
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็น “แบบอย่างด้านความปลอดภยัทางถนน” 

"...การสร้างความปลอดภยัทางถนนอยา่งยัง่ยืน จําเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทัง้ ระดบัปัจเจก (จิตสาํนกึ 

ความรู้-ทกัษะ) ควบคูไ่ปกบั ระดบัหนว่ยงานองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ การจดัการสภาวะแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ

และกลไกสงัคม (กฎหมาย-กฎกตกิาสงัคม) ซึง่ถ้าหนว่ยงานของรัฐ ขยบัมาเป็น “แบบอยา่งด้านความปลอดภยัทางถนน” อยา่ง

จริงจงัและตอ่เน่ือง ไม่เพียงความปลอดภยัจะเกิดกบับคุลากรในหน่วยงาน แตย่งัสง่ผลถงึ ครอบครัวพนกังาน หนว่ยงานท่ีมา

รับเหมางาน รวมไปถงึ ประชาชนท่ีมาติดตอ่ราชการ และถ้ามีการขยายออกไปก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมใน

อนาคตได้..." 

จากขา่ว "เจ้าหน้าท่ีป่าไม้" เมาขบัชนแล้วหนี-คูก่รณีขาหวิดขาด แฉปีก่อนชนคนตายแตพ้่นผดิ ซึง่เกิดขึน้เม่ือเวลา 

14.45 น.ของวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดสําคญัตามท่ีขา่วระบ ุ

https://www.sanook.com/news/7664634/ คือ นํารถราชการซึง่ขาดการตอ่ พรบ. ประกนัภยัฯ ไปใช้ในเวลาราชการ

แล้วเกิดเหตชุนคนบาดเจ็บ 2 คน โดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ขบัรถหนีและเม่ือตํารวจไปตรวจท่ีทํางานก็พบวา่มีระดบัแอลกอฮอล์

เกินกฎหมายกําหนด รวมทัง้มีการระบวุา่เม่ือปีท่ีผา่นมาก็เพิง่เกิดเหตชุนคนเสยีชีวิตในจดุท่ีใกล้เคียงกนั และวนัตอ่มาก็ได้มีข่าว 

อธิบดีกรมป่าไม้ สัง่การให้ผู้อํานวยการสาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแมฮ่่องสอน เข้าไปดแูลและให้ความชว่ยเหลือ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้กําลงัใจครอบครัว อกีทัง้กําชบัให้ดําเนินการตัง้กรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาโทษทางวินยักบั

เจ้าหน้าท่ีผู้กระทําผิดอยา่งเด็ดขาด https://www.khaosod.co.th/around‐thailand/news_2163420 ในสว่น

เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ควบคมุตวัไว้พร้อมแจ้งข้อกลา่วหา จํานวน 3 ข้อหา คือ 1.ขบัรถโดยประมาททําให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บสาหสั 

2.ขบัรถชนคนแล้วหนี 3.ขบัข่ีรถยนต์ขณะมึนเมาสรุา 

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมายจราจรจนเป็นเหตใุห้มีการบาดเจ็บและเสียชีวติ พบเป็นขา่วอยู่

ตลอด แม้จะมีบทลงโทษตามกฎหมายแตเ่น่ืองจากคดีจราจรในทางกฎหมายยงัคงถกูมองวา่เป็นคดี “ขบัรถโดยประมาท” เม่ือ

ถงึกระบวนการยตุธิรรมก็มกัจะลงโทษเพียงโทษปรับ สว่นโทษจําคกุก็รอลงอาญา ทัง้ท่ีกฎหมายระบโุทษจําคกุสงูถงึ 10 ปี 

(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานัน้เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถงึแก่ความตาย ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินสบิปี และปรับไมเ่กินสองแสนบาท) แตอ่ยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะมีข้อกําหนดทางวินยัตามระเบียบ

ราชการท่ีต้องกระทําตนเป็นแบบอยา่งและไมก่ระทําผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีบทลงโทษทางวินยัร้ายแรง/หรือไม่ร้ายแรง 

รวมทัง้การวา่กลา่วตกัเตือน ตดัเงินเดือน กระทําทณัฑ์บน ฯลฯ ตามฐานความผิด ซึง่ถ้านํามาตรการของหนว่ยงานรัฐมาเสริม

มาตรการทางกฎหมาย ก็จะเป็นอีกกลไกหนึง่ท่ีกํากบัพฤติกรรมเส่ียงของบคุลากรภาครัฐได้  

ข้อมลูศนูย์อาํนวยความปลอดภยัทางถนน ระบวุา่ในชว่ง 7 วนัของเทศกาลปีใหม ่2562 ท่ีผา่นมา มีผู้ถกูดําเนินคดี

ตาม 10 มาตรการหลกั จํานวนทัง้สิน้ 1,164,283 คน เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จํานวน 6,450 คน ในจํานวนนี ้เป็นข้อหา “เมา

แล้วขบั” ถกูดําเนินคดีถงึ 160 คน ซึง่ถ้าทกุกรณีมีการนําทัง้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการของหน่วยงานรัฐ มาใช้อยา่ง

จริงจงัก็จะทําให้บคุลากรของภาครัฐต้องกระทําตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองวินยัจราจร อนัสง่ผลดีทัง้กบัตวัเอง ครอบครัวและ



สงัคมโดยรวม เพ่ือมาช่วยลดพฤติกรรมเส่ียงและการสญูเสียจากอบุตัเิหตทุางถนนท่ีมีผู้ เสยีชีวิตเฉลีย่วนัละ 50‐60 คน (แตล่ะ

วนัมีผู้บาดเจ็บจากอบุตัเิหตทุางถนน เฉลี่ย 2,700 ราย พกิาร 15‐20 ราย/วนั)  

นอกจากกํากบัดแูลเจ้าหน้าท่ีในสงักดัแล้ว หน่วยงานรัฐยงัสามารถกําหนดมาตรการด้านความปลอดภยัให้กบัผู้ ท่ีมา

ตดิตอ่ราชการ รวมไปถงึ หน่วยงานท่ีรับเหมางาน (outsourcing) ให้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านความปลอดภยั เช่น ใสห่มวก

นิรภยัทกุครัง้ รถท่ีนํามาใช้มีอปุกรณ์นิรภยั พรบ.ประกนัภยัฯ ไม่หมดอาย ุฯลฯ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีภาคเอกชนมารับเหมางาน ก็

ควรระบเุง่ือนไขด้านความปลอดภยัให้ยดึถือปฏิบตัิ เช่น การรับเหมากอ่สร้างทางซึง่ปกติมีกําหนดหลกัเกณฑ์ด้านความ

ปลอดภยัอยูแ่ล้ว ก็นํามาระบใุห้ชดัเจนใน TOR เป็นข้อแรกๆ หรือกรณีรับเหมางานที่ต้องเดินทางไปท่ีตา่ง ๆ เช่น การติดตัง้เดิน

ระบบสายไฟ ฯลฯ  

อยา่งกรณีลา่สดุท่ีเพิง่เกิดเหตเุม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2562 ท่ีผา่นมาบริษัทรับเหมาเดินระบบสายไฟ ใช้รถ 6 ล้อ มี

ผู้โดยสารนัง่ด้านหน้ามารวม 4 ราย และนัง่ท้ายอีก 9 ราย (รวมคนงาน 13 คน) ซึง่บรรทกุทัง้เครนและอปุกรณ์สายไฟในการ

เดนิไฟฟา้ออกมาจากจงัหวดัศรีสะเกษ มุง่หน้าไปเดินสายไฟท่ีจงัหวดัเชียงราย ถงึท่ีเกิดเหตเุป็นทางลงเขาและเกิดเบรกแตก ทํา

ให้บงัคบัรถไม่อยูเ่สยีหลกัพุง่ชนและพลกิคว่ําทบัรถกระบะท่ีสวนมา มีผู้ เสียชีวิตถงึ 9 ศพ 

https://www.thairath.co.th/content/1469024 กรณีนีถ้้ามีเง่ือนไขและระบบกํากบัดแูลด้านความปลอดภยัของ

หนว่ยงานท่ีมารับเหมางานชดัเจน ก็มีโอกาสจะปอ้งกนัและลดความสญูเสียลงได้  

ดงันัน้ เพ่ือให้บทบาทของหนว่ยงานของรัฐ ท่ีจะเป็น “แบบอยา่งด้านความปลอดภยัทางถนน” มีความชดัเจนและเป็น

รูปธรรม จงึควรมีข้อกําหนดให้ทกุหนว่ยงานได้รับรู้และนําไปปฏิบติั ท่ีสาํคญัคือการตดิตามกํากบัอยา่งใกล้ชิดควบคู่กนั ดงันี ้

1) รัฐบาลมีนโยบายด้านความปลอดภยัทางถนนท่ีชดัเจน เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีพบ

มีบคุลากรฝ่าฝืนกระทําความผิดก็ต้องมีการสืบสวนสาเหตแุละดําเนินการตามวินยั พร้อมทัง้รายงานให้ ศนูย์อํานวยความ

ปลอดภยัทางถนนจงัหวดัหรือการประชมุกรมการจงัหวดั เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานตระหนกัความสําคญั (อยา่งกรณี “เจ้าหน้าท่ีป่า

ไม้” มีพฤติกรรมใช้รถราชการขณะมึนเมาจนชนผู้ อ่ืนบาดเจ็บ ก็ควรนํามาเสนอเพ่ือให้ทกุหน่วยงานได้ทบทวนมาตรการของ

ตนเอง)  

2) ทกุหนว่ยงานนํานโยบายมาปฏิบตัิ โดยมีคณะทํางานด้านความปลอดภยัทางถนน เพ่ือแปลงนโยบายมาเป็น

มาตรการอยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้เชิงบวก (สง่เสริม-จงูใจ-รางวลั ฯลฯ) และมาตรการเชิงลงโทษ โดยเน้นหนกัในเร่ืองสาํคญั ได้แก่  

พฤตกิรรมเสี่ยงสําคญั : ด่ืม/งว่ง/โทรไม่ขบั ไมข่บัเร็วเกินกฎหมายกําหนด ใช้อปุกรณ์นิรภยั (หมวก, เข็มขดันิรภยั) และเม่ือมี

การฝ่าฝืนกระทําความผดิก็ต้องสอบสวนและรายงานผล การใช้รถราชการ มี พรบ.ประกนัภยั ระบบดแูลรักษา คนขบัมีใบ

อนญุาติขบัข่ีและได้รับการอบรมขบัข่ีปลอดภยั มีระบบตรวจสอบการพกัผอ่นและไมด่ื่มก่อนขบัรถ  

งานเลีย้งในหนว่ยงานปลอดแอลกอฮอล์ 



3) กําหนดเง่ือนไขด้านความปลอดภยัและระบบกํากบัดแูล กรณีมีหนว่ยงานท่ีมารับเหมางาน (outsource) ต้องมี

ระบบด้านความปลอดภยัทางถนน ทัง้งานด้านขนสง่ ด้านรักษาความปลอดภยั ฯลฯ รวมทัง้ผู้มาตดิต่อราชการก็ต้องปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนด เช่น สวมหมวกนิรภยัทกุคน ฯลฯ  

4) มีการตดิตามกํากบัโดยศนูย์อํานวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดั ควรกําหนดเป็นวาระติดตามทกุเดือน 

โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตสุําคญัท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนด ก็ควรติดตามและแจ้งหนว่ยงานมารายงาน

ผลในท่ีประชมุ เพ่ือเป็นการกํากบัติดตามและทําให้ทกุหนว่ยงานเห็นวา่เร่ืองนี ้มีการจริงจงัเช่นเดียวกบักรณีบคุลากรรัฐกบัยา

เสพติด 

การสร้างความปลอดภยัทางถนนอยา่งยัง่ยืน จําเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทัง้ ระดบัปัจเจก (จิตสาํนกึ ความรู้-

ทกัษะ) ควบคูไ่ปกบั ระดบัหนว่ยงานองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ การจดัการสภาวะแวดล้อมทัง้ทางกายภาพและกลไก

สงัคม (กฎหมาย-กฎกติกาสงัคม) ซึง่ถ้าหน่วยงานของรัฐ ขยบัมาเป็น “แบบอยา่งด้านความปลอดภยัทางถนน” อยา่งจริงจงั

และตอ่เน่ือง ไมเ่พียงความปลอดภยัจะเกิดกบับคุลากรในหนว่ยงาน แตย่งัสง่ผลถงึ ครอบครัวพนกังาน หนว่ยงานท่ีมารับเหมา

งาน รวมไปถงึ ประชาชนท่ีมาติดตอ่ราชการ และถ้ามีการขยายออกไปก็จะทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงของภาพรวมในอนาคตได้ 

 

ท่ีมา: https://www.isranews.org/isranews‐article/73478-

road_73478.html?fbclid=IwAR3n7IBPJIeX_XQ8rMB1lHL7pn6VodJlkyWTs0uOKdR2j47u6UFC9FoQxMQ 


