถด�ำเนินการได้ในเชิงบทบาทภารกิจ
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีในทุกภาคส่วน มีธรรมาภิบาล ระบบการติดตามและประเมินผลทีเ่ ป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญอาทิ
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน เพือ่ ให้มีองค์กรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยตรงที่ต้องมีความรับผิดชอบเชิงผลลัพธ์ (Accountability) อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกลไกในการประสานงาน
การท�ำงาน ร่วมกับภาคีจากทุกภาคส่วน
2. การวางระบบบริหารราชการเชิงบูรณาการ ทั้งในด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ระบบงบประมาณโดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ การบริหารจัดการก�ำลังคน และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการท�ำงาน
แบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และ เกิดการกระจายการท�ำงานไปสูห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามบทบาท ภารกิจทีม่ อี ยู่
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การวางแผนพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่ท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เพียงพอต่อการท�ำงานในภารกิจ และ บทบาทของหน่วยงาน
4. การพัฒนาแผนหลักและการทบทวนแผนอย่างเป็นระบบ โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายระยะสั้น กลาง ยาว
ทั้งในระดับผลลัพธ์ ผลผลิต ที่ชัดเจน และสามารถวัดได้เป็นรูปธรรม เพื่อน�ำไปก�ำหนดมาตรการหลักที่ส�ำคัญในการ
บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลผลิต และผลลัพธ์
เพื่อน�ำมาทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง
5. การปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ให้ทนั สมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
6. การพัฒนาความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยสู่ระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมการสัญจรทีป่ ลอดภัยเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ สี ำ� หรับคนทุกกลุม่ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างมิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพในการป้องกัน
หรือคุม้ ครองการบาดเจ็บและสูญเสียส�ำหรับผูใ้ ช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามอ่อนไหว (Vulnerable) ต่อการ
สูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการวางระบบติดตามประเมิน
ผลกระทบที่เข้มแข็ง (Assessment) ของโครงสร้างพื้นฐานถนน (Road Infrastructure) การส่งเสริมการวางแผนออกแบบ
ก่อสร้าง และสภาพขณะท�ำงานของถนนที่ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย นอกจากปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนแล้ว
ควรให้การสนับสนุนมาตรการเพื่อลดอุปสงค์ในการเดินทาง และการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยการหันมาให้การสนับสนุน
ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียโดยเฉพาะในกลุ่ม
รถจักรยานยนต์ กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ

ภาพที่ 3-4 การส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดความต้องการในการเดินทางบนถนน
1. การก�ำหนดเป้าหมายเพื่อที่จะลดถนนที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Roads) และมีการด�ำเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี มีการพัฒนาระบบข้อมูลความเสีย่ งของถนน และมีกลไกในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพือ่ การเฝ้าระวัง
ติดตาม ถนนที่มีความเสี่ยงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และสามารถด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้ขยายไปสู่ถนน
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป
2 . การพัฒนากลไกความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ของหน่วยงานถนนในทุกระดับ โดยให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การตรวจสอบ ติดตาม ที่เป็นอิสระ และการลงทุนที่ค�ำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน มีการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบ
ด้านความปลอดภัยทางถน รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยผู้ประเมินอิสระ
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3. ส่งเสริมการจัดการอุปสงค์การเดินทาง (Travel Demand Management) ส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเมือง การท�ำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น แนวคิดการพัฒนา
ถนนแบบ Complete Street และ Smart Growth การพัฒนาถนนและโครงข่าย โดยค�ำนึงถึงล�ำดับชั้นหน้าที่ของถนน
ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณ
อุปสงค์ในการเดินทางของยานพาหนะส่วนบุคคลเพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการพัฒนา
ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดความต้องการด้านพลังงานของประเทศด้วย ซึ่งสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ภาพที่ 3-5 แนวคิดในการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนแบบคู่ขนาน
4. การพัฒนาถนนที่เป็นมิตรต่อกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง และเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่
สังคมของผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดทางเดินเท้าที่ครอบคลุมและสะดวกส�ำหรับคนทั่วไป คนพิการ
และผู้สูงอายุ การพัฒนาช่องทางจักรยาน การพัฒนาที่จอดรถเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุ ทั้งระบบจอดริมถนน และจอด
ในที่จอดรถภายในอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทีป่ ลอดภัยเพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญในการชี้วัดถึงศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งมุ่งเป้าไปสู่การก้าวให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงซึ่งจ�ำเป็นจะต้องยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการในภาคขนส่ง การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการในภาคการขนส่ง การลดต้นทุนของสินค้า
จากความสูญเสียเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความล่าช้าในการขนส่ง และที่ส�ำคัญคือการยกระดับการขนส่งสินค้า และ การขนส่ง
คน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ในการที่จะได้รับบริการที่ปลอดภัย
ในระดับมาตรฐานสากล การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคการขนส่งทางถนน จ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ทางถนน การพัฒนาและน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในระบบสัมปทาน
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ระบบเช่าบริการ ระบบการว่าจ้าง ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ ค�ำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ในเวทีโลก กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
1. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ในด้านการขนส่ง โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
และ ควบคุมความปลอดภัย เช่นการติดตั้งระบบ GPS เพื่อการก�ำกับ ดูแล และเพื่อการลดต้นทุน อ�ำนวยความสะดวก
ในการตรวจสอบ
2. การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการขนส่ง โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ให้มีมาตรฐานการจัดการในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในการน�ำมาตรฐานการจัดการอย่างเช่น ISO 39001 มาตรฐาน OHSAS 18000 มาใช้เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในองค์กร
3. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะตามมาตรฐานสากล อันได้แก่ UN World Forum for
the Harmonization of Vehicle Regulations (WP 29)
4. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางภาษี
ประกันภัย การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐโดยตรง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ให้การสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเข้ามาใช้ในประเทศไทย และ สร้างผู้บริโภค
และองค์กรที่ชาญฉลาดในการจัดหา จัดซื้อยานพาหนะที่ปลอดภัยมาใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานของสังคมไทย โดยเน้นการสร้างให้เกิดการมีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีเจตนคติที่ดีต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้รถใช้ถนน
บนทางสาธารณะ มีทักษะการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม มีระบบคัดกรองและคัดออกผู้เข้ามาใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพ พัฒนา
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระหลักของภาครัฐที่ต้องด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มตามแนวทางประชารั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นไปสู ่ สั ง คมที่ มี วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
1. การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยตลอดช่วงชีวิต ทั้งการมีหลักสูตรความปลอดภัย
ทางถนนในโรงเรียน การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการขับขีป่ ลอดภัยนอกโรงเรียน การพัฒนาระบบการสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ทุกประเภทอย่างเข้มข้นสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีการทบทวนหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตส�ำหรับ
ผู้สูงอายุแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกายของผู้ขับขี่ที่สูงอายุ การให้ความส�ำคัญกับการให้ความรู้
และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในกลุ่มผู้กระท�ำผิดซ�้ำโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว การขับขี่
ยานพาหนะโดยปราศจากใบอนุญาต
2. การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
3. การส่ ง เสริ ม บทบาทของครอบครั ว ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น สถาบั น การศึ ก ษา ให้ เ ป็ น สถาบั น ทางสั ง คมหลั ก
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์ แรงจูงใจ การพัฒนา
ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�ำงาน การพัฒนาสมรรถนะการท�ำงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
สนับสนุนการท�ำงานด้านบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างกระบวนการการปรับเปลี่ยน ทัศนคติ พฤติกรรม ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งในด้านของการก�ำหนดอัตราค่าปรับที่เหมาะสม การก�ำหนดบทลงโทษที่ค�ำนึงถึงระดับของการท�ำผิด
การอบรมฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด โดยเน้นหลักการคืนคนดีสู่สังคม
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5. การจัดตั้งศาลจราจร และ จัดท�ำพระราชบัญญัติพิจารณาความอาญาในคดีจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้างความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมส�ำหรับ
ผู้ประสบเหตุ
เพือ่ สร้างความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉกุ เฉินหลังเกิดอุบตั เิ หตุ และพัฒนาความสามารถของระบบ
สุขภาพและระบบอืน่ ๆในการดูแลรักษาภาวการณ์บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทเี่ หมาะสม รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพือ่ ฟืน้ ฟูผปู้ ระสบ
อุบัติเหตุ อย่างทั่วถึง การสร้างความเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาค และการได้รับความช่วยเหลือในกระบวนการ
ยุตธิ รรมอันควรโดยไม่ขนึ้ กับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของผูร้ อ้ งขอ การส่งเสริมส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกันของผูข้ บั ขีท่ กุ คนด้วย
ความเสมอภาคในการจัดท�ำประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พัฒนาระบบประกันภัยเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการชดเชย
เยียวยาอย่างพอเพียงตามสถานะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
1. พัฒนาระบบดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล รวมไปถึงระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากยานพาหนะ
ที่ประสบเหตุที่เหมาะสม รวมถึงการน�ำตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติจริง
2. น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการเข้าถึงผูป้ ระสบเหตุ และสามารถรักษาในเบือ้ งต้นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลที่ทันต่อเวลา
3. พัฒนาระบบศูนย์อบุ ตั เิ หตุ การติดตามประเมินผลด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาด้วยการวางกลไกประกัน
คุณภาพ และการขยายผลตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การด�ำเนินการในทุกระดับ
4. วางระบบฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากผู้ได้รับผลจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งผู้ประสบเหตุและญาติ
ของผู้ประสบเหตุ
5. ส่งเสริมระบบประกันภัยให้เป็นกลไกหลักที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ประสบอุบัติเหตุให้สามารถเข้าถึง
การให้บริการเพื่อการรักษา ฟื้นฟู ชดเชย เยียวยา รวมไปถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เพียงพอ
6. ส่งเสริมการเข้าถึงการสอบสวนคดีอุบัติเหตุและการด�ำเนินงานทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ

3.5.3 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายความส�ำเร็จ
การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถแยกพัฒนาการของการท�ำแผนออกเป็น
4 ช่วงเวลา ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีเป้าหมายความส�ำเร็จที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การพัฒนายุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี
และ 20 ปี โดยสามารถจ�ำแนกรายละเอียดในแต่ละช่วงได้ดังต่อไปนี้
3.5.3.1 การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในช่วง 5 ปี เพื่อไปสู่เป้าหมาย พัฒนาอย่างมั่นคง เสริมสร้างวินัย ใส่ใจ
คนทุกกลุ่ม
เน้นการปรับปรุงและเสริมกลไกการท�ำงานหลักเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน การมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มที่มีความเสี่ยงหลัก ได้แก่ กลุ่ม เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว กลุ่มรถจักรยานยนต์ และกลุ่มเด็กกับเยาวชน มีการด�ำเนินการ
เพื่อยกระดับสมรรถนะการท�ำงานและการให้บริการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน การสร้างความชัดเจน
ของบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนให้เกิดหน่วยงานใหม่เพื่อปิดช่องว่าง
ในการท�ำงานที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลและแสวงหาสาเหตุเชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจ
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อุบัติการณ์ความปลอดภัยทางถนนในบริบทประเทศไทย การวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ให้สูงขึ้น มีมาตรฐานสอดคล้องกับสากล การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย และ การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ เกีย่ วกับกลุม่ เสีย่ งอุบตั เิ หตุใหม่ เช่น กลุม่ ผูส้ งู อายุกบั ความปลอดภัย
ทางถนน และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เช่น ผลกระทบของเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับกับความปลอดภัยทางถนน
การเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนสู่สาธารณะ
ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ
• นโยบายความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระส�ำคัญของชาติ
• เกิดการบริหารจัดการในด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์การท�ำงาน ระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การกระจาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบไปสู่หน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถด�ำเนินการได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
• มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม เช่น การสวมหมวกนิรภัย 100% การฝ่าฝืน
การขับรถเร็วเป็นศูนย์ การคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง 100% อุบัติเหตุจาก เมาแล้วขับเหลือน้อยที่สุด และมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของสังคมเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนนโดยให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการประเมินดัชนี
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ค่าเป้าหมาย  อัตราผู้เสียชีวิต 18 คนต่อประชากรแสนคน
3.5.3.2 การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในช่วง 10 ปี เพื่อไปสู่เป้าหมาย ถนนปลอดภัย ไร้ความสูญเสีย
ในช่วงเวลานี้ยังคงให้ความส�ำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่พึงประสงค์ แต่เสริม
พฤติกรรมเสี่ยงใหม่ๆ รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงใหม่ๆ ที่ได้มาจากการวิเคราะห์และวิจัยเชิงลึกในช่วง 5 ปีแรก เพื่อขยายผลการ
ท�ำงานให้ตอ่ เนือ่ ง สร้างการรับรูใ้ นภาพกว้างถึงการให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยต่อไป การพัฒนา
มาตรฐานถนนให้มคี วามปลอดภัยมากขึน้ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การเน้นมาตรการเชิงป้องกัน
ในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ปลอดภัย ในขณะทีม่ กี ารแก้ปญ
ั หาจุดเสีย่ งทีม่ อี ยูเ่ ดิม ภายใต้การลงทุนทีเ่ พียงพอของภาครัฐ
จะส่งผลต่อการลดความสูญเสียในระยะนีใ้ ห้ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง การเสียชีวติ จากความบกพร่องของถนนเข้าใกล้ศนู ย์ โดยในระยะ
นีจ้ ะต้องมีการศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแบบแผนการเดินทาง การพัฒนามาตรการใหม่ๆเพือ่ ลดอุปสงค์การเดินทาง
ที่ไม่จ�ำเป็น เพื่อวางรากฐานไปสู่การส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบรถไฟ
รางเบา ด้วยรูปแบบการพัฒนาเมืองตามแนวระบบขนส่งมวลชนหรือ Transit-oriented Development (TOD) ที่ต้องการ
มาตรการในการจัดการผังเมือง มาตรการทางภาษี มาตรการในการควบคุมรถในพื้นที่แออัด และการพัฒนาโครงข่ายถนนให้มี
ล�ำดับชั้นหน้าที่ ที่ตอบสนองต่อการใช้ถนนของเมือง และนอกเขตเมือง อย่างเหมาะสม มีการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากกัน
อย่างชัดเจนด้วย การสร้างช่องทางรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ซึง่ มาตรการเหล่านี้ ต้องอาศัยงบประมาณและเวลาในการพัฒนา
เป็นเวลานานจึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ
• พฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนลดลง
• ความสูญเสียจากความบกพร่องของถนนเข้าใกล้ศูนย์
• เกิดมาตรการใหม่ๆในการจัดการด้านอุปสงค์การเดินทางเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย อัตราผู้เสียชีวิต 10 คนต่อประชากรแสนคน
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3.5.3.3 การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในช่วง 15 ปี เพื่อไปสู่เป้าหมาย ยานพาหนะปลอดภัย รองรับการใช้
อย่างเหมาะสม
การพัฒนามาตรฐานยานพาหนะตามกรอบ UNECE จะมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างการน�ำไปใช้กับ
รถใหม่เนื่องจากมาตรฐานเหล่านั้นจะใช้ได้กับรถใหม่ ส่วนรถที่มีอยู่เดิมจะมีช่วงอายุเวลาก่อนที่จะน�ำออกไปจากท้องถนน
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าว จึงมีทั้งผลของการลดลงจากมาตรฐานที่ดีขึ้น แต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรถเดิมที่ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวที่มีอยู่ จากการคาดการณ์ที่อายุรถที่ใช้ในประเทศไทย
น่าจะอยู่ที่ 10 ปี จึงคาดว่าจะเห็นประสิทธิภาพของมาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัยดังกล่าวเต็มที่ได้ในช่วงระยะเวลา 15 ปี
ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ
• ยานพาหนะในประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 100% ในปีที่ 15
ค่าเป้าหมาย อัตราผู้เสียชีวิต 8 คนต่อประชากรแสนคน
3.5.3.4 การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในช่วง 20 ปี เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย สัญจรปลอดภัย เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แม้ว่ามาตรการโดยทั่วๆ ไปของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจะให้ความส�ำคัญกับ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคน การสร้างถนนที่ปลอดภัย และการสร้างยานพาหนะที่ปลอดภัยการด�ำเนินการดังกล่าว ก็ยังเกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่ ในหลายประเทศจึงหันไปให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่รูปแบบการเดินทาง
ที่ปลอดภัยมากกว่า อย่างเช่นระบบขนส่งรถไฟรางเบา (Tram) ภายในเขตเมือง และระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง
หรือการส่งเสริมการเดินทางทางอากาศในระยะการเดินทางทีไ่ กล ดังจะเห็นได้วา่ ประเทศทีม่ อี ตั ราการตายต�ำ่ กว่า 10 ต่อประชากร
แสนคน มักจะมีระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบขนส่งหลักด้วยการพัฒนารูปแบบดังกล่าวไม่เพียงมีสว่ นส�ำคัญต่อการ ลดอุบตั เิ หตุ
แต่ยังส่งเสริมนโยบายอื่น ๆ ของรัฐด้วย เช่น นโยบายด้านพลังงาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
นโยบายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาระบบดั ง กล่ า วต้ อ งอาศั ย งบประมาณ ระยะเวลา การลงทุ น
จึงต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และทยอยพัฒนาระบบดังกล่าว การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่แท้จริง
จึงต้องอาศัยช่วงระยะเวลานานกว่ามาตรการอื่น ๆ แต่หากมีการด�ำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวก็สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่ท้าทายได้เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จ
• สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย อัตราผู้เสียชีวิต 5 คนต่อประชากรแสนคน

3.5.4 กลไกขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเป็นแผนหลักในการก�ำหนดทิศทางในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
เพือ่ ให้สว่ นราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังกล่าว
โดยการแปลงไปสู ่ ก ารพั ฒ นาร่ ว มกั น อย่ า งมี เ อกภาพให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย โดยจะต้ อ งอาศั ย การประสานความร่ ว มมื อ
จากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม
ทั้งนี้ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
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3.5.5 ปัจจัยความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน 20 ปี
1. การสือ่ สารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ สามารถก�ำหนดและสร้างการรับรูร้ ว่ มกันของวิสยั ทัศน์ ระยะยาว
ที่ชัดเจน มีการก�ำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้
และมีการ ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนแม่บท แผนปฏิบัติการในระดับ ต่าง ๆ
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร
ทัง้ จากภาครัฐ ภาษีทเี่ กีย่ วข้องด้านความปลอดภัยทางถนน การร่วมทุน การระดมทุนจากภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ ๆ เพือ่ ผลักดัน
ขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก�ำหนดให้การด�ำเนินการตาม ยุทธศาสตร์
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ การน�ำไปสู่การปฏิบัติ
และ การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก�ำกับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก�ำหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ได้
4. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน ถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ในการด�ำเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสีย และมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับ จากทุกภาคส่วนในสังคม

3.5.6 การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการด�ำเนินงานแบบกว้างๆ ในระยะ 20 ปี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
ของแต่ละหน่วยงาน ในหลายๆ กระทรวง เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานส�ำหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควรมีการก�ำหนดกรอบในภาพกว้าง
ได้แก่ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล การติดตามผลการด�ำเนินงาน การประเมินผลการด�ำเนินงาน และการก�ำหนดตัวชี้วัด
ด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะน�ำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.6.1 การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
จากการทบทวนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนงานที่ผ่านมา พบว่า การติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินการตามแผนงาน จะอยู่ในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการด�ำเนินโครงการ จนกระทั่งภายหลังจบโครงการ ซึ่งสามารถ
จัดแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
- การติดตามและประเมินผลก่อนการด�ำเนินโครงการ เริม่ ต้นเมือ่ โครงการได้รบั การอนุมตั แิ ละจัดสรร
งบประมาณและเริ่มด�ำเนินการในช่วงระยะเริ่มแรก เป็นการประเมินผลของโครงการว่าจะก�ำหนดตัวชี้วัดที่จะท�ำการประเมิน
ผลเปรียบเทียบหลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด�ำเนินการต่อไป
- การติดตามและประเมินผลระหว่างด�ำเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผล เมื่อโครงการ
เริ่มด�ำเนินการได้ระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นการประเมินผลว่าโครงการด�ำเนินไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนระยะเวลาที่ก�ำหนด และท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการประเมินความก้าวหน้า ติดตามงาน และควบคุมให้งานด�ำเนินไปตามแผน
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- การติดตามและประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ เป็นการวัดผลส�ำเร็จของโครงการว่ามีความส�ำเร็จ
ได้ถึงระดับที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ ตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ประเมินผล ไว้ก่อนการด�ำเนินโครงการ
3.5.6.2 การติดตามผลการด�ำเนินงาน
การก�ำหนดแนวทางการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทฯและแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของหน่วยงานต่าง ๆ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการติดตามผลแผนงาน/โครงการ ซึง่ ถ้าต้องการทราบเฉพาะความก้าวหน้า
ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ สามารถใช้วิธีส่งแบบส�ำรวจความก้าวหน้าโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบปฏิบัติ
และด�ำเนินโครงการนั้น ๆ โดยให้บันทึกความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบลงในแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ซึ่งในแบบฟอร์ม
ควรแสดงข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายการแผนงาน/โครงการ รายละเอียดเบื้องต้น ขอบเขตงาน งบประมาณ และสถานภาพ
หรือความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น ถ้าวัตถุประสงค์ของการติดตามผลต้องการข้อมูลเพิม่ เติมนอกเหนือไปจากความก้าวหน้า
ของโครงการ เพื่อจะน�ำข้อมูลส่วนอื่น ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย แบบฟอร์ม
ที่จัดท�ำขึ้นจึงควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากความก้าวหน้าของโครงการที่ได้กล่าวมาแล้ว
3.5.6.3 การประเมินผลการด�ำเนินงาน
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อได้ด�ำเนินโครงการตามแผนฯ แล้วเสร็จ เทียบกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ท�ำให้สามารถบ่งชี้ว่าโครงการที่ได้วางแผนไว้นั้นมีการปฏิบัติจริงหรือไม่ผลที่ได้เป็นอย่างไร
ประสบความส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่งวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่ง
ของการประเมินผล คือการทีส่ ามารถน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตลอดจนสร้างหรือก�ำหนดแนวทาง
เลือกใหม่ในการด�ำเนินโครงการต่อไป
3.5.6.4 การก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อการติดตามและประเมินผล
การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลกระทบของนโยบายความปลอดภัยทางถนนมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพือ่ ระบุ
ว่านโยบายความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าการก�ำหนดตัวชี้วัดดังกล่าววิธีใดดีที่สุด
ในประเทศไทย การก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนยังไม่ได้มีมาตรฐานที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตหรือจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสามารถสะท้อนระดับความปลอดภัยทางถนนได้ชัดเจน
นอกจากนี้ งานศึกษาของมูลนิธิไทยโรดส์และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนดตัวชี้วัดขึ้นหลายข้อ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มได้เป็นตัวชี้วัดด้านอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม ตัวชี้วัดด้านการขนส่งสาธารณะ
และตัวชี้วัดด้านโครงสร้างถนน
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บทที่ 4

แนวทางการแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผล
4.1 แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส�ำหรับการขับเคลื่อนเพื่อให้แผนแม่บทสามารถด�ำเนินการบรรลุผลจ�ำเป็นจะต้องมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. เสนอให้คณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณาเห็นชอบและน�ำเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบและน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทฯ
และเห็นชอบในหลักการดังต่อไปนี้
• อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างใหม่ตามข้อเสนอของแผนและมอบหมาย ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนด�ำเนินการต่อไป
• อนุมตั ใิ นหลักการการปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน พ.ศ. 2554
และจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อยกร่างปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีฯ
• เห็นชอบข้อเสนอในการเสนอรัฐบาลให้เรือ่ งความปลอดภัยทางถนนเป็นแผนงานบูรณาการในการจัดท�ำงบประมาณ
ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
• เห็ น ชอบการทบทวนและปรั บ ค่ า เป้ า หมายทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนนที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
โดยมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ก�ำหนดอัตราผู้เสียชีวิต 10 คนต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2563 เป็น 18 คนต่อประชากรแสนคน
ใน พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า เป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
และการปรับข้อมูลการเสียชีวิตจากข้อมูลของต�ำรวจ ไปสู่การใช้ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน ที่มีความครอบคลุมมากขึ้น
2. คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ มีมติมอบหมายหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม
เรื่องการด�ำเนินการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง แหล่งที่มาของงบประมาณ
และบุคลากร ในการด�ำเนินการและน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันวิชาการ
ดังกล่าวก็เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติในด้าน
การติดตามประเมินผลการท�ำงาน การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ และมีการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินการโครงการจัดตัง้ สถาบันวิชาการ
ให้ประธานกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน
3. เสนอร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผน และการก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ใหม่ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดท�ำแผนบูรณาการงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนน
4. มอบหมายหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561
- 2564 ไปด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการและน�ำเสนอคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบแผนงานบูรณาการต่อไป
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทในประเด็นการเข้าข่ายการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกอบการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการด�ำเนินการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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และหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ล�ำดับที่ 19 หรือล�ำดับที่ 20 หรือเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบกรณีปรับปรุงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจะต้องด�ำเนินการโดยไม่ให้ขัดต่อข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบดังกล่าว
5. หากคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเห็นชอบการทบทวนและปรั บ ปรุ ง
อนุกรรมการ เห็นควรมอบหมายให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน เร่งด�ำเนินการจัดตั้งอนุกรรมการชุดใหม่
ตามข้อเสนอแนะ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการของอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการนโยบายได้เห็นชอบ และที่จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการเพิ่มเติม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
จากศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป

4.2 แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับปัจจุบัน เมื่อมีการด�ำเนินการ
แล้วจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการติดตามประเมินแยกในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยท�ำการประเมินในระดับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ รวมทั้งประเมินการด�ำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ของระดับความส�ำเร็จที่เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างไร
มีปญ
ั หาอุปสรรคในการด�ำเนินการในด้านใด และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้หรือปรับเปลีย่ นอย่างไร
โดยเสนอให้มีการพัฒนากลไกการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ จนไปถึงตัวชี้วัดในระดับแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงาน และอนุกรรมการ
2. ประสานการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบผลงานในแต่ละแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการประสานงาน และปรับปรุงแผนในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผน
3. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการติดตาม ประเมินผลแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน และให้มีการรายงานความ
ก้าวหน้าให้กับผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ และมีการรายงานให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้รับทราบทุก 6 เดือน
4. พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตาม ประเมินผล และการก�ำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�ำหรับ
หน่วยงาน เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีระบบการรายงาน
ผลการด�ำเนินการในระหว่างหน่วยงาน และในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะระบบติดตามการด�ำเนินการในระดับแผนงาน/โครงการ
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากงบประมาณของรัฐ ทัง้ ในระบบงบประมาณปกติ และในระดับกองทุนต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงบริหารของผู้บริหารในส่วนกลาง และในระดับจังหวัด
6. เสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจของแต่ละหน่วยงานให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการท�ำงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของแผนได้
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4.3 การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานส�ำหรับยุทธศาสตร์ 20 ปี ควรมีการก�ำหนดกรอบในภาพกว้าง ได้แก่
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล การติดตามผลการด�ำเนินงาน การประเมินผลการด�ำเนินงานและการก�ำหนดตัวชี้วัด
ด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะน�ำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.3.1 การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
จากการทบทวนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนงานที่ผ่านมา พบว่า การติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินการตามแผนงาน จะอยู่ในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการด�ำเนินโครงการ จนกระทั่งภายหลังจบโครงการ ซึ่งสามารถ
จัดแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
• การติดตามและประเมินผลก่อนการด�ำเนินโครงการ เริ่มต้นเมื่อโครงการได้การอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ
และเริม่ ด�ำเนินการในช่วงระยะเริม่ แรก เป็นการประเมินผลของโครงการว่าจะก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะท�ำการประเมินผลเปรียบเทียบ
หลังโครงการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด�ำเนินการต่อไป
• การติดตามและประเมินผลระหว่างด�ำเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลเมือ่ โครงการเริม่ ด�ำเนินการ
ได้ระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นการประเมินผลว่าโครงการด�ำเนินไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนระยะเวลาที่ก�ำหนด และท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการประเมินความก้าวหน้า ติดตามงาน และควบคุมให้งานด�ำเนินไปตามแผน
• การติดตามและประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ เป็นการวัดผลส�ำเร็จของโครงการว่ามีความส�ำเร็จได้ถงึ ระดับ
ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ ตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้หรือเปรียบเทียบกับข้อมูล ที่ได้ประเมินผลไว้ก่อนการด�ำเนินโครงการ

4.3.2 การติดตามผลการด�ำเนินงาน
การก� ำ หนดแนวทางการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนนฉบั บ ปั จ จุ บั น
และแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตามผลแผนงาน/โครงการ
ซึ่งถ้าต้องการทราบเฉพาะความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการต่างๆ สามารถใช้วิธีส่งแบบส�ำรวจความก้าวหน้าโครงการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบปฏิบัติและด�ำเนินโครงการนั้น ๆ โดยให้บันทึกความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
ลงในแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ซึ่งในแบบฟอร์มควรแสดงข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายการแผนงาน/โครงการ รายละเอียดเบื้องต้น
ขอบเขตงาน งบประมาณ และสถานภาพหรือความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น ถ้าวัตถุประสงค์ของการติดตามผล
ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมนอกเหนือไปจากความก้าวหน้าของโครงการ เพือ่ จะน�ำข้อมูลส่วนอืน่ ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย แบบฟอร์มที่จัดท�ำขึ้น จึงควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากความก้าวหน้า
ของโครงการที่ได้กล่าวมาแล้ว

4.3.3 การประเมินผลการด�ำเนินงาน
เป็นการตรวจสอบผลทีเ่ กิดขึน้ จริงเมือ่ ได้ดำ� เนินโครงการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับปัจจุบนั แล้ว
เสร็จ เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ท�ำให้สามารถบ่งชี้ว่าโครงการที่ได้วางแผนไว้นั้นมีการปฏิบัติจริง
หรือไม่ ผลทีไ่ ด้เป็นอย่างไร ประสบความส�ำเร็จตามทีก่ ำ� หนดไว้สอดคล้อง กับแผนงาน/โครงการมากน้อยเพียงใด ซึง่ วัตถุประสงค์
หลักอีกประการหนึ่งของการประเมินผล คือ การที่สามารถ น�ำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตลอดจน
สร้าง หรือก�ำหนดแนวทางเลือกใหม่ในการด�ำเนินโครงการต่อไป
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4.3.4 การก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อการติดตามและประเมินผล
การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลกระทบของนโยบายความปลอดภัยทางถนนมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากเพือ่ ระบุวา่ นโยบาย
ความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ สรุปว่าการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ดังกล่าววิธใี ดดีทสี่ ดุ ในประเทศไทย
การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านความปลอดภัยทางถนนยังไม่ได้มมี าตรฐาน ทีแ่ น่นอน อย่างไรก็ตาม ตัวชีว้ ดั หลัก ได้แก่ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
หรือจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสามารถสะท้อนระดับความปลอดภัยทางถนนได้ชัดเจน นอกจากนี้
งานศึกษาของมูลนิธิไทยโรดส์และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนดตัวชี้วัดขึ้นหลายข้อ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
กลุ่มได้เป็นตัวชี้วัดด้านอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมตัวชี้วัดด้านการขนส่งสาธารณะ และตัวชี้วัด
ด้านโครงสร้างถนน
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บรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผน และเอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติมในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
บทที่ 1
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548-2551 โดยศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2555 โดยศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556-2559 โดยศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
Decade of Action for Road Safety โดยองค์การสหประชาชาติ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง ก�ำหนดให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 ไปพลางก่อน
แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
บทที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1
Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the Specification
of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects โดย Tony Bliss และ
Jeanne Breen จัดท�ำโดยธนาคารโลก ค.ศ. 2009
การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2559
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับ
จังหวัด ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2561
โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (องค์การมหาชน) โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุน
ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2557
โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมผู้กระท�ำผิดกฎหมาย กรณีเมาแล้วขับ
โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560
แผนงานวิจัยเรื่อง การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล (ระยะ 2)
โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก และ คณะ ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
และ คณะ ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการศึกษาเพื่อจัดท�ำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2559
บทที่ 3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
Toward Zero Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach โดย International Transport
Forum ค.ศ. 2008
ปฏิญญาบราซิเลีย ในการประชุม 2nd Global High Level Conference on Road Safety Brasilia, Brazil, ระหว่างวันที่
19 พฤศจิกายน 2558
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ภาคผนวก ก
สรุปเวทีส่วนกลาง

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560–2563
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการประชุมเวทีรบั ฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทความความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 - 2563 โครงการจัดท�ำ
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 - 2563 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�ำนวนมาก โดยหัวข้อ
ที่ บ รรยายเกี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า งแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน 2560 – 2563 ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 4 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัย
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย การด�ำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมือ่ สิน้ สุดการบรรยายมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเสนอความเห็นตามประเด็นต่างๆ
มีการถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถาม
เป็ น ต้ น สรุ ป รายงานการประชุ ม ฉบั บ นี้ แสดงรายชื่ อ หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ภาพกิ จ กรรมการจั ด การประชุ ม
และสรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
    พ.ศ. 2560 - 2563
1.1 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
1) นายพัทธนันท์ ชูดวง
กรุงเทพมหานคร
2) น.ส.เกศินี วรกระมล
กรุงเทพมหานคร
3) นายจุลพงษ์ จุลสุคนธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) นายพรชัย สิทธินันทน์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) นายอับดุลอามีน เปาะมะ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) น.ส.บงกต อุดวัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7) นางกุลธิดา ณ ตะกั่วทุ่ง
กรมการขนส่งทางบก
8) ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลอร ไชยเดชก�ำธร กรมการขนส่งทางบก
9) นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา
กรมทางหลวง
10) นายสมัย โชติสกุล
กรมทางหลวงชนบท
11) นายชาครีย์ บ�ำรุงวงศ์
กรมทางหลวงชนบท
12) นายไชยรัตน์ มุขศรี
กรมทางหลวงชนบท
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

คุณพิชชา วชิโรปถัมภ์
น.ส.รวิพันธุ์ เด็ดแก้ว
นายปิยพงษ์ จันทโชติ
นายสมบัติ แก้วสุขสมบัติ
นายธนภูมิ บ�ำรุงเศรษฐี
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ คล้ายนาค
นพ. ดิเรก ข�ำแป้น
นางปิ่นผกา นวลอ่อน
น.ส.สุนันทา สิริคุณวุฒิ
น.ส.พรรณวิจิตร ธิมามนตรี
น.ส.เบญจา ใยยั่งยืน
น.ส.วันวิสาข์ งามสมศักดิ์
พ.ต.อ.หญิง สายฝน สุกัญจนาถ
นายสุชาติ แก้วเพ็ชร
นายบุรินทร์ คู่สุวรรณ

28) นายณัฐรินทร์ กาญเจริญ
29)
30)
31)
32)
33)

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ
นายธนัช ธรรมิสกุล
นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์
คุณกรรณิการ์ ค�ำสีแก้ว

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

นายวินัย กิจโชว์
นางภาวนา มานะเวช
ว่าที่ ร.ต.มนตรี อิ่มชัย
นายปฏิวัติ มาตย์วิเศษ
นายสมัย ภูเวียง
พล.ต.นพปฎล อินทอง
นายด�ำรงศักดิ์ อรชุน
นางอาภรณ์ ขวัญสุด
น.ส. พรสุดา ค�ำเหลือง
คุณทวีศักดิ์ รัตนวิน

กรมทางหลวงชนบท
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
กรมควบคุมโรค
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมคุมประพฤติ
ส�ำนักงาน คปภ.
ส�ำนักงาน คปภ.
ส�ำนักงาน คปภ.
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ
ส�ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
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44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

รศ.ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้
นายบุญเสริม ศุภศรี
จิตตินันท์ รัตรเสวง
นายพันธ์ เสริมลักษณ์
นายสมภพ สืบสาย
นายปกรณ์ บูรณาหาร
นายอรรถรัฐ ขุนวิทยา
ร.ต.นิรันดร์ ขวัญบุรี
คุณสุภา สินทวีวงศ์

54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

ส.ต.ต.หญิง สังสินี ลาภลาวัณย์
คุณสุรัตน์ รุ่งอารี
ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ
คุณจันสมร พลังธนสุกิจ
ดร.สุเมธ องกิตติกุล
น.ส.ณัฐชยา ผิวร้อง
นายเวชรส ช้าพาส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการปกครอง
3M Thailand Ltd. (บริษัทสมาชิกหอการค้า- อเมริกันใน
ประเทศไทย)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.2 ผู้แทนจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้แก่
1) นายพล เชื้อทหาร 			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
2) น.ส.อาจารี พินจ๊ะ 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
3) นายวีระ อ�ำนวยพร 			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
4) นายอุดมพร กาญจน์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

164 Thailand Road Safety Master Plan 2018-2021

198
198

2.
2. ภาพการประชุ
ภาพการประชุมมโครงการจั
โครงการจัดดททาแผนแม่
าแผนแม่บบทความปลอดภั
ทความปลอดภัยยทางถนน
ทางถนน พ.ศ.
พ.ศ. 2560
2560 –– 2563
2563
วัวันนพุพุบธธทความปลอดภั
ทีที่่ 29
2560
2. ภาพการประชุมโครงการจัดท�ำแผนแม่
29 มีมีนนาคม
าคมยทางถนน
2560 พ.ศ. 2560 – 2563
   วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ณ
ณ โรงแรม
โรงแรม เดอะ
เดอะ รอยั
รอยัลล ริริเเวอร์
วอร์ กรุ
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
   ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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3. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการจัดทาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2560 – 2563
3. สรุปแบบสอบถามความคิ
ดเห็นโครงการจั
ำแผนแม่
ยทางถนน
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมดท�เดอะ
รอยับลทความปลอดภั
ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
   พ.ศ. 2560–2563  วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ผลการเก็
บข้อรอยั
มูลด้ลวยแบบสอบถามกลุ
่มผู้เข้าร่วมประชุม มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
   ณ โรงแรม
เดอะ
ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

40 คน สรุปได้ดังนี้
ผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม มีจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 คน สรุปได้ดังนี้
หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานจากภาครัฐ (ร้อยละ 86) และภาคเอกชน
หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานจากภาครัฐ (ร้อยละ 86) และภาคเอกชน (ร้อยละ 4) ภาคประชา
(ร้อยละ 4) ภาคประชาสังคม (ร้อยละ 4) และนักวิชาการ (ร้อยละ 6)
สังคม (ร้อยละ 4) และนักวิชาการ (ร้อยละ 6)

หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม
4%
4%

6%

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
86%

นักวิชาการ

ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ให้ดขเห็้ อนมูต่ลอความคิ
ด เห็บนทความปลอดภั
ต่ อ ร่ า งแผนแม่
บ ทความปลอดภั
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ข้อมูลความคิ
ร่างแผนแม่
ยทางถนน
2560 – 2563ย ทางถนน
ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– 2563
ตามหัรวูปข้ระบบการจั
อต่างๆ ดังดนีการด้
้ านความปลอดภัยทางถนน
ยุท2560
ธศาสตร์
ที่ 1 การปฏิ
ยุททธศาสตร์
ที่ 1 การปฏิ
ูประบบการจั
การด้านความปลอดภั
ทางถนน
• กลยุ
ธ์ที่ 1 การปฏิ
รูปองค์กรรการจั
ดการ ผู้ตดอบแบบสอบถามเห็
นด้วยยทั
้งหมด (ร้อยละ 100)
• กลยุทธ์ทกลยุ
ี่ 2 การปฏิ
ระบบข้รอูปมูองค์
ลอุบกัตรการจั
ิเหตุทางถนน
(ร้อ้งยละ
ทธ์ที่ 1รูปการปฏิ
ดการ ผูผู้ต้ตอบแบบสอบถามเห็
อบแบบสอบถามเห็นด้นวด้ยวยทั
หมด97.5) และไม่เห็นด้วย
อยละ 2.5)
(ร้อยละ   (ร้
100)
• กลยุทธ์ทกลยุ
ี่ 3 การปฏิ
ด้วยทั้งหมด (ร้อยละ 100)
ท ธ์ที่ ร2ูปกฎหมายและการบั
การปฏิ รู ป ระบบข้งคัอบมูใช้ล อุผูบ้ตัอบแบบสอบถามเห็
ติ เหตุ ท างถนน ผู้ ตนอบแบบสอบถามเห็
น ด้ ว ย
• กลยุทธ์ที่ 4 การปฏิรูปด้านงบประมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย (ร้อยละ 90) และไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 97.5) และไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 2.5)
• กลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปการท�ำงานช่วงเทศกาล 7 วัน 4.0 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย (ร้อยละ 85) และไม่เห็นด้วย
 กลยุ ทธ์ ที่ 3 การปฏิ รู ปกฎหมายและการบั งคั บใช้ ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็ นด้ วยทั้ งหมด
		
(ร้อยละ 15)
(ร้อยละ 100)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
• กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยตลอดชีวิต
• ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยทั้งหมด (ร้อยละ 100)
• กลยุทธ์ที่ 2 ลดความสูญเสียในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลัก ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยทั้งหมด (ร้อยละ 100)
• กลยุทธ์ที่ 3 ถนนที่เอื้อต่อความปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย (ร้อยละ 97.5) และไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 2.5)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0
• กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าการให้บริการภาคขนส่งอย่างเป็นมืออาชีพและทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยทั้งหมด
		
(ร้อยละ 100)
• กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับ
		
การเติบโตในกลุ่มอาเซียน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยทั้งหมด (ร้อยละ 100)
• กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย
  
   (ร้อยละ 97.5) และไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 2.5)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
• กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยทั้งหมด (ร้อยละ 100)
จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
• เสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้รถส่วนตัวน้อยลง อุบัติเหตุอาจเกิดน้อยลงตามไปด้วย
• เสนอให้มี ศปถ. จังหวัด โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด มีความคิดเห็นว่าจะสามารถบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัดทุกหน่วย
• ควรมีหน่วยงานหลัก ภายใต้หน่วยงานใหญ่ ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เชื่อมโยงถึงกันได้
• ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของฐานข้อมูล เพื่อการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
• ควรส่งเสริมเรือ่ งวินยั ในการขับรถ หรือมารยาทในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนือ่ ง โดยการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
• กลุ่มที่ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงาน ควรมีการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานร่วมมือกันเพื่อสร้างวินัยการขับรถ
อย่างมีมารยาทในองค์กร
• บูรณาการร่วมกับสื่อ เพื่อรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุ
• เสนอให้มีการบูรณาการร่วมกันในแต่ละกระทรวง
• เสนอให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
• เสนอให้ใช้วิศวกรรมจราจรที่เน้นเรื่องความปลอดภัย
• ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้ชัดเจนขึ้น
• แผนแม่บทฯ ควรน�ำเสนอ สงป. เพือ่ ความเข้าใจสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนนและก�ำหนดแผนงาน/โครงการ
และผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณได้จริง เนื่องจากแผนแม่บทฉบับก่อน ไม่ได้ใช้ในการผลักดันงบประมาณได้
• ขาดการระบุที่ชัดเจน ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• ควรเน้นความชัดเจนในเรื่องการมีและได้มาซึ่งมาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยในแต่ละเรื่องทั้ง คน/รถ และถนน
พร้ อ มกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและพั ฒ นารู ป แบบที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานตามมาตรฐานนั้ น ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ควรเน้นเรื่องระบบการบริหารและการจัดการ
• ควรจัดการประชุมทุกๆ ปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
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4. สรุปหัวข้อระดมความคิดเห็นโครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
   พ.ศ. 2560-2563  วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
   ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
1. หน้า 7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างอนุกรรมการ จาก 6 เป็น 4 เสนอ ให้ปรับเหลือที่ท�ำจ�ำเป็นและใช้งาน
ได้จริง คือ 3 คือ 1.อ�ำนวยการ 2.ปฏิบัติการ 3.ข้อมูลทางความรู้
2. การปรับปรุงข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนปัจจุบัน(ข้อมูลการตาย 3 ฐาน) ควรมีฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
คมนาคม
3. หน้า 11 การปฏิรูปกฎหมาย การบังคับใช้ อนุกรรมการ 4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยควรก�ำหนดความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน(ประธาน/เลขา)
4. หน้า 16 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุง พ.ร.บ.จราจร ควรเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น
หน้า 17 ตัวชี้วัด (สนง.ต�ำรวจแห่งชาติมีการบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยอย่างเข้มข้น) ในทางปฏิบัติจริง
ท�ำได้ยาก ปัญหาคือการต่อต้านจากผู้ขับขี่ ควรหาแนวทางลดแรงด้านทานแรงต้านทานจากประชาชนให้ต�ำรวจ
5. หน้า 18 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยปลอดภัย 4.0 การตั้งชื่อไม่สอดคล้อง (5 กลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 2 หายไป)
6. หน้า 22 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย มาตรการควรครอบคลุมถึงหน่วยงานราชการด้วย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
1. หน้า 14 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการเรียนรู้ด้านการใช้ถนนที่ปลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะแค่เยาวชนในโรงเรียน ควรรวมถึง
ชาวบ้านที่อยู่นอกโรงเรียนด้วย ควรบูรณาการหน่วยงานอื่นร่วมด้วย
2. แนวทางที่ 1.1 สร้างการเรียนรูก้ ารใช้รถใช้ถนนทีป่ ลอดภัยในกลุม่ เยาวชน กลุม่ เด็กแว้น ควรมีการเชือ่ มโยงหน่วยงาน
ช่วยกันก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อแก้ปัญหา กระทรวงศึกษาควรรับผิดชอบเด็กเหล่านี้เพื่อให้เข้ากลับไปศึกษาในโรงเรียน
3. หน้า 20 กลยุทธ์ที่ 4 กล้องตรวจจับความเร็วสามารถลดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้ ควรเพิ่ม
Automate enforcement ควรมีการบูรณาการการใช้เครื่องมือและข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดความซ�้ำซ้อน

หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เสนอ ควรโฟกัสการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล หน่วยงาน
รับผิดชอบควรเพิ่ม ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
2. แผนการใช้เงินท้องถิ่น ควรก�ำหนดใส่แผนให้ชัดเจน
3. 4.0 ควรใส่การบูรณาการฐานข้อมูลเข้าร่วมด้วย
4. มาตรการองค์กร ควรเพิ่มหน่วยงาน สถานศึกษา มีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นวัยที่มีความคึกคะนอง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(รศ.ดร. สายประสิทธ์ เกิดนิยม)
1. ภาคอุตสาหกรรมควรมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบูรณาการร่วมกัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง 1.1 การยกระดับ
มาตรฐานของยานพาหนะสู่มาตรฐานสากล การเพิ่มความปลอดภัยจากรถน�ำเข้า ควรค�ำนึงถึงรถที่น�ำมาใช้งานผิดประเภท
เช่น รถกระบะ ส่วนมากถูกน�ำมาใช้ผิดประเภท
2. ความปลอดภัยวัตถุอนั ตราย 1) กระบะบรรทุกถังแก๊ส (ใช้ผดิ ประเภท) ยังไม่มมี าตรการทีช่ ดั เจน 2) ควรเป็นกระทรวง
อุตสาหกรรม (ไมใช่ ขนส่ง) ควรบูรณาการและให้สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย
3. ควรมีการให้ความรู้ประชาชนแทนการบังคับ (คนไทยไม่ชอบการบังคับ) เช่น การบังคับใช้กฎหมาย เปลี่ยนเป็น
ให้ความรู้ ว่าการไม่คาดเข็มขัดจะเกิดผลกระทบอย่างไร เป็นต้น

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
1. หน้า 14 แนวทางที่ 1.1 สร้างการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน ตัวชี้วัดควรเสริมจ�ำนวนชั่วโมง
ที่มีการเรียนรู้จริงในโรงเรียน
2. หน้า 14 แนวทางที่ 1.2 สร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย
3. หน้า 17 แนวทางที่ 1.4 ลดความเสี่ยงจากาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ เพิ่ม กระบวนการจากพฤติกรรม
การขาดจิตส�ำนึก (การสอนจากครอบครัวมีน้อยลง) ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ควรมีการให้ความรู้ นอกเหนือ
จากการบังคับใช้กฎหมาย และควรเพิ่มหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการลดความเสี่ยงจากจักรยานยนต์ให้มีหน่วยงานที่หลากหลาย
4. หน้า 17 แนวทางที่ 1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ก�ำหนดไว้ ตัวชี้วัด จ�ำนวนผู้ฝ่าฝืนลดลง (ไม่น้อยกว่ากี่ %)
5. มาตรการองค์กร มุ่งเป้ากลุ่มราชการ/สถานศึกษา เอกชน การบังคับใช้กฎหมายมีผลกระทบ เช่น การตัดเงินเดือน
ควรมีความเชือ่ มโยงกันระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เช่นมีการปรับจับและมีการเก็บข้อมูลไปด้วยกัน
6. ยุค 4.0 คือ การท�ำให้น้อย แต่ได้มาก

สมาคมธุรกิจอเมริกันในประเทศไทย
1. ควรมีกลยุทธ์ที่ให้เอกชนมีบทบาทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. หน้าที่ 22 ควรมีการส่งเสริมเรื่อง ISO ด้าน Road safety เพิ่มเติม

กรมทางหลวง
1. แผนแม่บทของแต่ละหน่วยงานควรเป็นอันเดียวกัน
2. แนวทางกลยุทธ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ควรมีการก�ำหนดกรอบที่แคบลง
3. สถานการณ์แย่ลง เกิดจาก คน/ถนน ไม่เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจากภาครัฐ
4. ข้อคิดเห็นคือ 1) มีกฎหมายแต่ไม่บังคับใช้ 2)ยังไม่มีกฎหมายแต่ควรมี
5. ปัญหาอุบัติเหตุต้องเริ่มจาก ภูมิภาค(ขนาดเล็ก)
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กรมการปกครอง
1. แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริมมาตรการองค์การใน”ชุมชน” เปลี่ยนเป็น “หมู่บ้าน/ชุมชน” (แก้ไขทั้งหมด) เห็นควรเพิ่ม
กรมการปกครอง
2. พัฒนา “ก�ำนัน/ผูใ้ หญ่บา้ น” เปลีย่ นเป็น “ผูน้ ำ� ชุมชน” เพิม่ การส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
(มาตรการทางสังคมโดยใช้ด่านชุมชน)

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หน้า 9 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน แนวทาง 2.2/2.1 ควรมีหน่วยงาน คมนาคม ร่วมด้วย 2.2 ควรมีส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติเนื่องการการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
2. หน้า 15-17 การลดความสูญเสียจากปัจจัยหลัก เร็ว เมา และจักรยานยนต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง
1. หน้าที่ 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงข่ายถนนที่ปลอดภัย กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความปลอดภัย เห็นควรเป็นมีหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วม
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ภาคผนวก ข
สรุปเวทีส่วนภูมิภาค

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
“โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560–2563”
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเหนือ)
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค “โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์
จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ พะเยา ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก และ
พิจิตร ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�ำนวนมาก โดยที่ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค ทัง้ หมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท1ี่ การปฏิรปู ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสัญจรทีป่ ลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 4
ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อสิ้นสุดการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างหน่วยงาน เสนอความเห็นตามประเด็นต่างๆ และมีการถาม-ตอบ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นต้น โดยสรุปผลการประชุมฉบับนี้ แสดงรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม/หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมประชุม ภาพกิจกรรมการจัดการประชุม
สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
1.1 จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดพิษณุโลก) ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้จังหวัดพิจารณาเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1.1.1 ภาครัฐ
1) นายธานี ศิริวัฒน์			
แขวงทางหลวงชนบท		
2) นายจรูญ เจียมแท้			
แขวงทางหลวงจังหวัดพิษณุโลกที่ 1
3) นายศิขรินทร์ บุญบ�ำรุง			
แขวงทางหลวงจังหวัดพิษณุโลกที่ 1
4) นายสนธิชัย สิงหวิชัย			
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5) นายพัฒนา คนซื่อ			
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6) นายสมนึก หาสาตร์สิ้น
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
7) นายเสริมพันธ์ สมรรคจันทร์		
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
8) นายสมชาย เพชรอ�ำไพ			
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
9) นางทิวาพร สุภาพ			
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
10) ร.ต.อ.ทายาท เกษมสุข			
ต�ำรวจทางหลวง		
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11) ร.ต.อ.สนม แก้วแดง			
12) ร.ต.อ.นัฐพงศ์ พูลสวัสดิ์		
13) นายณรงค์ชัย เสือโฮก			
14) นางณภาภัช แป้นโพธิ์กลาง		
15) นายวีระวัฒน์ พูลหน่าย		
16) นายอธิการ โคตรบุญเรือง		
17) นายพล เชื้อทหาร			
18) น.ส.อารีรัตน์ เนื้อสีจัน 			
19) นายธัฑรีการ์ พระสนชุ่ม		
20) น.ส.กนกพร ชื่นใจดี			

ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
อบต.ปากโหก
อบต.ปากโหก
ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง)

1.1.2 ภาคเอกชน
1) นายสุคลนิกร บุญปัน			
2) นายสิงหนาท นาคอาจหาญ		
3) นายณัฐพร หอมลออ			
4) นายชาติชาย อมาตยกุล			

ส�ำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก
บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด สาขาพิษณุโลก
บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด สาขาพิษณุโลก
บริษัท นิธิภัทร์เซลล์แอนด์เซอร์วิสจ�ำกัด

1.1.3 ภาคประชาสังคม
1) นางสกาย สาระใต้			
2) คุณสุคนธ์ คลองข่อย			
3) น.ส.ศิริรัตน์ พูลเผ่าด�ำรง		
4) นายมนัสชัย จีระวัฒน์			

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
นายกสมาคมกู้ภัยข่าวภาพ
สมาคมกู้ภัยพิษณุโลกการกุศล (กู้ภัยบูรพา)
สมาคมกู้ภัยพิษณุโลกการกุศล (กู้ภัยบูรพา)

1.1.4 ภาคประชาชน
1) นายณัฐดนัย อุตรสัก			
2) นายศรราม บุญศรี			
3) น.ส.พิมพร ศรีหนุ้น			
4) นายธนดล เปลี่ยนเชื้อ			
5) นายภควรรต อิ่มจันทึก			

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

1.2 จังหวัดร่วมที่ที่ปรึกษาโครงการฯ คัดเลือก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเชียงราย
1) นายปรีดา รุ่งเร่				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
2) พ.ต.ต.ประจ�ำ สนโตแจ้ง			
ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
3) นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์			
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
4) นายวราวุฒิ ทาอาษา				
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย
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1.3 ผู้แทนจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่
1) นายไพรินทร์ ลิ้มเจริญ		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
2) น.ส.ร�ำพู จันต๊ะปะตุ			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
3) น.ส.อัญชลี พันธุ์ปัญญา		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
4) นายประพันธ์ สนิทมัจโร		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำพูน
5) นายสมคิด ผานุการณ์		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง
6) นายนฤดล มณีนาค			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7) นายประสาท ทรัพย์บุญญา 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8) นายธิติ ไชยมุติ			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
9) นายนรุตฒ์ เปานิล			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
10) นายสกล นาสนวงศ์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก�ำแพงเพชร
11) นายกิตติพศต์ คงศิริสมบัติ
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
12) นายกฤษณะ ไพโรจน์กุล		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
13) นางรติฬส มีค�ำแหง		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
14) นายนิติธร มีนาวงค์		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร

174 Thailand Road Safety Master Plan 2018-2021

ปัญหาอุ
ปสรรค (ภาคเหนื
อ)
2.
ภาพการประชุ
มระดมความคิ
ดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 210
ปัญหาอุปสรรค (ภาคเหนือ)
2. ภาพการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. ภาพการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค (ภาคเหนือ)
   (ภาคเหนือ)

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 175

3. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม (ภาคเหนือ)

จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค (ภาคเหนือ) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีประเด็นข้อเสนอแนะต่อที่ปรึกษาโครงการฯ ดังนี้
1. ควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจนทั้งด้านอ�ำนาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากร
2. อยากให้ทุกหน่วยงานท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเสนอให้เรื่องถนนมีค�ำสั่งออกมาจากหน่วยเดียว เนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างรับค�ำสั่งมาจากคนละที่ ท�ำให้มีความสับสนในหน้าที่ในการท�ำงาน
3. การบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมาจึงจะประสบความส�ำเร็จ และเสนอให้พิจารณาเรื่องความผิดซ�้ำ
4. นอกจากทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วควรบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด ตรงไปตรงมา
5. ควรมอบอ�ำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นโดยตรง และควรก�ำหนดหน้าที่ของท้องถิ่นให้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มี
งบประมาณให้ชัดเจน
6. การก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ท�ำให้การรายงานข้อมูลเป็นไปในทิศทางของเป้าหมาย และท�ำให้ท�ำงานยาก
7. การก�ำหนดเป้าหมาย เจ็บ/ตาย ให้น้อยลงเป็นไปได้ยาก สวนทางกับการจ�ำกัดปริมาณรถ/การจราจร ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

4. สรุปผลการระดมความคิดเห็น โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถน พ.ศ. 2560 - 2563
   (ภาคเหนือ)

จากการระดมความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างกลไกการจัดการในระดับพืน้ ทีน่ นั้ เสนอให้หน่วยงานระดับท้องถิน่ รายงาน
ผลข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในการท�ำงานและให้พี่เลี้ยง สอจร. เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เนื่องจาก
หน่วยงานท้องถิ่นจะได้งบประมาณ ในการด�ำเนินกิจกรรมโดยไม่ผ่านหน่วยงานระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด ท�ำให้หน่วยงาน
ในระดับอ�ำเภอและจังหวัดไม่ทราบถึงความเคลือ่ นไหวในการด�ำเนินงานกิจกรรมของหน่วยงานระดับท้องถิน่ ด้านประเด็นเรือ่ ง
ความปลอดภัย เสนอให้มกี ารจัดตัง้ จังหวัดน�ำร่องเพือ่ เป็นตัวอย่างในการท�ำงานมีการวัดผลประเมินผล และติดตามผลการด�ำเนิน
งานในการสร้างบรรยากาศความปลอดภัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง 7 วัน
4.0 เพื่อการปรับปรุงการท�ำงานช่วงเทศกาลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความจ�ำเป็นในการก�ำหนด มีการเสนอให้ต�ำรวจเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณในการซือ้ เครือ่ งมือในการตรวจจับ เนือ่ งจากผูข้ องบประมาณต้องรับภาระซ่อมด้วยเห็นควรว่าผูใ้ ช้ควรตัง้ งบประมาณ
จากหน่วยงานซื้อและซ่อมแซมเครื่องมือและเสนอให้มีการเช่าซื้อเครื่องมือจากบริษัท เนื่องจากการเช่าเครื่องมือจะท�ำให้
ไม่ตกเป็นภาระหน่วยงานในการซ่อมอีกทั้งเครื่องมือยังมีการพัฒนาตลอดเวลา ด้านความปลอดภัยในเด็กเสนอให้ผู้บริหาร
ด้านการศึกษา ควรให้ความส�ำคัญโดยการบรรจุหลักสูตร “เรื่องถนนปลอดภัย” ซึ่งหากมีความเป็นไปได้ให้บรรจุเป็นหลักสูตร
แก่เด็กในระดับประถมศึกษา อาทิเช่น บรรจุเป็นรายวิชาของโรงเรียน หรือ วิชากลุ่มชุมนุมการศึกษา หรือสร้างแหล่งข้อมูล
เพือ่ การเรียนรู้ ประเด็นแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งการจัดการดืม่ แล้วขับเพือ่ ให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยให้เพิ่มและระบุมาตรการทางกฎหมายในเรื่องของการยึดรถให้ชัดเจน
ในกรณีของผู้กระท�ำผิดเมาแล้วขับนั้นสามารถยึดไว้ได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต�ำรวจนั้นไม่แน่ใจที่จะใช้อ�ำนาจในการ
ยึดรถนี้เมื่อพบผู้กระท�ำผิดเมาแล้วขับ เป็นต้น
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
“โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560-2563”
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง)
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค “โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563” กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ
จังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี
นครปฐม ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร นครนายก สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี สมุทรสงคราม ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�ำนวนมาก โดยที่ประชุม
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การปฏิรปู ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสัญจรทีป่ ลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อสิ้นสุดการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เสนอความเห็นตามประเด็นต่างๆ และมีการถาม-ตอบ
ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุมและวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นต้น โดยสรุปผลการประชุมฉบับนี้ แสดงรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม/หน่วยงาน
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ภาพกิจกรรมการจัดการประชุมสรุปข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม และสรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
1.1 จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดนนทบุรี) ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้จังหวัดพิจารณาเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1.1.1 ภาครัฐ
1) นายณัฐวุฒิ นิลดวง			
แขวงทางหลวง			
2) นายวรนิตย์ ช�ำนาญกุล			
แขวงทางหลวงชนบท		
3) นายพรชัย ศักดิ์ค�ำ			
แขวงทางหลวงชนบท
4) ว่าที่ร้อยตรี อิสระพงศ์ ผางสระน้อย
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
5) พ.ต.ท. โตนนท์ (สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี) ต�ำรวจภูธรจังหวัด
6) ร.ต.ท.วิชัย อุทธสิงห์			
ต�ำรวจภูธรจังหวัด
7) นายวินัย ธนกิจโกศล 			
เทศบาลนครปากเกร็ด
8) น.ส.บุษรา สว่างเนตร			
เทศบาลนครปากเกร็ด
9) นายไพศาล หอมเกตุ			
เทศบาลนครปากเกร็ด
10) นายอนุชา อินทร์ประดิษฐ์		
เทศบาลนครปากเกร็ด
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11) คุณอุไร เชื้อพุด			
12) คุณชฎารัตน์ ทองสว่าง			
13) นายสมศักดิ์ ต่างใจ			
14) นางสุดารัตน์ ดวงสมร			
15) น.ส.พรพิมล ตินะน้อย			
16) น.ส. ณิชมน ทองพัฒน์			
17) น.ส. ภัคภิตตา พรานสิน		
18) น.ส. สุมิชญนินทน์ ปานพิมพ์		
19) นายเวชยันต์ ซ้ายเส			

เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง)

1.1.2 ภาคเอกชน
1) นางสิรินธร สรณารักษ์			

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด

1.1.3 ภาคประชาสังคม
1) นายยุทธนา ทาโคตร์ 			
2) นายไตรรัตน์ สุโภชน์			

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง		
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

1.1.4 ภาคประชาชน
1) นายสมัย คิดงาม			
2) นายบุญพล มีไชโย			
3) น.ส.อารีรัตน์ เนื้อสีจัน		
4) น.ส.สุพรรษา เลื่อนศักดิ์		
5) นายบ�ำรุง บัวชื่น			
6) นายพิทยุตม์ เจริญพันธุ์		
7) น.ส.กัญทิยา ประดับบุญ		

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

1.2 จังหวัดร่วมที่ที่ปรึกษาโครงการฯ คัดเลือก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และระยอง
1) นายปิยะมิตร ไขว้พันธุ์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
2) พ.ต.ท.วินัย มนัสปัญญากุล			
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
3) พ.ต.อ.ดิเรก ปลังดี				
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม		
4) นายชลัช จิรมติ 				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
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1.3 ผู้แทนจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่
1) น.ส.นารีรัตน์ ศรีภักดิ์		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2) น.ส.วันวิสาข์ เนตรมะลิ		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
3) นายเมรุราช เมี้ยนมิตร		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
4) นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
5) น.ส.วรรณพร พรหมมา		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
6) นายนภดล ค�ำนึงเนตร		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
7) นายวิทยา จันทน์เสนะ		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
8) นางศิรินันท์ มณีโชติ			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
9) นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
10) นายสถิต สะอาดเอี่ยม		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
11) จ.ท.พัทธพล สุขสบาย		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
12) นายเดชา เรืองอ่อน			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
13) นายฐิตินันท์ อุดมบูรณ์		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
14) นายสัญญา นามี			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
15) นายศิระ ศิริสูงเนิน			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
16) นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
17) นายศุภชัย แสนยุติธรรม		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
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อุ2.
อุปปสรรค
สรรค
(ภาคกลาง)
(ภาคกลาง)
ภาพการประชุ
ภาพการประชุ
มมระดมความคิ
ระดมความคิดดเห็
เห็นนเพื
เพื่อ่อรัรับบฟัฟังงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนและข้
และข้ออเสนอแนะปั
เสนอแนะปัญญหา
หา
217
217 2.
อุอุปปสรรค
สรรค (ภาคกลาง)
(ภาคกลาง)
2.2. ภาพการประชุ
ภาพการประชุมมระดมความคิ
ระดมความคิดดเห็
เห็นนเพื
เพื่อ่อรัรับบฟัฟังงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนและข้
และข้ออเสนอแนะปั
เสนอแนะปัญญหา
หา
2. ภาพการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
อุอุปปสรรค
สรรค (ภาคกลาง)
(ภาคกลาง)
   (ภาคกลาง)
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3. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม (ภาคกลาง)

จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค (ภาคกลาง) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีประเด็นข้อเสนอแนะต่อที่ปรึกษาโครงการฯ ดังนี้
1. ควรปรับเปลี่ยนโดยให้ความส�ำคัญกับท้องถิ่นเป็นหลักรวมทั้งควรปรับปรุงเรื่องกฎหมายจราจร และปรับปรุง
ฐานข้อมูล ตัวชี้วัด กฎหมาย และงบประมาณ
2. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์ และก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในตัวยุทธศาสตร์
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านกฎหมายต้องแสดงผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน และควรเพิ่มโทษให้มากกว่านี้
4. การขับเคลื่อนศูนย์ปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอ สู่ศูนย์ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด โดยการเพิ่มก�ำลังคน
และงบประมาณ และควรสร้างกลไกแบบมีความถีท่ ผี่ ลักดันการบังคับใช้ความปลอดภัยทางถนนโดยการเพิม่ มาตรการ แนวทาง
ผ่านข้อบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อให้มีอ�ำนาจในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่
5. ตัวชี้วัดต้องดูความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน จะวัดอะไรบ้าง เพราะแต่ละจังหวัดมีบริบทต่างกัน
6. การก�ำหนดเป้าหมาย เจ็บ/ตาย ให้น้อยลงเป็นไปได้ยาก สวนทางกับการจ�ำกัดปริมาณรถ/การจราจรที่เพิ่มขึ้นทุกปี

4. สรุปผลการระดมความคิดเห็น โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563
   (ภาคกลาง)

จากการระดมความคิดเห็นจากจังหวัดในภูมิภาคภาคกลาง มีข้อเสนอด้านการปรับโครงการจัดการเพื่อตอบสนอง
ต่อการท�ำงานเชิงบูรณาการ เสนอให้มีการแก้ไขข้อ 22 และข้อ 23 ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดให้เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกรุงเทพมหานคร ในการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ศปถ. อปท.) และศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.) (เหตุผล เนือ่ งจากเดิมก�ำหนดให้
ท้องถิ่นพิจารณาตามเหตุผลอันสมควรหรือจ�ำเป็น) โดยมีหน้าที่ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน
การดูแลความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่รับผิดชอบ การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักแก่ชุมชน การจัดหา
บุคคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และส�ำหรับประเด็นด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยง
การอุบตั เิ หตุจากเมาแล้วขับโดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7 วัน ควรมีการตัง้ ด่านเคลือ่ นทีใ่ นการตรวจวัดแอลกอฮอล์เพือ่ เป็นการเข้าถึง
ผู้ขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
“โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560-2563”
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค “โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560- 2563” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม
ราชาวดี จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวล�ำภู บึงกาฬ อ�ำนาจเจริญ มุกดาหาร ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�ำนวนมาก โดยทีป่ ระชุมเวทีรบั ฟังความคิดเห็นเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทย ถนนปลอดภัย 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐ
เพือ่ ถนนปลอดภัย การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมือ่ สิน้ สุดการบรรยายมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
เสนอความเห็นตามประเด็นต่างๆ และมีการถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น โดยสรุปผล
การประชุมฉบับนี้ แสดงรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม/หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมประชุม ภาพกิจกรรมการจัดการประชุม สรุปข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค

1.1 จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดขอนแก่น) ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้จังหวัดพิจารณาเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1.1.1 ภาครัฐ
1) นายวาทิต กิจเชาว์			
แขวงทางหลวง				
2) นายวีระศักดิ์ สุขโข			
แขวงทางหลวงชนบท				
3) นายธรรมนูญ มีอ�ำนาจ			
แขวงทางหลวงชนบท		
4) นายกฤษฎา มะลิซ้อน			
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด			
5) นายธวัชชัย ค�ำของ			
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
6) พ.ต.ท.ปรัชญามาศ ไชยสุระ		
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
7) ร.ต.ท.ปริญญา กล�้ำโรง			
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
8) พ.ต.ท.ช�ำนาญ คนไย			
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
9) พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง			
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
10) นายรริชญ์ จ�ำปานุ้ย			
ท้องถิ่นจังหวัด
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11) นายนิพัฒน์ พรเรืองวงศ์		
12) นายวิชาญ ศรีละวรรณ			
13) นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล		
14) นายวินิตย์ นามมูลน้อย		
15) น.ส.อาจารี พินจ๊ะ			
16) นางสุดารัตน์ สุขโหตุ			
1.1.2 ภาคเอกชน
1) นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล			
2) นายนาวิน รินทา			
3) นางพัชรี ค่าสวัสดิ์			
4) นายวีระพันธ์ สาระโกเศศ		
5) นายชยภัทร จิรวุฒิวงศ์ชัย		
6) นายอนุศิษฐ์ อินเทียม			
7) นายพุฒิพงศ์ พิพัฒน์ไชยศิริ		

ท้องถิ่นจังหวัด
เทศบาลในเขตเมือง
เทศบาลในเขตเมือง
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง)
หอการค้าจังหวัด				
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด			
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด
ส�ำนักงาน คปภ.
บจก.แก่นนครยานยนต์
บจก.แก่นนครยานยนต์

1.1.3 ภาคประชาสังคม
1) นายอดิศักดิ์ ผิวทอง			
2) นางกรรณิกา ทันท�ำ			

มูลนิธิองค์การสาธารณกุศล			
สถานศึกษา		

1.1.4 ภาคประชาชน
1) น.ส.บุษตรา ว่องเกตุกิจ		
2) นายณัฐพงษ์ แสงสว่าง			
3) จักรพันธ์ แซวหยวก			
4) นายจิรายุ ทานันท์			
5) นายคมชาญ จันทรสุกร์		

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

1.2 จังหวัดร่วมที่ที่ปรึกษาโครงการฯ คัดเลือก ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และนครราชสีมา
1) นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
2) นายไกรสร แจ่มหอม				
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี			
3) นายวีระชน เกลียวกลม			
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา		
4) นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
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1.3 ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดของจังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
1) นายสิทธิพล เสงียม				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
2) นายพรเชษฐ์ แสงทอง			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
3) นายธนกร พูนติ้ม				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
4) นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
5) นางสุทิวา ปิ่นเจริญ				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
6) นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก
		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
7) นายนิติวัฒน์ นิธินันท์ธาน 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
8) นายวีระพงษ์ ธนพงศากร 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
9) นายพีระพล ยังขาว 			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
10) นายเดช บ�ำรุงพงษ์
		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
11) นายประมวล ลาภจิตต์
		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
12) นายชยุต วงศ์วณิช
		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
13) น.ส.วรางคนา ศิลปะกิจ
		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
14) นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวล�ำภู
15) นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์ 		
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
16) นายกฤษฎิ์ พูนเกษม			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
17) นายวีระพล เทพากรณ์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
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หาอุปสรรค (ภาคตะวั
นออกเฉีดยเห็งเหนื
2.ปัญภาพการประชุ
มระดมความคิ
นเพือ่อ)รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2.ปัญภาพการประชุ
มระดมความคิ
นเพือ่อ)รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หาอุปสรรค (ภาคตะวั
นออกเฉีดยเห็งเหนื
ปัญหาอุปมสรรค
(ภาคตะวั
งเหนือดเห็
) นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
2. ภาพการประชุ
ระดมความคิ
ดเห็นนเพืออกเฉี
่อรับฟังยความคิ
   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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3. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น มีประเด็นข้อเสนอแนะต่อที่ปรึกษาโครงการฯ ดังนี้
1. ควรมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและยั่งยืนสอดคล้องกับปัญหาของแต่ละจังหวัด และเสนอให้หน่วยงานในท้องถิ่น
และต�ำรวจบูรณาการร่วมกันจับและปรับผูท้ ำ� ผิดกฎหมายโดย น�ำค่าปรับนัน้ ไปพัฒนาท้องถิน่ และเสนอให้ปรับปรุงด้านโครงสร้าง
และกลไกการขับเคลื่อนให้ชัดเจน
2. ควรพิจารณาความสอดคล้องกับโครงสร้างของบริบทในแต่ละจังหวัด
3. เพิ่มมาตรการสวมหมวกนิรภัย และเพิ่มประเด็นเรื่องยานพาหนะ เป็นต้น
4. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปีและต่อเนื่อง
5. ควรให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน
6. หัวข้อและรายละเอียดควรมาถึงล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำความเข้าใจก่อนน�ำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
7. ควรให้อ�ำนาจหน้าที่กับท้องถิ่นให้มากขึ้น

4. สรุปผลการระดมความคิดเห็น โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถน พ.ศ. 2560 – 2563
   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จากการระดมความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างกลไกการจัดการในระดับพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอให้
ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน มีการพัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ งในระดับจังหวัด โดยก�ำหนดให้ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กัศูนย์ปฏิบัติการอ�ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลเมือง และมอบ
ให้ศูนย์ปฏิบัติการอ�ำเภอท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น ประเด็นด้านการปฏิรูปการท�ำงานช่วงเทศกาล 7 วัน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าคให้ สู ง ขึ้ น นั้ น เสนอให้ ทุ ก จั ง หวั ด มี ก ารจั ด ตั้ ง กองอ� ำ นวยการร่ ว มส� ำ หรั บ การบริ ก ารจั ด การข้ อ มู ล
เพื่ อ บู ร ณาการข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ร ่ ว มกั น ควบคู ่ ไ ปกั บ การก� ำ หนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ และสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในการใช้ ร ถใช้ ถ นนที่ ป ลอดภั ย ให้ ค รอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย ประเด็ น ด้ า นการปฏิ รู ป งบประมาณ
เสนอให้ควรเพิ่มบทบาทไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถน�ำรายได้จากค่าปรับมาพัฒนาท้องถิ่น (ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน) ได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด่านชุมชน โดยก�ำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
เพื่อให้แนวทางการจัดตั้งด่านชุมชนเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
“โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560–2563”
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้)
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค “โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563” กลุ่มจังหวัดภาคใต้ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 12 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา ยะลา สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วม
ฟังบรรยายเป็นจ�ำนวนมาก โดยที่ประชุมเวทีรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค
ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐ
เพื่อถนนปลอดภัย การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อสิ้นสุดการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงาน เสนอความเห็นตามประเด็นต่างๆ และมีการถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
โดยสรุปผลการประชุมฉบับนี้ แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ภาพกิจกรรมการจัดการประชุม
สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค

1.1 จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทีป่ รึกษาโครงการฯ ให้จงั หวัดพิจารณาเลือกผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ
ดังนี้
1.1.1 ภาครัฐ
1) นายสมมาตร วังจ�ำนง			
แขวงการทางจังหวัด			
2) นายมานิต รัตนบรรดาล		
แขวงการทางจังหวัด
3) นางอุไรวรรณ ไชยคช			
แขวงการทางจังหวัด
4) นายชินวุฒิ โอฬารกิจ			
แขวงทางหลวงชนบท			
5) นางโสจิรัตน์ มนัสชน			
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด			
6) นายธิติ กลิ่นพงศ์			
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
7) นายพิทยา แต่งเกลี้ยง			
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		
8) นายธนัทอร สังข์แก้ว			
นักงานสาธารณสุขจังหวัด
9) พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง			
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
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10) ส.ต.ต.พิสิฐ บุญทอง			
11) พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์
12) ร.ต.ท.หญิงธุสาวดี ศรีมาบาล		
13) นายสถาพร ลักษณะปิยะ		
14) คุณชมพูนุช เทพรักษา			
15) นายอภินันท์ พรหมมา			
16) นายวสันต์ ดาราสูรย์			
17) น.ส.เจนจิรา แผ่นทอง 			
18) น.ส.กนกพร ชื่นใจดี 			
1.1.2 ภาคเอกชน
1) นายอ�ำนวย ม่วงมี			
2) น.ส.สุปรีดา บุญมา			
3) นางสิริรัชนี พืชมงคล			
1.1.3 ภาคประชาสังคม
1) นายนิรันดร์ พันธ์ศักดิ์			
2) นายปัญญา สุวรรณแว่น		
3) นายพลวิทย์ บุญอบ			
4) นายภูวไนย ผลสงค์			
5) นายเกริกสกุล ทองไชย			
6) นายวินัย เพ็ชรวิจิตร			
7) นายโอภาส ตาโค้ง			
8) นางศศินา บัวสุข			
9) ว่าที่ ร.ต.ส�ำเภา ธนประกอบ		
			
1.1.4 ภาคประชาชน
1) นายกิตติ จันทร์เพ็ชร			
2) นายสุธี คงศรีนวล			
3) น.ส.สุภารัตน์ วรรณวาสน์		
4) น.ส.พัชรินทร์ ชิณเดช			
5) น.ส.สาวิณี เปลี่ยนจิต			
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ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
ต�ำรวจภูธรจังหวัด (งานจราจร)
เทศบาลในเขตอ�ำเภอเมือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ส�ำนักงาน คปภ.

กู้ภัยชะอวด
กู้ภัยชะอวด
กู้ภัยลานสกา
กู้ภัยนครศรีธรรมราช
กู้ภัยสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)
มูลนิธิใต้เต็กตึ้ง
มูลนิธิใต้เต็กตึ้ง		
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา

อพปร.		
อพปร.
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

1.2 จังหวัดร่วมที่ที่ปรึกษาโครงการฯ คัดเลือก ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และภูเก็ต
1) นายชัยธวัช ศิวบวร				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
2) พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ สงพะโยม			
ต�ำรวจภูธรจังหวัดกระบี่				
3) พ.ต.ต.ทวีป เมืองสุวรรณ์			
ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต				
1.3 ผู้แทนจากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่
1) น.ส.กรพินธุ์ สุขอนันต์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
2) นายฉัตรชัย ลิ้มศิริพิบูลย์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
3) นายนพรัตน์ -				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
4) นายนิอิสมะแอล มุหะ			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
5) น.ส.ชฎาภรณ์ ราชแก้ว			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
6) นายสายัน กิจมะโน				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
7) นางจุไรภรณ์ บุษรารัตน์			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
8) นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
9) น.ส.สุนันทา พาสกล				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
10) นายศาสตรา เขาเจริญ			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
11) นายโกมล ชูแดง				
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12) นายไกรยศ สุวรรณภักดี			
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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อุ2.ปสรรค
(ภาคใต้)มระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหา228
ภาพการประชุ
อุ2.ปสรรค
(ภาคใต้)มระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหา
ภาพการประชุ
ปสรรค (ภาคใต้
)
2.อุภาพการประชุ
มระดมความคิ
ดเห็นเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค (ภาคใต้)
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3. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม (ภาคใต้)

จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค (ภาคใต้) ผู้เข้าร่วมประชุม
จากหน่วยงานภาครัฐ มีประเด็นข้อเสนอแนะต่อที่ปรึกษาโครงการฯ ดังนี้
1. ควรพิจารณาการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการท�ำงานที่ชัดเจน
2. เพิ่มเรื่องหมวกกันน๊อค และเพิ่มงบประมาณด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยีการตรวจจับ ตรวจวัด การจับกุม
เป็นต้น
3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำความผิดอย่างชัดเจน
4. ควรจัดการโครงสร้างและหน้าที่ให้กับท้องถิ่น เป็นต้น

4. สรุปผลการระดมความคิดเห็น โครงการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 - 2563
   (ภาคใต้)

จากการระดมความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างกลไกการจัดการในระดับพื้นที่นั้น เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิน่ เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตลอดทั้งปี และเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความเร็ว ควรมีงบประมาณสนับสนุนเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเครื่องตรวจจับความเร็วอย่างเพียงพอ เนื่องจากความเร็วเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง
ของอุ บั ติ เ หตุ ร ่ ว มกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง โดยประเด็ น การปฏิ รู ป การท� ำ งานช่ ว ง 7 วั น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้สูงขึ้นนั้น เสนอให้เพิ่มงบบูรณาการในการท�ำงานเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล และออกระเบียบ
การใช้งบประมาณส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุม ไปถึงการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือร่วมกับภาคประชาชน เช่น ด่านชุมชน ประเด็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเมาแล้วขับด้านขนส่งสาธารณะ
เสนอให้ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก�ำหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ประจ�ำรถ
โดยให้พนักงานขับรถต้องมีการทดสอบให้ผู้โดยสารดูก่อนออกรถทุกครั้ง
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ที่ปรึกษา
1. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา			
2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ			
3. นายชยพล ธิติศักดิ์			
4. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์		
5. นายเชษฐา โมสิกรัตน์			
6. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์			

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะผู้จัดท�ำ
1. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ			
2. นางวาสนา รุ่งโรจน์ธีระ			
3. นายเวชยันต์ ซ้ายเส			
4. นางสาวเกศราภรณ์ หมันหลี		
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ผู้อ�ำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

