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มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาและวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา และการจัดสรรงบประมาณที่แตละ 
หนวยงานใชในการสนับสนุนมาตรการเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย รวมทั้งศึกษารูปแบบ การ
จัดสรรงบประมาณปองกันการเกิดอุบัติเหตุกรณีประเทศไทยเปรียบเทียบกับการดําเนินนโยบายในตาง 
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เปาหมายทศวรรษความปลอดภัยของประเทศ 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณของประเทศ 
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งรวมไปถึงแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุน และ
ขอเสนอแนะเพื่อใหการใชงบประมาณคุมคามากข้ึน โดยผลการศึกษาดังกลาวจะเปนขอมูลเบื้องตน ที่สําคัญ
ยิ่งตอการสรางกรอบการดําเนินโครงการปองกันอุบัติเหตุ  ที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนไปได ในทางปฎิบัติ 
สามารถลดมูลคาความสูญเสีย และตอบสนองตอเปาหมายทศวรรษความปลอดภัยแหงชาติ  ที่ตองการลด
อัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนใหไดรอยละ 50 ภายในระยะเวลา 10 ป 
 หวังวาผลการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปสูการวางแผนพัฒนามาตรการและโครงการลดอุบัติเหตุที่มี
ประสิทธิภาพกอใหเกิดผลประโยชนแกบุคคล ชุมชน และประเทศชาติทั้งหมด การศึกษาในบริบทอ่ืนๆ เชน 
การศึกษา วิเคราะหตนทุนผลประโยชน (หรือตนทุนประสิทธิผล) ของแตละมาตรการหรือโครงการฯ เพื่อสราง
นวัตกรรม ทางการทํางานที่เปน “Best practice” ทั้งในดานการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการบังคับใช
กฎหมาย ที่มีประสิทธิผล ที่ภาครัฐบาลและเอกชนควรชวยกันสนับสนุนและสงเสริมมากข้ึน หรือการศึกษา
เพื่อใหเห็นถึง การแกปญหาดานการประสานงาน และจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ 
หรือแมกระทั่ง การศึกษาการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนเร่ืองอุบัติเหตุทางถนนโดยตรง   ทําหนาที่เปน
ศูนยประสานงาน ศูนยวิชาการ ศูนยจัดหาแหลงเงินทุน และศูนยสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความชํานาญดานนี้ 
เพื่อใหเกิดการ แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว 
 ทายที่สุด คณะวิจัยหวังวาการศึกษานี้จะมีประโยชนตอการการวางแผนการทํางานเร่ืองอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะใน เร่ืองการลงทุนจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามชื่อเร่ืองของการวิจัย 
 

 
คณะผูวิจัย 



สารบัญ 
  
บทท่ี หนา 
 1 บทนํา................................................................................................................. 1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา……………………………………… 1 
  วัตถุประสงค………………………………………………...............…….…… 4 
  กรอบแนวคิดในการดําเนินการของโครงการ…………………….....………….. 4 
   
 2 สถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปจจุบัน................................ 6 
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต.ุ......................................................................... 11 
  ยุทธศาสตรการปองกันอุบัติเหตุ………………….........……………...…..…... 12 
  มาตรการลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนนชางเทศกาลสงกรานตและปใหม..... 16 
    
 3 การลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน ทบทวนวรรณกรรมและประเมิน

ประสิทธิภาพ 21 
  ภาพรวมการใชจายงบประมาณของตางประเทศ............................................ 21 
  เสนอแนะการวัดประสิทธิภาพทางเศรฐศาสตรโดยวิธี Data Envelopment 

Analysis(DEA)........................................................................................... 24 
  โปรแกรมเชิงเสนสําหรับการประเมินประสิทธิภาพโดยวิธีการ DEA.................. 25 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจายเงินและการบังคับใชกฏหมายดาน…..

ความปลอดภัยทางถนนโดยวิธี DEA............................................................. 29 
  ตัวอยางบทเรียนที่ดีในตางประเทศ............................................................... 30 
 4 กรณีศึกษา 3 จังหวัด......................................................................................... 41 
  จังหวัดพิษณุโลก................................................................................... 41 
  นโยบาย แผน หรือ ยุทธศาสตรที่เก่ียวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุในจังหวัด

พิษณุโลก.............................................................................................. 43 
  สาเหตุ สภาพปญหา ในการดําเนินงานตามนโยบายปองกันการเกิดอุบัติเหตุ... 44 
  ความคิดเห็น และทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ใชกันอยู...

ในปจจุบัน……...................................................................................……              45 
 
 



 

 

สารบัญ  (ตอ) 
 
บทท่ี หนา 
 4 กรณีศึกษา 3 จังหวดั (ตอ)................................................................................  
  ขอดีขอเสียของนโยบายและแนวทางในการพัฒนา........................................   45 
  มาตรการที่สามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไดผลในประเทศไทย..  47 
  งบประมาณการปองกันอุบัติเหตุ..................................................................  47 
  จังหวัดขอนแกน.......................................................................................... 48 
  นโยบาย แผน หรือ ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุในจังหวัด.. 

ขอนแกน.................................................................................................... 50 
  สาเหตุ สภาพปญหา ในการดําเนินงานตามนโยบายปองกันการเกิดอุบัติเหตุ...  51 
  ความคิดเห็น และทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ใชกันอยู...

ในปจจุบัน……...................................................................................…… 52 
  ขอดีขอเสียของนโยบายและแนวทางในการพัฒนา........................................  53 
  มาตรการที่สามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไดผลในประเทศไทย.. 54 
  งบประมาณการปองกันอุบัติเหตุ................................................................. 55 
  จังหวัดภูเก็ต...............................................................................................  56 
  นโยบาย แผน หรือ ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุในจังหวัด.. 

ภูเก็ต......................................................................................................... 58 
  สาเหตุ สภาพปญหา ในการดําเนินงานตามนโยบายปองกันการเกิดอุบัติเหตุ... 59 
  ความคิดเห็น และทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ใชกันอยู... 59 
  ขอดีขอเสียของนโยบายและแนวทางในการพัฒนา........................................ 60 
  มาตรการที่สามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไดผลในประเทศไทย.. 61 
  งบประมาณการปองกันอุบัติเหตุ..................................................................  62 
  สรุปขอมูลเบื้องตนกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ขอนแกน และภูเก็ต และ

ตัวอยางการทํางานที่ประสบความสําเร็จ..................................................... 63 
  เสนอแนวการวิเคราะหความคุมคาของมาตรการทางดานอุบัติเหตุ กรณีศึกษา 

3 จังหวัด.................................................................................................... 67 
   

 



 

 

สารบัญ  (ตอ) 
 
บทท่ี หนา 
 5  งบประมาณเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุของประเทศไทย............................... 72 
  โครงการถนนไรฝุน...................................................................................... 76 
  กระทรวงคมนาคม...................................................................................... 77 
  กระทรวงศึกษาธิการ................................................................................... 78 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ............................................................................ 79 
  กระทรวงมหาดไทย..................................................................................... 80 
  กระทรวงสาธารณสุข................................................................................... 80 
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)............................ 81 
  กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ)..................................... 88 
  สถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.)................................................................ 90 
  โครงการถนนสีขาว................................................................................ 92 
  โครงการ อุบัติเหตุเปนศูนย...................................................................... 92 
  มาตรการปองกันอุบัติเหตุ............................................................................ 93 
 6  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล ................................................................... 99 
  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล................................................................ 99 
  แหลงทุนและงบประมาณในโครงการตางๆที่เก่ียวกับการปองกันและลด..........

อุบัติเหตุ..................................................................................................... 99 
  ความคุมคาของการลงทุนในกิจกรรมหรือมาตรการตางๆที่เกี่ยวของกับการลด

และปองกันอุบัติเหตุ................................................................................. 102 
  การวิเคราะหมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนที่สําคัญ........................... 103 
  การจัดสรรงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนและแหลงเงินทุน..............  106 
  ปจจัยแหงความสําเร็จของมาตรการ กิจกรรม และโครงการดานการปองกัน.....

และลดอุบัติเหตุ.......................................................................................... 109 
  สรุปผลการศึกษาและแนวทางการศึกษาในอนาคต........................................ 109 
    
    
    



 

 

  สารบัญ  (ตอ) 
 

 

 บรรณานุกรม........................................................................................................ 112 
    
 ภาคผนวก.............................................................................................................. 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
1 แสดงสถานการณและความรุนแรงอุบัติเหตุของประเทศไทยป พ.ศ.2540-2547.......... 7 
2 แสดงภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ.2542-2547....................... 7 
3 จํานวนอุบัติเหตุตามประเภทรถ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ตอจํานวนรถจดทะเบียน  

10,000 คันตามประเภทรถจํานวนที่แสดงคือจํานวนอุบัติเหตุ................................. 8 
4 จํานวนและรอยละการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในผูใชรถใชถนน (V01-

V89)จําแนกรายเดือนปพ.ศ.2543-2552................................................................... 10 
5 สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของทั่วราชอาณาจักร จําแนกตามสาเหตุการเกดิ

อุบัติเหตุ ป 2548-2553........................................................................................... 11 
6 แสดงสถิติการทําประกันภัยและการเกิดเหตุ ปพ.ศ. 2541 – 2553.............................. 15 
7 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ผูเสียชีวิต เทศกาลปใหมและสงกรานต................... 18 
8 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ป พ.ศ.2550-2554......................................... 19 
9 จํานวนผูบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุป 2550-2554................................................ 19 
10 การลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนในตางประเทศ............................................... 21 
11 การเปรียบเทยีบเงินลงทุนและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรของ......

ประเทศในกลุมยุโรป............................................................................................... 22 
12 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย เงินลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน ...

และจํานวนผูเสียชีวิตที่ลดลง................................................................................... 28 
21 แสดงโครงสรางและขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ.2552................................. 56 
22 แสดงสถิติเทศกาลปใหม ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดภูเก็ต.......................................... 57 
23 แสดงสถิติเทศกาลสงกรานต ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดภูเก็ต..................................... 57 
24 สรุปขอมูลเบื้องตนของกรณีศึกษาพิษณุโลก ภูเก็ต และขอนแกน................................ 64 
25 ขอมูลประกอบการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองMarkov modelในกรณีศึกษา 3 จังหวัด 71 
26 การวิเคราะหความคุมคาของมาตรการทางดานอุบัติเหตุกรณีศึกษา 3 จังหวัด............. 71 
27 แสดงงบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงานประจําป พ.ศ 2549-2554................. 74 
28 แสดงงบประมาณรายจายจําแนกตาม 5 ยุทธศาสตรการปองกันอุบัติเหตุ.................... 75 
29 แสดงมูลคาความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ป พ.ศ.2550-2551................................ 76 

 



 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
30 แสดงการใชจายงบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศ.................................................. 77 
31 แสดงขอมูลโครงการตางๆ ทีส่ํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใหการ

สนับสนุนในดานการลดอุบัติเหตุในป  2549-2553.................................................... 83 
32 แสดงรายไดจากการเปดประมูลหมายเลขทะเบียนจากสวนกลางและสวนภูมิภาค......   

ป พ.ศ.2546-2553.......................................................................................... 88 
33 แสดงรอยละของคาใชจายสนับสนุนโครงการหรือแผนงานเพ่ือการลดอุบัติเหตุของกรม

ขนสงทางบกแยกตามพันธกิจ.................................................................................. 89 
34 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง...................................................... 91 
35 แสดงจํานวนเครื่องตรวจจับความเร็ว................................................................... 96 
36 สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของทั่วราชอาณาจักร ตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจาก

การขับรถเร็วเกินกําหนด ป 2548-2553.................................................................... 98 
37 แสดงภาพรวมของอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศตางๆ.................... 119 
38 Key road user behaviors...................................................................................... 121 
39 Evaluation of multi-programme expenditures on road safety (assuming 

roading safety expenditure is 40% of total roading expenditure)........................ 
 

123 
40 Safety Administration Programme Voted Expenditure........................................ 124 
41 Detail of SAP Voted Expenditure......................................................................... 125 
42 Intermediate outcomes..................................................................................... 127 
43 Overall outcomes (per BVKT).............................................................................. 128 
44 Social cost outcomes........................................................................................... 128 
45 motor vehicle traffic crashes – estimated expenditure by agency................. 129 
46 งบประมาณของ Land Transport NZ (thousands $)......................................... 131 
47 งบประมาณของ NZ Police (thousands $).............................................................. 132 
48 Cost breakdown on road safety expenditure in Great Britain 1997..................... 134 
49 Percentage of government spending on road safety in Great Britain (1997)...... 135 
50 Department for Transport spending base on objectives (millions £)................... 136 
51 Department for Transport spending base on objectives (millions £)................... 137 



 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
52 number prevented in year ending March 2004................................................... 138 
53 งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคม ป 2550-2554......................................... 140 
54 งบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทย ป 2550-2554.................................... 155 
55 งบประมาณรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ป 2550-2554............................... 157 
56 งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2550-2554.................................... 158 
57 งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุข ป 2550-2554.................................. 160 
58 แสดงรายไดจากเงินภาษีรถ เงินเพิ่มและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บได  ประจําป

งบประมาณ 2545-2552......................................................................................... 162 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

สารบัญภาพ 
  
ภาพ  หนา 

1 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแยกตามประเภทยานพาหนะที่ระบุชนิดของ
ยานพาหนะ(V01-V79) ปพ.ศ.2543-2552................................................................ 

 
9 

2 แนวโนมการใชจายงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นของอังกฤษ (รูป 2.1) เปรียบเทียบกับแนวโนม
การลดลงของจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน................................................. 

 
23 

3 แบบจําลองการเปนโรคโดยทั่วๆไป (Conceptual disease model)............................. 65 
4 แบบจําลอง A Simple Markov model for a cost-effectiveness model for 

accident preventive programs........................................................... .................. 
 

69 
5 เสนอแนะ Road map ของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดความรุนแรงของการเกิด

อุบัติเหตุเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคของทศวรรษความปลอดภัย.......................... 
 

111 
6 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการตายจากอุบัติเหตุตอประชากรแสนคนของประเทศไทย 

นิวซีแลนดและอังกฤษ............................................................................................ 
 

118 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ มีสาเหตุหลักมาจาก คน ยานพาหนะ และถนน ซึ่ง
เปนผลมาจากสภาพทางสังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม การออกแบบถนนไมเหมาะสม  ขาดระบบ
ตรวจสอบ ความรู ความเชื่อ คานิยม และการกวดขัน บังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง (แผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 - 2555)อุบัติเหตุจราจรถือเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนไทยบาดเจ็บ พิการและ
เสียชีวิต สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก การเกิดอุบัติเหตุแตละคร้ังไมไดกอปญหา
ใหกับผูประสบภัยทั้งในแง ชีวิต และทรัพยสินเทานั้น แตยังรวมไปถึงความเศราโศกของครอบครัวที่มีผูเสียชีวิต 
รวมทั้งความทุกขรอนอยางไมมีที่ส้ินสุดสําหรับครอบครัวผูบาดเจ็บซึ่งตองกลายเปนผูพิการและทุพพลภาพ 
ปญหาดานการเงินเนื่องจากการแบกรับภาระคาใชจายในการดูแลและรักษาพยาบาล การสูญเสียเวลา และ
ขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ อันเนื่องมาจากขาดผูหาเล้ียงครอบครัว (ปฏิญญาความปลอดภัยทางถนน
แหงประเทศไทย)ตั้งแตป 2547 อัตราผูเสียชีวิตอยูที่ 29 คนตอประชากรแสนคน (เฉล่ียปละ 12,000 คน) ซึ่งอยู
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุน ที่มีอัตราเสียชีวิตเพียง 5.7 คนตอแสนประชากร (ในอดีตราว
ป 2513 ญี่ปุนมียอดผูเสียชีวิตสูงกวาไทย คือ 15,000 คนตอป แตปจจุบันเหลือเพียง 5,000 คนตอป) 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดวา ป ค.ศ.2030 อุบัติเหตุจะเปน
สาเหตุที่ทําใหประชากรโลกตายเปนอันดับที่ 5 เล่ือนข้ึนจากอันดับที่ 9 ในป 2004 ซึ่งในปจจุบันพบวาโดยเฉล่ีย
แลวทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจํานวน 1.3 ลานคนตอป หรือ มากกวา 3,200 คนในแตละวัน ซึ่ง
รอยละ 90 ของผูเสียชีวิตอยูในประเทศดอยพัฒนาโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชีย สวนสาเหตุของการ
เสียชีวิตที่ สําคัญคือการการเกิดอุบัติเหตุในคนเดินเทา อุบัติเหตุจากจักรยาน และรถมอเตอรไซด จาก
ความสําคัญของอุบัติเหตุทางถนน การประชุมคร้ังที่ 64 ของสมัชชาสหประชาชาติไดใหการรับรองเจตนารมณ
ปฏิญญามอสโก  และประกาศใหป พ.ศ.2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน(A Decade of 
Action for Road Safety 2011– 2020) โดย องคการสหประชาชาติ ไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกยกระดับการ
แกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนเปนวาระสําคัญแหงชาติ เพื่อใหเปาหมายการลดอัตราการเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกใหไดรอยละ 50 ภายใน 10 ป (แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 
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พ.ศ. 2552- 2555, หนา 10) สําหรับในประเทศไทย ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจําป 2552 พบวามีการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 
84,806 คร้ัง มีผูเสียชีวิตจํานวน 10,796 คน (ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางทองถนน,2553)จาก
การศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ. 2547 โดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ พบวาอุบัติเหตุเปนสาเหตุที่ทําใหประชากรไทยตายกอนวัยอันควรและมีภาวะความบกพรอง
ทางดานสุขภาพ เชน พิการ เปนอันดับ 2 ในประชากรชาย และอันดับ 7 ในประชากรหญิงทั้งสองป นอกจากนี้
ยังพบวา รถจักรยานยนตเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคิดเปนรอยละ 40.11 รองลงมารถยนตนั่ง
สวนบุคคล คิดเปนรอยละ 27.33  และรถปกอัพคิดเปนรอยละ 16.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขับรถเร็วเกิน
อัตราที่กําหนด1 (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   สํานักงานตํารวจแหงชาติ,2551)เมื่อพิจารณาถึงมูลคา
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (  Thailand 
Development Research Institute : TDRI ) ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ในป พ.ศ. 2536  พบวามูลคาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจรคิดเปน 70,000 ลานบาท หรือ
รอยละ 2.23 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศหรือจีดีพี และในป พ.ศ. 2547-2548 จากการศึกษาของศูนย
ศึกษานโยบาย คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และธนาคาร ADB พบมูลคาความสูญเสีย
เพิ่มข้ึนเปนกวา 115,000 ลานบาทตอป และในป พ.ศ. 2548-2549 พบเพิ่มเปน 230,000 ลานบาทตอป หรือ
คิดเปนรอยละ 2.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศหรือจีดีพี อยางไรก็ตามการศึกษาของ ดร.พิชัย ธานีรณา
นนท และคณะ พบวาโดยทั่วไปความสูญเสียไมควรเกินกวารอยละ 1-2 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศหรือจีดี
พีประเทศ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2551)   

ความสําคัญของปญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยและเพื่อใหสอดคลองกับทศวรรษความ
ปลอดภัย ประเทศไทยไดตั้งเปาหมายใหอัตราการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2563ลดลงต่ํากวา 10 ตอประชากรหนึ่ง
แสนคน แมวาอุบัติเหตุจะเปนเร่ืองที่ปองกันได แตการที่จะใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวนี้ ประเทศไทยจะตองมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน งบประมาณ โดยกําหนดกรอบในการดําเนินงานในระยะยาวที่เหมาะสม 
ตอเนื่อง และหลากหลาย ไดแก การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานการดําเนินการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนที่รองรับผูใชถนนทุกกลุมการดําเนินการ
เพื่อใหไดมาตรฐานความปลอดภัยของรถการดําเนินการเพื่อใหมีผลตอพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนทุกกลุม 
และการปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  

                                                
1สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ัวราชอาณาจักร  จําแนกตามยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบป  2551  และ  ป  2550   ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง   สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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ในปจจุบันการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุของประเทศไทยสวนใหญดําเนินการตามหลักการของ 
แผน 5 ยุทธศาสตรไดแก 1.Enforcement ฝายบังคับใชกฎหมายโดยตํารวจและขนสง ตั้งจุดตรวจและตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล มีทองถิ่นตั้งดานตรวจชวยกันคัดกรองในชุมชนอีกชั้น 2.Engineering ฝายวิศวกรรมจราจร 
โดยแขวงการทาง ตํารวจทางหลวงชนบท เทศบาล และทองถิ่น ชวยกันปรับปรุงถนนทางหลวงและระบบจราจร 
ปาย สัญญาณไฟจราจร อีกทั้งจัดจุดบริการเคล่ือนที่เร็ววิเคราะหสาเหตุและพฤติกรรมเส่ียง3.Education ฝาย
การศึกษาประชาสัมพันธ โดยประชาสัมพันธจังหวัด สถานี วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน สถานศึกษาทุกเขต
หนวยงานทุกหนวยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรงใหขอมูลความรูประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพ และรวมสงเสริม
คงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม4.Emergency Medical Service: EMS โดยฝายการแพทยและ
สาธารณสุข เตรียมความพรอมรับสถานการณ ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บผูปวยฉุกเฉิน อยางเต็ม
ศักยภาพ ตั้งแตการบริการผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ โทรศัพท หมายเลข1669  5.Evaluation ฝายการรายงานขอมูล
ประเมินผล โดย ปองกันจังหวัดรวบรวมขอมูลจากทุกอําเภอ ใหหนวยบริการสาธารณสุขทุกหนวยสงขอมูล
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนรายงานวันตอวัน และสงขอมูลผานเว็บใหกับศูนยนเรนทรเพื่อ
รายงานขอมูลผูบาดเจ็บ จากแผน 5 ยุทธศาสตร การดําเนินงานจึงประกอบไปดวย 8 ดานที่สําคัญ  ไดแก 1.
สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 2.ลดพฤติกรรมเส่ียงจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ียานพาหนะ 3.
แกไขปญหาจุดเส่ียง จุดอันตราย 4.ปรับพฤติกรรมของผูขับข่ียานพาหนะใหใชความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด 
5.ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะใหปลอดภัยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะและ
รถบรรทุก 6.พัฒนาสมรรถนะของผูใชรถ ใชถนน เพื่อยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับข่ีใหมีคุณภาพ 
7.พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน การรักษาและฟนฟูผูบาดเจ็บ 8.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศใหมีความเขมแข็ง และสรางจิตสํานึกใหประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ อยาง
เครงครัด เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับผูใชรถใชถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มาตรการตาง ๆ จะประสบ
ผลสําเร็จ ไดดวยการสนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอและสมดุล 

เพื่อใหการดําเนินงานดานอุบัติเหตุตางๆอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนทศวรรษความ
ปลอดภัย คือลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยใหไดรอยละ 50 ภายใน 10 
ปการสรางแนวทางที่เปนไปไดในทางปฎิบัติ ที่ตองพิจารณาถึงงบประมาณ คนทํางาน กิจกรรมที่กอให
ผลสําเร็จ และการจัดการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ผูศึกษาจึงเห็นวาใน
ลําดับแรก ควรจะใหความสําคัญกับการศึกษาในเร่ืองงบประมาณทั้งในเร่ืองจํานวนงบประมาณที่ควรจะ
จัดสรร ประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนปญหาการจัดสรรงบประมาณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
ดวยขอมูลเบื้องตนดังกลาวจะนําไปสูแนวทางการแกปญหาในเร่ืองอุบัติ เหตุอยางเปนระบบ และมี
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สถานการณอุบัติเหตุ
จราจร 

แหลงงบประมาณที่เปนไปได 

แหลงทุน 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณกองทุน 
-งบประมาณอ่ืนๆ 

นโยบายการคลัง 

วิเคราะหความเปนไปได 

กิจกรรม 
-ศึกษารูปแบบหลักเกณฑสนับสนุน 

-แนวโนมการจัดสรร 

รูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

มาตรการปองกัน 
อุบัติเหตุ 

สังเคราะห 

ประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล กอใหเกิดประโยชนตอประชนชนไทย และประเทศชาติในอนาคตอันใกลอยาง
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ สภาพปญหา และการจัดสรรงบประมาณในหนวยงานที่สนับสนุนในมาตรการ

เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุกรณีประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับการดําเนินนโยบายในตางประเทศ 
3. เพื่อเสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และมีความเปนไปไดในประเทศไทยในภาพรวม

และเฉพาะประเด็น สอดคลองกับเปาหมายทศวรรษความปลอดภัย  
 

กรอบแนวคิดในการดําเนินการของโครงการ 
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 จากกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาแหลงทุนที่จะนํามาลงทุนและจัดสรรงบประมาณความจําเปนในการลงทุน
ดานความปลอดภัยเพิ่มเพื่อตอบสนองทศวรรษความปลอดภัยในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาแหลงทุนที่เปนไปได 
วามีแหลงทุนไหนบาง แตละแหลงทุนใชทําอะไร และคาดวาแตละแหลงทุนจะไดผลมากนอยแคไหน  เพื่อ
กําหนดทิศทางในการลงทุนแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางเปนระบบ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหในเชิง
เศรษฐศาสตรเพื่อหาความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองความ
จําเปนการลงทุนดานความปลอดภัย ซึ่งจะไดนําเสนอรูปแบบการสนับสนุนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 
 



บทที่ 2 
 

สถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปจจุบัน 
 

จากรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ.2552พบวาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปที่
ผานมา (2536-2552) จํานวนการเกิดอุบัติเหตุไมไดมีแนวโนมลดลง จนกระทั่งป 2548 ซึ่งเปนปที่เริ่มมีการ
ใชแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน จํานวนการเกิดอุบัติเหตุจะลดลงจาก 122,040 ครั้ง ในป 2548 เปน 
84,806 ครั้ง ในป 2552  อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในแงสัดสวนการตายตอการเกิดอุบัติเหตุในชวงเวลา
ดังกลาวจะพบวาสัดสวนการเสียชีวิตในป 2548 รอยละ 11และไดเพ่ิมเปนรอยละ 13 ในป 2552 ตัวเลข
ดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพกวางๆถึงความรุนแรงที่มากขึ้นของการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้ง  (ตารางที่ 1) 

จากการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ. 2547 โดยสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ พบวาอุบัติเหตุเปนสาเหตุที่ทําใหประชากรไทยตายกอนวัยอันควรและมี
ภาวะความบกพรองทางดานสุขภาพ เชน พิการ เปนอันดับ 2 ในประชากรชาย และอันดับ 7 ในประชากร
หญิงทั้งสองป นอกจากนี้ยังพบวา รถจักรยานยนตเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
40.11 รองลงมารถยนตนั่งสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 27.33  และรถปกอัพคิดเปนรอยละ 16.59 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนดนอกจากนี้ยังพบวาต้ังแตป 2547-2552(ตารางที่ 2) 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุตอจํานวนรถจดทะเบียน 10,000 คัน เปนไปอยางลดลงในรถทุกประเภท 
(รถยนต รถจักรยานยนต รถกระบะ รถตู รถโดยสาร และรถบรรทุก) อยางไรก็ตามรถบรรทุก รถโดยสาร 
และรถกระบะมีอัตราการลดลงสูงที่สุดตามลําดับ (รอยละ  136, 123 และรอยละ 103 ในตารางที่ 3) 
ในขณะที่รถตูมีอัตราการลดลงต่ําสุด คือ ประมาณรอยละ 60 เม่ือศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องอัตราการเสียชีวิต
ตอจํานวนรถจดทะเบียน 1,000 คนจะพบวาผูใชรถยนตและรถจักรยานยนตมีอัตราการเสียชีวิตลดลง
อยางตอเนื่องในชวงป 2547-2552 กลาวคือ จาก 4.2 เปน 3.4 และ 3 เปน 1.6 ตามลําดับ ในขณะที่ผูใชรถ
โดยสารมีอัตราการเสียชีวิตไมแนนอน เชน 1.7 ในป 2550 3.5 ในป 2551 และ1.8 ในป 2552 เปนที่ทราบ
กันดีกวาเพศชายที่อายุ 15-24 ปเปนกลุมที่มีแนวโนมที่จะสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด(รายงาน
สถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย,2553) 
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ตารางท่ี 1 แสดงสถานการณและความรุนแรงอุบัติเหตุของประเทศไทยป พ.ศ.2540-2547 
 

ป พ.ศ. จํานวนอุบัติเหต ุ จํานวนผูเสียชีวิต สัดสวนผูเสียชีวิตตอจํานวนอุบัติเหต ุ
2540 82,336 13,836 17% 
2541 73,725 12,234 17% 
2542 67,800 12,040 18% 
2543 73,737 11,988 16% 
2544 77,616 11,652 15% 
2545 91,623 13,116 14% 
2546 107,565 14,012 13% 
2547 124,530 13,766 11% 
2548 122,040 12,858 11% 
2549 110,686 12,693 11% 
2550 101,752 12,492 12% 
2551 88,721 11,561 13% 
2552 84,806 10,717 13% 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ.2542-2547 
 

ลําดับ โรค 2542 (%) ลําดับ โรค 2547 (%) 
1 เอดส 10.4 1 เอดส 9.4 
2 อุบัติเหตุจราจร 6.6 2 อุบัติเหตุจราจร 7.1 
3 หลอดเลือดสมอง 5.8 3 หลอดเลือดสมอง 6.5 
4 เบาหวาน 4.6 4 เบาหวาน 4.5 
5 มะเร็งตับ 3.8 5 มะเร็งตับ 4.1 
6 หัวใจขาดเลือด 2.9 6 การติดแอลกอฮอล 3.6 
7 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2.6 7 ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 3.3 
8 ซึมเศรา 2.5 8 ซึมเศรา 3.3 
9 ขอเขาเสื่อม 2.2 9 หัวใจขาดเลือด 3.1 

10 โลหิตจาง 2.1 10 จิตเภท 2.2 
 รวม 10 อันดับแรก 43.5%   รวม 10 อันดับแรก 47.1%  

ที่มา:ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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ตารางท่ี 3จํานวนอุบัติเหตุตามประเภทรถ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ตอจํานวนรถจดทะเบียน 10,000 คันตามประเภทรถ 
จํานวนท่ีแสดงคือจํานวนอุบัติเหตุ 
 

ปพ.ศ. 
รถจักรยานยนต รถยนต รถกระบะ รถตู รถโดยสาร รถบรรทุก 
จํานวน อัตรา* จํานวน อัตรา* จํานวน อัตรา* จํานวน อัตรา* จํานวน อัตรา* จํานวน อัตรา* 

2547 77,642 58.8 46,658 177.4 34,555 102.1 3,344 91.9 4,433 414.7 10,101 147.5 
2548 78,830 54.2 43,527 149.9 32,862 89.7 3,718 100.8 3,954 367.1 9,026 126 
2549 75,752 48 42,091 127.1 27,871 66.8 3,140 79.4 3,391 297 7,737 107.7 
2550 68,140 42.3 40,687 114.3 28,822 65.9 2,634 69 2,961 245.2 6,812 91.1 

             
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ,สํานักจัดระบบการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก 
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จากรายงานการศึกษาของ “โครงการสงเสริมการนําขอมูลผูปวยใน (12 แฟม) ขอมูลระบบประกัน 
ขอมูลมรณบัตร ไปใชประโยชน” พบวาระหวางป 2543-2552 จํานวนผูเสียชีวิตในกลุมจักรยานยนตมีมาก
ที่สุดเม่ือเทียบกับการใชรถแบบอื่นๆ คือรอยละ 50.13 โดยเฉลี่ย รองลงมาคือรถยนต รอยละ 26.75และคน
เดินเทา รอยละ 18.73 ในขณะที่รถโดยสารมีจํานวนผูเสียชีวิตไมถึงรอยละ 1 ของจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด 
ดังรูปที่ 1และจากรายงานฉบับเดียวกันพบวาเดือนมีนาคมตลอด 10 ปมีจํานวนการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยมาก
ที่สุด (1,096 คน) รองลงมาคือ เมษายน (1,081 คน) มกราคม (1,066 คน) และกุมภาพันธ (1,033 คน) 
ตามลําดับซึ่งรายงานการตายนี้ไดสอดคลองกับจํานวนคดีอุบัติเหตุที่รวบรวมโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่พบวาเดือนมีนาคมมีสัดสวนการเกิดคดีอุบัติเหตุมากที่สุด รอยละ 9.13 ซึ่งมากกวาการเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเดือน มกราคม รอยละ 8.89เมษายน รอยละ 8.58 และธันวาคม รอยละ 7.87 ตามลําดับ ดังตารางที่ 
4 

 
รูปท่ี 1 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแยกตามประเภทยานพาหนะที่ระบุชนิดของ

ยานพาหนะ(V01-V79) ปพ.ศ.2543-2552 
 

 
 
ที่มา : โครงการ“สงเสริมการนําขอมูลผูปวยใน (12 แฟม)ขอมูลระบบประกันขอมูลมรณบัตรไปใชประโยชน” 2553 
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ตารางท่ี4จํานวนและรอยละการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในผูใชรถใชถนน (V01-V89) 
จําแนกรายเดือนปพ.ศ.2543-2552 
 

เดือน ป พ.ศ. 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

มกราคม 1,167 1,206 1,209 1,165 1,149 1,053 1,003 912 899 896 
 9.0 9.5 9.1 9.1 9.3 9.5 9.6 9.1 9.3 9.4 
กุมภาพันธ 1,162 1,111 1,203 1,194 1,138 1,000 845 877 964 805 
 9.0 8.7 9.0 9.3 9.2 9.1 8.1 8.8 10.0 8.5 
มีนาคม 1,311 1,081 1,142 1,326 1,205 1,134 1,017 953 888 906 
 10.1 8.5 8.6 10.4 9.8 10.3 9.8 9.5 9.2 9.5 
เมษายน 1,266 1,192 1,284 1,284 1,139 1,040 962 854 928 857 
 9.8 9.4 9.6 10.0 9.2 9.4 9.2 8.5 9.6 9.0 
พฤษภาคม 1,018 896 1,038 1,083 949 902 791 713 727 730 
 7.9 8.0 7.9 7.9 7.6 7.5 7.5 7.2 6.7 8.1 
มิถุนายน 1,018 1,015 1,052 1,012 940 830 782 720 649 770 
 7.9 8.0 7.9 7.9 7.6 7.5 7.5 7.2 6.7 8.1 
กรกฎาคม 1,015 980 1,013 822 963 842 759 750 691 708 
 7.8 7.7 7.6 6.4 7.8 7.6 7.3 7.5 7.1 7.5 
สิงหาคม 976 966 1,080 952 857 818 765 774 753 688 
 7.5 7.6 8.1 7.4 6.9 7.4 7.3 7.7 7.8 7.2 
กันยายน 998 984 994 814 823 746 627 806 689 717 
 7.7 7.7 7.4 6.4 6.7 6.8 6.0 8.1 7.1 7.6 
ตุลาคม 1,051 1,080 1,153 988 1,047 835 820 862 803 802 
 8.1 8.5 8.6 7.7 8.5 7.6 7.9 8.6 8.3 8.5 
พฤศจิกายน 1,058 1,058 1,137 1,063 1,145 931 964 932 846 787 
 8.2 8.3 8.5 8.3 9.3 8.4 9.3 9.3 8.7 8.3 
ธันวาคม 896 1153 1049 1108 985 910 889 836 850 824 
 6.9 9.1 7.9 8.6 8.0 8.2 8.5 8.4 8.8 8.7 
รวม 12,936 12,722 13,354 12,811 12,340 11,041 10,421 99,89 9,687 9,490 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : โครงการ“สงเสริมการนําขอมูลผูปวยใน (12 แฟม)ขอมูลระบบประกันขอมูลมรณบัตรไปใชประโยชน” 2553 
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1.  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ
จากรายงานสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของทั่วราชอาณาจักรจําแนกตามสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุ ชวงเดือน มกราคม – ธันวาคมป 2552 พบวา สาเหตุสวนใหญของการเกิดอุบัติเหตุคือ “คน” ทั้งที่
เกิดจากการไมเคารพกฎจราจรและความประมาท ในป 2552 จากจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งหมด 
61,225 คดี จําแนกไดเปนคดีที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตรากําหนด 13,927 คดี (รอยละ 23) รองลงมา
คือ คดีที่เกิดจากการตัดหนากระชั้นชิด 12,944 คดี (รอยละ 21) ตามกระชั้นชิด 7,522 คดี (รอยละ 12) มา
สุรา 4,561 คดี (รอยละ 7) และแซงรถผิดกฎหมาย 4,515 คดี (รอยละ 7) ในขณะที่สาเหตุที่เกี่ยวของกับ
สภาพรถและสิ่งแวดลอม (สัตวตัดหนา) ไมไดเปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเม่ือเทียบกับปญหา
ทางดานพฤติกรรมคนดังที่กลาวมา (ดังตารางที่ 5) และเมื่อมาดูแนวโนมของคดีอุบัติเหตุวระหวางป 2548-
2552 พบวาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว การตัดหนากระชั้นชิด การไมใหสัญญาณไฟจราจร ไมได
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการขับรถเร็วที่มีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นในป2549 – 2550 ตัวเลข
ดังกลาวอาจจะสะทอนใหเห็นวามาตรการในเรื่องความเร็วอาจจะยังไมไดมีประสิทธิผลมากนัก อยางไรก็
ตามการที่การขับรถเร็วไมไดมีแนวโนมลดลงอาจจะมาจากการมีอุปกรณการตรวจจับที่ดีขึ้นก็ได การ
ประเมินผลของมาตรการขึ้นกับปจจัยหลายประการ ตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 5เปนการแสดงใหเห็นใน
ภาพกวางๆเทานั้น  
 
ตารางท่ี 5 สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของท่ัวราชอาณาจักร จําแนกตามสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ ป 2548-2553 
 

พ.ศ. ขับรถเร็ว 
ตัดหนา 

กระช้ันชิด ไมใหสัญญาณไฟ 
ฝาฝนสัญญาณ 

ไฟจราจร เมาสุรา 
2548 23% 21% 6% 6% 10% 
2549 24% 18% 6% 6% 11% 
2550 24% 20% 5% 5% 8% 
2551 23% 21% 5% 5% 6% 
2552 23% 21% 5% 5% 8% 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
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2. ยุทธศาสตรการปองกันอุบัติเหต ุ
ในป พ.ศ. 2548-2551 ไดมีการทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 

จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจาก 22.21 คนตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2547 ลงเหลือ 20.00 คน ตอ แสน
ประชากรในป 2551 โดยใชยุทธศาสตรหลัก 5 ยุทธศาสตรเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดแผนดานความ
ปลอดภัย 

แนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามแผน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. Enforcementยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมายเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย การ
ทบทวนกฎหมาย และแกไขปรับปรุงใหกฎหมายทันยุคทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ดานกฎหมาย ทั้งดานการควบคุมจราจร ดานออกใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียนและตรวจสอบ
สภาพยานพาหนะ ฝายบังคับใชกฎหมายโดยตํารวจและขนสง ต้ังจุดตรวจและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล 
มีทองถ่ินตั้งดานตรวจชวยกันคัดกรองในชุมชนอีกชั้น  

2. Engineeringเปนการพัฒนางานดานวิศวกรรมและความปลอดภัยทั้งในเรื่องถนน การปรับจุด
เสี่ยง และการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยยานยนต เชน ตรวจสภาพรถยนต โดยแขวงการทาง ตํารวจ
ทางหลวงชนบท เทศบาล และทองถ่ิน ชวยกันปรับปรุงถนนทางหลวงและระบบจราจร ปาย สัญญาณไฟ
จราจร อีกทั้งจัดจุดบริการเคลื่อนที่เร็ววิเคราะหสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง 

3. Educationเปนการเสริมสรางความรู เก่ียวกับการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยเพ่ือใหประชาชน
ตระหนักถึงในการรักษาวินัยจราจร เชน การใหการศึกษาดานความปลอดภัยในเด็ก แผนการอบรมและ
ทดสอบผูขับขี่ แผนการรณรงคและประชาสัมพันธ แผนบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เก่ียวของกับฝายการศึกษาประชาสัมพันธ โดยประชาสัมพันธ
จังหวัด สถานี วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน สถานศึกษาทุกเขตหนวยงานทุกหนวยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เรงใหขอมูลความรูประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพ และรวมสงเสริมคงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม 

4. Emergency Medical Service System: EMSยุทธศาสตรดานการบริการทางการแพทย
ฉุกเฉิน เนนไปที่การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนสามารถรับสงผูปวย ณ จุดเกิดเหตุใหไป
โรงพยาบาลไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยฝายการแพทยและสาธารณสุข เตรียมความพรอมรับ
สถานการณ ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บผูปวยฉุกเฉิน อยางเต็มศักยภาพ ตั้งแตการบริการผูปวย 
ณ จุดเกิดเหตุ โทรศัพท หมายเลข 1669  หนวยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และองคกรภาคเอกชนที่เก่ียวของ 

5. Evaluation and Informationยุทธศาสตรดานการประเมินผลและระบบสารสนเทศ เปนการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆอยางตอเนื่อง อีกทั้งใหความรูเสริมเพ่ิม
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ทักษะของผูปฏิบัติงานและพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ การสรางฝายการรายงาน
ขอมูลประเมินผล โดย ปองกันภัยจังหวัดรวบรวมขอมูลจากทุกอําเภอ ใหหนวยบริการสาธารณสุขทุกหนวย
สงขอมูลผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนรายงานวันตอวัน และสงขอมูลผานเว็บใหกับ
ศูนยนเรนทรเพ่ือรายงานขอมูลผูบาดเจ็บรวมถึงการเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานในชวงทศวรรษแหง
ความปลอดภัย 

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552- 2555 ซึ่งมีการกําหนด
ยุทธศาสตรหลักไว 6 ยุทธศาสตร คือ 

1.  ยุทธศาสตรการปรับนโยบายใหเปนนโยบายเรงดวนระดับชาติ 
2.  ยุทธศาสตรการสรางเสถียรภาพในการแกปญหาอยางย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตรการทําแผนนิติบัญญัติ 
4.  ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยในถนนสวนกลาง 

5.  ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยในภูมิภาคและทองถ่ิน 
6.  ยุทธศาสตรวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลดานความปลอดภัยทางถนน 
โดยการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4,5 และ 6 ยังยึดแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร 5E 

ดังแผนแมบทเดิม แตเนนการมีสวนรวมของพ้ืนที่ซึ่งเปนเจาของปญหามากขึ้น โดยตองการใหแตละพ้ืนที่
ประยุกตใชยุทธศาสตร 5E เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคนในพ้ืนที่ มากกวาการกําหนดแผนการ
ทํางานจากสวนกลางดังที่ผานมา ในแผนแมบทนี้จะใชยุทธศาสตรดานการประเมินผลและระบบ
สารสนเทศ เปนแนวทางในการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร Education, 
Enforce, Engineer and E.M.S. และใหแนวทางการแกไขปญหาดานอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 2 ดานหลัก คือ 
ดานวัฒนธรรมที่ประกอบไปดวย Proper knowledge, Proper Training, Proper Attitude and Proper 
Behavior และ ดานระบบปลอดภัย คือ Safe Vehicle, Safe Road, Safe Speed limit, Safe Roadside 
Development and Safe EMS 

การปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  8 ดาน  ไดแก (แผนที่นําทางทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน 2011-2020) อางถึง มติ ครม. 29 มิ.ย.2553 

1.  สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  
2.  ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะ  
3.  แกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย  
4.  ปรับพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะใหใชความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด  
5.  ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะใหปลอดภัยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต รถกระบะ รถโดยสาร

สาธารณะและรถบรรทุก  
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6.  พัฒนาสมรรถนะของผูใชรถ ใชถนน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่ใหมี
คุณภาพ  

7.  พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน การรักษาและฟนฟูผูบาดเจ็บ  
8.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศใหมีความเขมแข็ง และ

สรางจิตสํานึกใหประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ อยางเครงครัด เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับผูใชรถใช
ถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มาตรการตาง ๆ จะประสบผลสําเร็จ ไดดวยการสนับสนุนดาน
งบประมาณที่เพียงพอและสมดุล 

 
จากขอมูลบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ แสดงใหเห็นวาแนวโนมการจดทะเบียนตั้งแตป 

พ.ศ.2536-2552 มีจํานวนการจดทะเบียนรถเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุและมูลคาความ
เสียหายตอชีวิตและรางกายที่ เ พ่ิมขึ้นทุกปเชนเดียวกัน ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุสวนใหญจะมาจาก
รถจักรยานยนตซึ่งมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุมากกวารถยนตถึง 2 เทา ดังแสดงในตารางที่ 6 นาสังเกตวา 
สถิติอุบัติเหตุที่มาจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถสูงกวาสถิติอุบัติเหตุจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ตารางที่ 6 ) ถึง 3 เทา และแนวโนมไปคนละทิศทาง คือสถิติจากบริษัทกลางฯ ที่เก่ียวของกับการ
เบิกจายคาสินไหมมีแนวโนมมากขึ้น 
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ตารางท่ี 6 แสดงสถิติการทําประกันภัยและการเกิดเหตุ ปพ.ศ.2541 – 2553 
 

ป 
พ.ศ. 

จํานวนรถ 
ที่จดทะเบียน 

 

จํานวนรถที่ทําประกันภัย สัดสวนที ่ จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน จํานวนผูประสบภัยจากรถ มูลคา 
ความเสียหาย 

จํานวนรวม จักรยานยนต รถยนต 
รถมี

ประกัน จํานวนรวม จักรยานยนต รถยนต เสียชีวิต บาดเจ็บ 
2541 18,860,512 9,573,232 5,116,240 4,456,992 50.76 156,763 91,453 65,310 17,024 169,194 2,735,153,741 
2542 20,096,536 9,780,449 5,123,428 4,657,021 48.67 165,534 95,702 69,832 11,724 176,325 2,756,338,019 
2543 20,835,684 9,696,405 4,997,466 4,698,939 46.54 179,022 111,942 67,080 11,260 193,691 2,664,699,937 
2544 22,589,185 10,797,448 5,769,262 5,028,186 47.80 231,508 156,269 75,239 12,725 241,376 3,401,173,551 
2545 24,517,250 11,628,526 6,149,769 5,478,757 47.43 247,431 170,150 77,281 14,012 262,887 3,150,974,752 
2546 26,378,862 13,593,058 7,424,397 6,168,661 51.53 300,768 192,273 108,495 15,986 294,035 3,638,244,043 
2547 20,624,719 15,418,617 8,682,097 6,736,520 74.76 320,257 197,639 122,618 17,012 301,939 3,747,767,056 
2548 22,571,062 17,318,215 9,794,970 7,523,239 76.73 342,271 216,472 125,799 18,791 298,540 4,381,823,169 
2549 24,807,297 18,406,464 10,266,788 8,139,676 74.20 363,426 233,148 130,278 15,010 325,622 4,491,217,585 
2550 25,618,447 18,881,211 10,561,113 8,320,098 73.70 349,527 219,501 130,026 13,334 319,968 4,199,302,275 
2551 26,730,377 19,577,380 11,009,559 8,567,821 73.24 349,149 217,058 132,091 14,722 334,846 4,437,622,324 
2552 27,184,577 20,586,895 11,546,408 9,040,487 75.73 371,297 236,394 134,903 14,925 358,510 5,361,433,413 
2553 28,484,829 21,172,586 12,099,467 9,073,119 74.33 229,710 150,460 79,250 15,141 370,675 3,409,244,973 

ที่มา : บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
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มาตรการลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต และปใหม 
 มาตรการลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตเปนชวงที่ประชาชน
จํานวนมากมีการเดินทาง ทั้งดวยเหตุผลเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเที่ยวชวงวันหยุดยาว จาก
ขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2553 พบวาในชวงไมใช
เทศกาลวันหยุดยาวจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 232 ครั้ง และมีผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 30 คน ในขณะที่
ชวงเทศกาลจะมีอุบัติเหตุและมีผูเสียชีวิตมากกวาชวงปกติประมาณหนึ่งเทา สวนสาเหตุที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลอันดับแรกคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกําหนด พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให
บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตสูงสุด คือ ไมสวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือ
รถจักรยานยนต และประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนนอกทางหลวงแผนดิน เชน ถนน อบต.หรือ
หมูบาน  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่องการดําเนินการตามมาตรการและแผนการ
ดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม ใหถือเปนภาระกิจดําเนิน
ตอเนื่องทุกป ใหหนวยงานที่ เกี่ยวของตั้งงบไวใหเหมาะสม ในแตละปจะมีหนังสือสั่งการจากศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหผูวาราชการจัวหวัดทุกจังหวัด
และผูบัญชาการตํารวจนครบาลดําเนินการตามแนวทางที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง เชน เนนการ
ปฏิบัติงานบนถนนสายหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย เฝาระวังการใชความเร็วเกินกําหนด 
และเมาสุราขณะขับรถ เปนตน 

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดจัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานที่เก่ียวของและเครือขายสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม เพ่ือบรรลุเปาหมาย
รวมกันในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเพ่ือเปนแนวทางการติดตาม และประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนแผนดังกลาวประกอบไปดวยมาตรการดานการ
บริหาร มาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย เชน ใหมีการต้ังจุดตรวจโดยใหเนนหนักในเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยง
หลัก 3 เรื่อง ไดแก ความเร็ว สุรา และไมสวมหมวกนิรภัย (สาเหตุหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล) มาตรการดานวิศวกรรม โดยใหหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบจุดเสี่ยงและ
ดําเนินการปรับปรุง ตลอดจนมาตรการประชาสัมพันธ 

กรมทางหลวงชนบทไดจัดทําการอํานวยการเพ่ือความสะดวกปลอดภัย ในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานตของทุกป โดยจัดทําโครงการเพ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ รวมถึง
จัดเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาโดยทันทวงทีและเรงดวน โดยใชงบประมาณสวนที่ 
1จากคาบํารุงรักษาทางและสะพาน กิจกรรมบํารุงปกติ เพ่ือการปรับปรุงสภาพถนนไรหลุมบอ ปรับปรุงและ
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แกไขจุดเสี่ยงอันตรายและการติดต้ังปายและแนะนําเสนทาง สวนที่ 2 จากคาสํารวจ ควบคุมงานกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย และปรับปรุงแกไขบริเวณเสี่ยงอันตราย  

จากตารางที่ 5 พบวา เม่ือเปรียบเทียบจํานวนการเกิดอุบัติเหตุตั้งแตป 2546-2554 พบวา ตลอด
ระยะเวลาดังกลาวมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลลดลง ในชวงระหวางป 2549-2554 จํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมลดลงรอยละ 37 ในขณะที่เทศกาลสงกรานตลดลงมากถึงรอยละ 66 และ
จํานวนการเกิดและจํานวนการเสียชีวิตก็ลดลงตลอดระยะเวลาดังกลาวเชนกัน แตเม่ือมาพิจารณาที่
สัดสวนการตายจะพบวาตลอดระยะเวลาดังกลาวสัดสวนการตายตอจํานวนคนที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดไมได
ลดลงตามไปดวย นั่นสะทอนถึงการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้งความรุนแรงไมไดลดลง เมื่อวิเคราะหอัตราการ
ลดลงของจํานวนการเกิดอุบัติเหตุเปนรายป พบวา อัตราการลดลงดังกลาวเปนไปอยางไมแนนอนทั้งสอง
เทศกาล บางปลดลงมากบางปลดลงนอย ซึ่งหากจะประเมินโดยใชขอมูลดังกลาวก็พอจะอธิบายไดวา
มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลยังไมไดประสิทธิผลเทาที่ควร แมจะทําใหจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุ อัตราการตาย และการบาดเจ็บลดลงก็ตาม  

ในทํานองเดียวกันกับสถิติจํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ป 2550-2554 ที่พบวาแมวา
จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจะลดลงในชวงป 2550-2554 แตสัดสวนของการตายและบาดเจ็บ
ชวงเทศกาลตอจํานวนตายและบาดเจ็บทั้งหมดไมไดลดลงตามไปดวย ทั้งที่บางเดือนเชนเดือนสิงหาคม
และกันยายนสัดสวนการตายและการบาดเจ็บลดลงอยางตอเนื่อง (ตารางที่ 7 ,8และ 9) เม่ือพิจารณา
ประกอบกับขอมูลงบประมาณรายจาย(ดูในบทที่ 5) จะพบวาในป 2552 และ 2553 เปนปที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการอํานวยการจราจรมากกวาปอื่นโดยเปรียบเทียบ แมวา
ในชวงเวลานี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะใชเงินในมาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
คอนขางนอยก็ตาม   
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ตารางท่ี 7 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ผูเสียชีวิต เทศกาลปใหมและสงกรานต 
 

เทศกาลปใหม 

พศ. 
ทั่วประเทศ 

อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต รวม 
คน/ครั้งการเกิด 

อุบัติเหตุ 
รอยละการ
บาดเจ็บ 

รอยละการตาย 
อัตราการลดลง 
ของอุบัติเหตุ 

ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต 

2549 4419 4,772 441 5213 1.2 92% 8%    
2550 4456 4,943 449 5392 1.2 92% 8% 1% 3% 2% 
2551 4475 4,903 401 5304 1.2 92% 8% 0% -1% -12% 
2552 3824 4,107 367 4474 1.2 92% 8% -17% -19% -9% 
2553 3534 3,827 347 4174 1.2 92% 8% -8% -7% -6% 
2554 3227 3,453 325 3778 1.2 91% 9% -10% -11% -7% 
49-54        -37% -38% -36% 

เทศกาลสงกรานต 

พศ. 
ทั่วประเทศ 

อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต รวม 
คน/ครั้งการเกิด 

อุบัติเหตุ 
รอยละการ
บาดเจ็บ 

รอยละการตาย 
อัตราการลดลง 
ของอุบัติเหตุ 

ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต 

2549 5,327 7,287 485 7,772 1.5 94% 6%       
2550 4,274 4,805 361 5,166 1.2 93% 7% -25% -52% -34% 
2551 4,243 4,803 368 5,171 1.2 93% 7% -1% 0% 2% 
2552 3,977 4,332 373 4,705 1.2 92% 8% -7% -11% 1% 
2553 3,516 3,802 361 4,163 1.2 91% 9% -13% -14% -3% 
2554 3,215 3,476 271 3,747 1.2 93% 7% -9% -9% -33% 
49-54               -66% -110% -79% 

ที่มา: ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
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ตารางท่ี 8 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ป พ.ศ.2550-2554 
 

สรุปขอมูลจํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ป 2550-2554 
ป พ.ศ. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม 
2550 1,119 1,018 1,225 1,185 857 960 1,003 966 952 964 1,053 1,190 12,492 
2551 1,024 1,054 981 1,124 829 699 807 855 895 909 930 1,160 11,267 
2552 1,129 964 1,095 1,091 929 857 803 783 784 828 877 908 11,048 
2553 949 889 978 703 616 588 645 556     5,924 

ที่มา: ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
 
 
ตารางท่ี 9 จํานวนผูบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุป 2550-2554 
 

สรุปขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุป 2550-2554 
ป พ.ศ. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม 
2550 6,877 6,109 7,816 7,223 5,925 6,011 6,576 6,368 6,440 6,150 6,557 6,977 79,029 
2551 6,156 6,126 6,191 6,474 5,630 5,575 5,396 5,258 5,607 5,465 6,295 6,975 71,148 
2552 6,034 5,310 6,653 5,959 5,271 5,302 5,368 4,498 4,610 4,977 4,826 3,188 61,996 
2553 4,460 3,859 3,699 3,548 3,408 3,227 3,360 3,503     29,064 

ที่มา: ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
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การบริหารจัดการตลอดจนงบประมาณที่ใชในมาตรการปองกันและลดจํานวนอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
เปนอีกประเด็นที่ตองใหความสําคัญ จะเห็นวาสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลคือการขับรถเกิน
ความเร็ว และการเมาสุราแลวขับ ซึ่งถาจะใหการบังคับใชกฎหมายในชวงเทศกาลไดผลนั้นตํารวจจะตองมี
อุปกรณไดแก กลองตรวจจับความเร็ว และอุปกรณตรวจแอลกอฮอลที่พอเพียง ซึ่งในความเปนจริงอุปกรณที่
ตํารวจมียังมีไมทั่วถึง และยังมีขอจํากัดในการตรวจสอบอุปกรณและการใชอุปกรณอีกดวย นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาในแงงบประมาณจะเห็นวาสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งไดเงินงบประมาณประมาณ 3,500 ลานบาท
ตอป หมายถึงแตละจังหวัดจะมีงบประมาณในการอํานวยการจราจรประมาณจังหวัดละ 130,000 บาทตอวัน 
เทากับวาประเทศไทยจัดสรรงบประมาณปองกันอุบัติเหตุเทากับ 19 บาทตอตารางกิโลเมตรตอวันโดยเฉลี่ย
เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

การลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน 
ทบทวนวรรณกรรมและประเมินประสิทธิภาพ 

  
บทนี้นําเสนอสาระสําคัญจาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการลงทุนดานความปลอดภัยทาง

ถนนในตางประเทศ ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนวิธีตางๆ ดวยการวิเคราะห Data 
envelopment analysis 
 
ภาพรวมการใชจายงบประมาณของตางประเทศ 

จากรายงานของ WHO (2009) ของประเทศในยุโรปพบวาการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนของ
กลุมประเทศในยุโรปเฉล่ียอยูที่ 8.5 ยูโรตอประชากร ซึ่งจัดวานอยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนตอคน (ตารางที่ 10) สําหรับประเทศไทยขอมูลจากการประเมินการลงทุนดานอุบัติเหตุทางถนนของ
การวิจัยนี้ (ดูบทที่ 5) พบวาอยูที่ 254 บาทตอคน (5.7 ยูโรตอประชากร) เทียบกับความสูญเสียตอประชากรที่ 
3,955 บาทตอคน2 ประเทศ นิวซีแลนดใชงบประมาณสูงถึง 140 ยูโรตอประชากรโดยคิดเปนรอยละ 39 ของ
มูลคาความสูญเสีย (ดูภาคผนวก) ในการจัดการกับปญหา แสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะลดจํานวน
ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บลงใหไดมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 10 การลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนในตางประเทศ 
 

ประเทศ 
จํานวน 

ประชากร 
(ลานคน) 

รายไดตอ 
ประชากร 

(euro) 

จํานวน 
เงินลงทุน 

(million euro) 

ปที่ 
ลงทุน 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 
ปที่ลงทุน 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 
ปถัดไป 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 
ที่ลดลง 

เงินลงทุน 
ตอประชากร 

(euro) 

โครเอเชีย 4.56 10,460 2.08 2008 626 489 137 0.5 
ไซปรัส 0.86 24,940 7 2008 82 71 11 8.1 
เอสโทเนีย 1.34 13,200 15.4 2008 127 101 27 11.5 
ฝร่ังเศส 61.65 38,500 2300 2007 4,620 4,275 345 37.3 
ฮังการี 10.03 11,570 13.03 2008 996 822 174 1.3 
ไอซแลนด 0.30 54,100 3.49 2007 15 12 3 11.6 

                                                
2ใชขอมูลความสูญเสียป 2550 ประเมินโดยกรมทางหลวง โดยมีมูลคาความสูญเสีย  249,290,550,000  ลานบาท 
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ประเทศ 
จํานวน 

ประชากร 
(ลานคน) 

รายไดตอ 
ประชากร 

(euro) 

จํานวน 
เงินลงทุน 

(million euro) 

ปที่ 
ลงทุน 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 
ปที่ลงทุน 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 
ปถัดไป 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 
ที่ลดลง 

เงินลงทุน 
ตอประชากร 

(euro) 

อิสราเอล 6.93 21,900 101.8 2008 412 314 98 14.7 
อิตาลี 58.88 33,540 53 2008 4,725 4,237 488 0.9 
ลิทัวเนีย 3.39 9,920 5.7 2007 740 499 241 1.7 
นิวซีแลนด 4.18 28,780 583.3 2008 421 365 56 139.6 
โปแลนด 38.08 9,840 623.3 2007 5,583 5,437 146 16.4 
รัสเซีย 142.50 7,560 245.73 2007 33,308 30,068 3,241 1.7 
สโลวาเกีย 5.39 11,730 0.96 2008 606 347 259 0.2 
สโลวีเนีย 2.00 20,960 2.2 2008 214 171 43 1.1 
สเปน 44.28 29,450 881.03 2008 3,100 2,650 450 19.9 
ไทย 63.88 3,400 367.05 2008 11,561 10,717 844 5.7 
 

ที่มา : WHO (2009) 
 
ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบเงินลงทุนและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรของ
ประเทศในกลุมยุโรป 
 

ประเทศ Expenditure on national strategy per 
person (euros) 

Cost of road crasher per person 
(euros) 

Iceland 12 821 
Norway 23 770 
Israel 15 208 
France 38 194 
Poland 17 148 
Estonia 12 113 
Latvia 3 87 
* These calculations are based on the gross output method. The cost components can be divided into the cost of resources 
consumed because of a crash (property damage costs, health care costs and administration costs) and costs resulting from a loss 
of future output (absence from work, long-term disability or death). Economic costs reported by countries were adjusted for inflation 
using 2007 as a base year and converted into euros at the exchange rate on 31 July 2008. 
ที่มา: WHO (2009) 
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เมื่อพิจารณาความตอเนื่องในการลงทุนพบวาอังกฤษและนิวซีแลนดมีการลงทุนเพิ่มสูงข้ึนในแตละป 
ในการประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณที่ใชเพิ่มข้ึนของนิวซีแลนด Taylor Duignan Barry Limited and 
Parker Duignan Limited ไดทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดโดยใชคาเฉล่ียระหวางป 1997-1999 (กอนการ
เพิ่มงบประมาณ) กับผลที่ไดรับในป 2005 (มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในสวนของกรมตํารวจ) 
ใน 2 สวนคือ ผลข้ันกลาง (Intermediate outcome) นั่นคือประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย และการ
ยินยอมปฏิบัติตามกฎจราจรเพิ่มข้ึน และเปรียบเทียบกับผลข้ันสุดทาย นั่นคือจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บที่
ลดลงจากผลการศึกษาเบื้องตนพบวามีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนประมาณ 36% และเมื่อมีการปรับแกใน
สวนของเงินเฟอคิดเปนงบประมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 12.4  โดยสามารถลดความสูญเสียทางสังคมลงไดประมาณ
รอยละ 22  (รายละเอียดในภาคผนวก)  เชนเดียวกับอังกฤษ Koornstra et al, (2002) รายงานการลงทุนที่
เพิ่มข้ึนในดานความปลอดภัยทางถนนของอังกฤษในป 1997 วาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องคิดเปน 6 เทาเมื่อเทียบ
กับป 1982 โดยผลที่ไดจะเห็นไดวาเงินลงทุนที่เพิ่มข้ึนสงผลในการลดจํานวนผูเสียชีวิตลงไดอยางรวดเร็ว ดัง
แสดงในรูปที่ 2  
 
รูปท่ี 2 แนวโนมการใชจายงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นของอังกฤษ (รูป 2.1) เปรียบเทียบกับแนวโนมการ
ลดลงของจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (รูป 2.2) 
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ท่ีมา: Department for Transport, United Kingdom 

 
สําหรับประเทศไทยในการจะประเมินประสิทธิภาพการใชจายเงินดานความปลอดภัยทางถนนวามี

มากนอยเพียงใด ในการวิจัยนี้ไดเสนอแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการบังคับ
ใชกฎหมายจราจรของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยวิธีการทางเศรษฐศาสตรดังจะไดนําเสนอ
ในสวนตอไป 
 
เสนอแนะการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 

DEA เปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการวัดประสิทธิภาพของหนวยงาน หรือองคกรตางๆ 
เนื่องจาก DEA สามารถทําการวัดประสิทธิภาพขององคกร โดยการพิจารณาปจจัยนําเขา (Inputs) และ
ผลผลิต (Output) ที่เปนตัวแปร เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ไดหลายปจจัยในคราวเดียวกัน โดยใชเทคนิคการ
โปรแกรมเชิงเสนทางคณิตศาสตรซึ่งทําใหสามารถวิเคราะหความมีประสิทธิภาพหรือความดอยประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากรที่มีอยูและผลผลิตที่ไดในทางปฏิบัติไมสามารถหาประสิทธิภาพสูงสุดที่เปนไปได ดังนั้น
ในทางปฏิบัติจะคํานวณขอบเขต (Frontier) ของหนวยผลิตเพื่อหาสัดสวนการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดหรือสัดสวนการผลิตสินคาเพื่อใหไดปริมาณการผลิตสูงสุดภายใตทรัพยากรที่มีอยูจํากัด 

DEA เปนวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไมตองการขอสมมติของลักษณะการกระจายของกลุมตัวอยาง 
(Non-Parametric Approach) และอาศัยแนวคิดเทคนิคการโปรแกรมเชิงเสนทางคณิตศาสตรมาใชในการ
คํานวณขอบเขตของที่ตั้งกลุมตัวอยาง (Frontier Analysis) ซึ่งมีการอธิบายในรายละเอียดและนํามาใช
ประยุกตในหลายๆการศึกษาอาทิ Seiford and Thrall (1990), Lovell (1993), Lovell (1994) และ Charnes 
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et. al. (1995) ภายหลังจาก Ferrell (1957) นําเสนอแนวคิดการวัดประสิทธิภาพเทคนิคและ Charnes, 
Cooper และ Rhodes (1978) นําเอาคําวา DEA มาใชเปนคร้ังแรกทั้งนี้การวัดประสิทธิภาพการผลิตดาน
เทคนิคและการจัดสรรทรัพยากรโดยวิธีการ DEA ไมวาจะเปนการมองดานผลผลิตหรือดานปจจัยการผลิต
จําตองอาศัยความเขาใจคณิตศาสตรดานเทคนิคการโปรแกรมเชิงเสนเพื่อกําหนดขอบเขตที่ตั้งของหนวยผลิต
หรือองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและจากขอมูลที่ตั้งของหนวยผลิตใดๆ DEA จะพยายามกําหนดการไมมี
ประสิทธิภาพของหนวยผลิตนั้นๆโดยพิจารณาจากสัดสวนของปจจัยการผลิตที่สามารถลดลงไดหรือจาก
สัดสวนของผลผลิตที่จะสามารถเพิ่มข้ึนไดจากปจจัยการผลิตที่มีอยู 

สําหรับการนํา DEA มาประยุกตใชกับการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการกับปญหาความ
ปลอดภัยทางถนน Hermans (2009) ใช DEA ในการวัดประสิทธิภาพของการจัดการกับปญหาดานอุบัติเหตุ
ทางถนนของกลุมประเทศในยุโรป โดยผลผลิตที่นํามาพิจารณาเปนจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
สวนปจจัยนําเขาที่นํามาพิจารณาคือตัวชี้ วัดประสิทธิภาพดานความปลอดภัยทางถนน (Road safety 
performance indicators, SPI) โดย SPI3 ที่นํามาใชประกอบไปดวยตัวชี้วัดทางดาน เมาไมขับ วัดโดยรอยละ
ของผูขับข่ีที่ไมเมาแลวขับ , ความเร็วในการขับข่ี วัดโดยรอยละของผูขับข่ีที่ใชความเร็วตามที่กําหนด, ระบบ
ปองกันภัยทางถนน (Protective systems) วัดโดยรอยละของผูโดยสารตอนหนาที่สวมเข็มขัดนิรภัย , 
ยานพาหนะ วัดโดยรอยละของยานพาหนะที่มีอายุนอยกวา 6 ป โครงสรางพื้นฐาน วัดโดยความหนาแนนของ
มอเตอรเวย (motorway density) และการจัดการดานการแพทย (Trauma management) วัดโดยรอยละของ
การใชจายดานสุขภาพเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ผลที่ไดจากการประเมินพบวาเดนมารกและ
เนเธอรแลนดเปนสองประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหา 
 
โปรแกรมเชิงเสนสําหรับการประเมินประสิทธิภาพโดยวิธีการ DEA 

เมื่อพิจารณาจํานวนหนวยวิเคราะห (decision making unit, DMU)  ที่นํามาประเมินประสิทธิภาพมี
จํานวน N หนวย และแตละหนวยมีจํานวนปจจัยนําเขา K ปจจัย และมีจํานวนผลผลิต M ผลผลิต สําหรับ
หนวยวิเคราะหที่ i กําหนดให ix และ iy คือเวกเตอรของปจจัยนําเขาและผลผลิต ตามลําดับ ดังนั้นเมตริกซ X 
(มิติ NK  ) และY(มิติ NM  ) แสดงขอมูลปจจัยนําเขาและผลผลิตของหนวยวิเคราะหทั้งหมด ตามลําดับ 
วัตถุประสงคของ DEA ตองการสรางขอบเขตโอบลอมขอมูล โดยที่ขอมูลทั้งหมดจะอยูบนหรือต่ํากวาขอบเขต
ดังกลาวนี้ ดังนั้นเมื่อนําโปรแกรมเชิงเสนทางคณิตศาสตรมาชวยในการคํานวณ จะนิยมพิจารณาสัดสวนของ
ผลผลิตตอปจจัยนําเขา ii xvyu  /  โดยที่ u คือเวกเตอรของตัวถวงน้ําหนักที่เหมาะสมขนาด 1M  ของ

                                                
3ตามท่ีไดกําหนดโดย Safetynet (2005) State of the art report on road safety performance indicators 
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ผลผลิต และ vคือเวกเตอรของตัวถวงน้ําหนักที่เหมาะสมขนาด 1K  ของปจจัยนําเขา ดังนั้นสามารถเขียน
โปรแกรมเชิงเสนไดดังนี้ 

max
,vu

ii xvyu  /  

โดยที่ 1 ixv  
Njxvyu jj ,..,2,1,1/   

     และ 0, vu    (1) 
 

รูปแบบขางตนนี้เรียกวารูปแบบทวีคูณ (Multiplierform) เพื่อความสะดวกในการคํานวณประสิทธิภาพ
ของหนวยวิเคราะหสามารถใชปญหาควบคู  (dual problem) ของสมการที่ (1) ในการหาคําตอบทาง
คณิตศาสตรโดยสามารถเขียนปญหาควบคูของแบบจําลองที่ (1) ไดดังนี้ 
 

min
,

  

โดยที่ 0 Yyi  
0  Xxi  

       0          (2) 
 

โดย   คือคาประสิทธิภาพของหนวยวิเคราะหที่เราสนใจ และ คือเวกเตอรของคาคงที่ขนาด 1N  
จะเห็นไดวาโปรแกรมเชิงเสนดังสมการที่ 2 นี้มีจํานวนขอจํากัดนอยกวาแบบทวีคูณ ดังนั้นจึงงายตอการ
คํานวณมากกวา โดยคาประสิทธิภาพ จะมีคานอยกวาหรือเทากับ 1 โดยคา 1 แสดงถึงขอบเขต หรือจุดที่มี
ประสิทธิภาพตามนิยามของ Farrell (1957) ขอสังเกต: ปญหาในสมการที่ 2 จะตองคํานวณ N คร้ังเทากับ
จํานวนหนวยวิเคราะหทั้งหมด โดยแตละคร้ังจะไดคาประสิทธิภาพของแตละหนวยวิเคราะห 

โปรแกรมเชิงเสนขางตนเปนอยูภายใตขอสมมุติแบบผลตอบแทนตอขนาดคงที่ (Constant Return to 
Scale, CRS) ซึ่งจะใชไดอยางเหมาะสมเมื่อหนวยผลิตทุกหนวยมีการดําเนินการผลิตณระดับที่เหมาะสม 
(Optimal scale) ฉะนั้นเมื่อมีการแขงขันที่ไมสมบูรณซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหหนวยผลิตไมไดดําเนินการผลิต
อยูในระดับที่เหมาะสมไดจากขอจํากัดดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาโปรแกรมเชิงเสนข้ึนมาใหมโดย Banker, 
Charnes, and Cooper (1984) ภายใตขอสมมุติผลตอบแทนตอขนาดไมคงที่4(Variable Returns to Scale, 
                                                
4ตัวอยางของ VRS เชน โรงงานขนาดใหญสามารถผลิตสินคาคราวละ 1000 ช้ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการผลิตทีละช้ิน หรือในทางกลับกัน
โรงงานขนาดเล็กสามารถผลิตสินคาคราวละนอยๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาผลิตคราวละมากๆ เน่ืองจากขอจํากัดดานโกดังเก็บสินคา เปนตน 
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VRS) ซึ่งภายใตขอสมมุติ VRS จะตองเพิ่มสมการขอจํากัดเขาไปในโปรแกรมเชิงเสนอีกหนึ่งสมการ
คือ 11 N เพื่อใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนวยวิเคราะหขนาดเดียวกันอยางแทจริง
ตอมาไดมีการเพิ่มขอจํากัด 11 N เขาไปในโปรแกรมเชิงเสน ซึ่งสามารถหาคาประสิทธิภาพในชวง Non-
Increasing Returns Scale (NIRS) ไดดังนั้นลักษณะของโปรแกรมเชิงเสน ภายใตขอสมมติ VRS ที่ใชใน
ประเมินประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้ สามารถแสดงไดดังนี้ 
 

min
,

  

โดยที่ 0 Yyi  
0  Xxi  

11 N  
0    (3) 

 
ในการประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณรายจายดานความปลอดภัยทางถนน และ

ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายที่มีผลตอจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในการวิจัยนี้ หนวย
วิเคราะหคือประเทศตางๆที่มีการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน และใชสมมติฐานวาปจจัยนําเขาอยาง
จํานวนงบประมาณที่ใช และประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย มีผลตอจํานวนผูเสียชีวิตที่ลดลง โดยจะ
ประเมินประสิทธิภาพโดยการวิเคราะหทางดานผลผลิต (Output orientation) กลาวคือตองการวัดผลผลิตสวน
ที่ขาดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแตละประเทศมีขอจํากัดในการจัดการกับปญหา
แตกตางกัน สมมติฐาน VRS จึงเหมาะสมในการใชประเมินประสิทธิภาพ ดังนั้นสมการที่ 3 จะใชในการ
คํานวณประสิทธิภาพของแตละประเทศ ขอมูลการใชจายเงินดานความปลอดภัยทางถนนนํามาจาก WHO 
(2009) และขอมูลประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเปนดัชนีที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญของ WHO 
ซึ่งไดรายงานไวใน Road safety: Global status report 2009 ขอมูลที่ใชในการประเมินแสดงในตารางที่ 12 
โดยปจจัยนําเขาในการวิจัยนี้ ประกอบไปดวย 

 จํานวนเงินลงทุน หนวยเปนลานยูโร 
 ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานการบังคับใชกฎหมายทางดานเมาไมขับ, ความเร็ว, หมวกนิรภัย และเข็มขัด

นิรภัย เปนมาตราสวนแบบลําดับโดย 1 หมายถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ 10 หมายถึงมี
ประสิทธิภาพนอยที่สุด 

และผลผลิตคือจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลง 
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ตารางท่ี 12 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย เงินลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน และ
จํานวนผูเสียชีวิตท่ีลดลง 
 

ประเทศ 
จํานวน

ผูเสียชีวิตท่ี
ลดลง 

จํานวนเงินลงทุน 
(million euro) ความเร็ว เมาไมขับ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย 

โครเอเชีย 137 2.08 4 3 4 3 
ไซปรัส 11 7 4 4 5 3 
เอสโทเนีย 27 15.4 4 2 1 3 
ฝร่ังเศส 345 2300 3 6 3 2 
ฮังการี 174 13.03 6 5 1 6 
ไอซแลนด 3 3.49 3 3 2 2 
อิสราเอล 98 101.78 5 4 1 2 
อิตาลี 488 53 3 3 3 3 
ลิทัวเนีย 241 5.69 4 4 4 4 
นิวซีแลนด 56 583.282 3 4 1 1 
โปแลนด 146 1870 5 3 2 3 
รัสเซีย 3241 245.73 4 4 4 3 
สโลวาเกีย 259 0.96 3 1 2 2 
สโลวีเนีย 43 2.2 3 4 3 3 
สเปน 450 881.03 2 3 2 2 
ไทย 844 367.05 8 5 6 5 
หมายเหตุ: สําหรับประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายดานความเร็ว, เมาไมขับ, หมวกนิรภัย, และเข็มขัดนิรภัย ประเมินโดย
การใหคะแนนจากผูเช่ียวชาญของ WHO โดย 1 หมายถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ 10 หมายถึงประสิทธิภาพนอยที่สุด 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชจายเงินและการบังคับใชกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนน
โดยวิธี DEA 

ตารางที่  13 แสดงผลการวิเคราะหโดยวิธี DEA จากผลการวิเคราะหพบวาประเทศที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาขอสมมติเปนแบบ CRS คือรัสเซีย และ สโลวาเกีย (Slovakia) และเมื่อพิจารณาขอสมมติเปน
แบบ VRS พบวาเอสโทเนีย (Estonia), ฮังการี (Hungary), อิสราเอล, อิตาลี, นิวซีแลนด และสเปน เปน
ประเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนมาจากรัสเซีย และสโลวาเกีย เนื่องจากการใชขอสมมติ VRS เปนการคํานวณ
คาขอบเขตที่แนนข้ึนกวา CRS ดังนั้นจึงมีประเทศที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ที่จัดวามีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึนกวาแบบ CRS แตอยางไรก็ตามจากผลการประเมินโดย DEA ประเทศไทยยังจัดวามีประสิทธิภาพนอย
กวาประเทศอ่ืนๆ โดยคิดเปนรอยละ 26 ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ นั่นแสดงวาเรายังสามารถที่จะลดจํานวน
ผูเสียชีวิตลงไดมากข้ึนกวาเดิมเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายดาน
ความปลอดภัยทางถนนเพิ่มข้ึนในทุกๆดาน 

 

ตารางท่ี 13 ผลการประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคดวยวิธี DEA 
 

ประเทศ CRS VRS Scale  
โครเอเชีย 0.386 0.502 0.768 drs 
ไซปรัส 0.027 0.033 0.805 drs 
เอสโทเนีย 0.091 1 0.091 irs 
ฝร่ังเศส 0.16 0.276 0.578 irs 
ฮังการี 0.645 1 0.645 irs 
ไอซแลนด 0.01 0.011 0.912 irs 
อิสราเอล 0.121 1 0.121 irs 
อิตาลี 0.557 1 0.557 irs 
ลิทัวเนีย 0.606 0.761 0.796 drs 
นิวซีแลนด 0.069 1 0.069 irs 
โปแลนด 0.09 0.131 0.686 irs 
รัสเซีย 1 1 1 - 
สโลวาเกีย 1 1 1 - 
สโลวีเนีย 0.157 0.163 0.966 irs 
สเปน 0.278 1 0.278 irs 
ไทย 0.208 0.26 0.8 drs 
หมายเหตุ: irs = increasing return to scale และ drs = decreasing return to scale 
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ขอจํากัดของการประเมินประสิทธิภาพในการวิจัยนีค้ือจํานวนประเทศที่มีขอมูลการใชจายงบประมาณ
ดานความปลอดภัยทางถนนยังมีจํานวนนอย และการประเมินประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายยังเปนแบบ
สวนบุคคล (Subjective) นอกจากนั้นการใชจายงบประมาณและการบังคับใชกฎหมายยังสงผลตอผลผลิตดาน
อ่ืนๆ เชนจํานวนผูบาดเจ็บที่ลดลง เปนตน ซึ่งไมไดนํามาพิจารณาในแบบจําลองจึงทําใหผลการประเมินที่ไดยัง
ไมอาจจะแสดงขอบเขตของประสิทธิภาพที่ชัดเจนได แตอยางนอยผลการประเมินเบื้องตนนี้สามารถแสดงให
เห็นถึงผลผลิตสวนที่ขาด กลาวคือจํานวนผูเสียชีวิตที่ลดลงที่ประเทศไทยควรจะลดไดมากข้ึนจากการใชจาย
งบประมาณเทาเดิม นั่นคือเราควรที่จะสามารถใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวานี้ 
 
ตัวอยางบทเรียนท่ีดีในตางประเทศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในสวนของการจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนนและการใชจาย
งบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนในตางประเทศ สามารถสรุปบทเรียนที่ดีในตางประเทศที่สามารถ
นํามาเปนแนวทางในการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยได ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน 

การที่จะประสบความสําเร็จในการจัดการกับปญหาดานอุบัติเหตุทางถนนจะตองเร่ิมตนจากการมี
วิสัยทัศนที่ดีของรัฐบาลในการแกปญหา จากนั้นจึงสามารถกําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดวางไว ประเทศสวีเดนเปนตัวอยางที่ดีในการใหความสําคัญกับ
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน ในป 1997 รัฐสภาสวีเดนอนุมัติให หลักการ Vision Zero ที่มีแนวคิดวาไมควรที่จะ
เกิดการตายหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนไมวาจะกรณีใดๆทั้งส้ิน5 สวีเดนเห็นวาการตายหรือพิการ
ไมควรที่จะประเมินออกมาเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร 4 หลักการที่สําคัญของแนวคิดดังกลาว ประกอบไป
ดวย  

 หลักจริยธรรม (Ethics): ชีวิตและสุขภาพของมนุษยเปนส่ิงที่มีคาสูงสุด ซึ่งควรจะใหความสําคัญมา
เปนอันดับหนึ่งในการวางนโยบายและกําหนดวัตถุประสงคของระบบคมนาคมขนสง 

 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility chain): ผูใชรถและถนน และหนวยงานที่รับผิดชอบการ
ใหบริการของระบบขนสงทางถนน เปนผูรับผิดชอบตอความปลอดภัยของระบบ โดยผูใชรถและถนนมี
หนาที่ในการปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆอยางเครงครัด 

                                                
5แนวคิดน้ีเกิดขึ้นท้ังๆท่ีสวีเดนจัดวาเปนประเทศท่ีมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนนอยท่ีสุดในโลก 



31 
 

 ปรัชญาความปลอดภัย (Safety Philosophy): ผูขับข่ีสามารถเกิดความผิดพลาดข้ึนได ดังนั้นระบบ
คมนาคมขนสงตองมีความพรอม และสามารถลดความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุใหนอยที่สุด และเมื่อเกิด
อุบัติเหตุข้ึนตองสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

 กลไกขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (Driving mechanisms for change): หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลระบบ
คมนาคมขนสงทางถนน และผูบังคับใชกฎหมายตองปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อที่จะ
รับรองความปลอดภัยในการขับข่ีของประชาชนทุกคน และพรอมที่จะเปล่ียนแปลงเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายคือความปลอดภัย 
จากวิสัยทัศนดังกลาวทําใหการจัดสรรงบประมาณในการแกปญหาสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลและประชาชนสวีเดนเห็นพองวาปญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงเปนวาระแหงชาติ จากการ
ประเมินเบื้องตนแนวคิดดังกลาวนาจะชวยลดจํานวนผูเสียชีวิตลงไดประมาณรอยละ 25 ถึง 33 ภายใน
ชวงเวลา 10 ป โดยผลจากการนําแนวคิดดังกลาวมาใชทําใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน การ
วิจัยเชิงลึกถึงสาเหตุการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงมาตรฐานตางๆและการแกไข
ปญหาที่ตรงจุด นอกจากนั้นงานวิจัยยังตอบโจทยถึงจุดออนในระบบขนสงทางถนนที่นําไปสูอุบัติเหตุและการ
เสียชีวิต เพื่อที่จะนําไปเปนขอมูลที่สําคัญในการออกแบบระบบคมนาคมขนสงทางถนนใหมโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ  

ในระบบโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางถนนของสวีเดนไมไดใชหลักการของการแกไขจุดเส่ียง (Black 
spot treatment) เนื่องจากทุกจุดเส่ียงไดรับการแกไขหมดแลว แตสวีเดนพัฒนาแนวคิดถนนปลอดภัย (White 
section) ที่มีการปรับปรุงถนนทั่วประเทศใหมีความปลอดภัยกวาเดิม เชน การเพิ่มชองจราจรจาก 2- ชอง
จราจรเปน 2+1-ชองจราจรและแยกจากกันดวย cable-crash barriers เปนตน 
 
2. หนวยงานท่ีเปนผูนําในการจัดการกับปญหา (Leading Agency) 

หนวยงานหลักดานการขนสงทางบกของอังกฤษมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
โดย Department for Transport ไดวางแผนระยะยาวในการแกไขจุดเส่ียงตางๆ รวมถึงมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน (Road safety audit) และการจัดสรรนโยบายแบบ Ring-fenced ที่รับรองงบประมาณดาน
ความปลอดภัยทางถนน นอกจากนั้นการรวมมือกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น (Local Authority) ในการดูแล
ดานงานวิศวกรรมความปลอดภัยทําใหอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงอยางตอเนื่อง จนอังกฤษ
จัดวาอยูในกลุมที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ําที่สุดในโลก (อีกสองประเทศคือ สวีเดนและ
เนเธอรแลนด) 
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นิวซีแลนดเปนอีกประเทศที่มีการตั้งหนวยงานอยาง Land Transport Safety Authority (LTSA) ใน
การรับผิดชอบและดูแลดานความปลอดภัยทางถนนข้ึนในป 1993 และไดปฏิรูปองคกรใหมีความคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึนในป 2004 โดยรวม LTSA เดิมเขากับ Transfund  ซึ่งเปนหนวยงานของกระทรวง
คมนาคมในการดูแลจัดสรรงบประมาณทางถนน เรียกชื่อหนวยงานใหมนี้วา Land Transport New Zealand 
และหนวยงานใหมนี้ยังมีหนาที่ในการทําวิจัยและวางนโยบายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งยัง
บูรณาการกับการจัดการดานขนสงทั้งทางราง, ทางน้ํา, และทางอากาศไปพรอมกัน การที่นิวซีแลนดมีองคกร
หลักในการบริหารจัดการกับปญหาดานความปลอดภัยทางถนนโดยตรง เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ 
 
3. แผนความปลอดภัยทางถนน 

จากรายงานของ TRL (2002): Review of road safety management practice พบวาหลายประเทศ
ที่ไมประสบความสําเร็จในการจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนน บางสวนมีสาเหตุมาจากแผนความปลอดภัย
ทางถนนประกอบไปดวยคําแนะนําในการแกปญหาจากหลายภาคสวน โดยที่ไมไดพุงเปาไปที่ปญหาโดยตรง 
จึงทําใหหลายๆมาตรการไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงได  

การวางแผนดานความปลอดภัยทางถนนในนิวซีแลนดเปนตัวอยางการวางแผนไปที่เปาหมายอยาง
เปนลําดับข้ัน (Target Hierarchy) โดยในแผนจะประกอบไปดวยการตั้งเปาหมายอยางเปนลําดับโดย
เปาหมายในการลดความสูญเสียทางสังคม (Social cost) อยูที่ลําดับบนสุด ลําดับถัดมาจะเปนผลสุดทาย 
(final outcomes) ซึ่งประกอบไปดวยการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เปนสาเหตุหลักของ
ความสูญเสียทางสังคม ลําดับถัดไปคือผลข้ันกลาง (Intermediate outcomes) ซึ่งรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ของมาตรการตางๆ เชน รอยละของผูคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย เปนตน และลําดับที่อยูลางสุดคือ
ผลผลิต (output) ซึ่งสามารถวัดไดงายที่สุดและสามารถใชเปนฐานในการพิจารณาวาไดมีการใชมาตรการ หรือ
ไดลงมือทําไปในสวนใดแลวบาง โดยผลผลิตในที่นี้คือ จํานวนจุดเส่ียงที่ไดรับการแกไข, จํานวนผูขับข่ีที่ผาน
การทดสอบ เปนตน การแยกเปาหมายความสูญเสียทางสังคม ออกจากเปาหมายจํานวนผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจะถูกพิจารณาในแตละกลุมเปาหมาย และพื้นที่ที่แตกตางกัน จากนั้นเปาหมายตางๆจะถูกพิจารณา
โดยผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของเพื่อที่พัฒนาออกมาเปนแผนปฏิบัติการตอไป การวางเป าหมายอยางเปน
ลําดับข้ันของนิวซีแลนดนี้จะทําใหงายในการพิจารณาถึงความสําเร็จ หรือลมเหลวในการแกปญหาวาเกิดจาก
สาเหตุใด รวมถึงยังสามารถพิจารณาถึงความพอดีในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวาง
ไว 
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สําหรับแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนของสวีเดนและอังกฤษ มีการใหความสําคัญ
กอนหลังของการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีการจัดสรรงบประมาณแบบ Activity-based จึงทําให
แผนงานสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และงบประมาณลงไปถูกจุดตามกิจกรรมหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การลดจํานวนผูเสียชีวิตโดยตรง ยกตัวอยางเชน ในอังกฤษถึงแมวาจะมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่ํา แตเมื่อพิจารณาจํานวนเยาวชนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตัวเลขยังนับวาสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ดังนั้นในแผนปฏิบัติงานจึงพุงเปาไปที่เยาวชนเปนหลัก ดังนั้นสําหรับบริบทของประเทศไทย อัตราการ
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนตมีสูงมากและกลุมอายุระหวาง 15-24 ปมีความเส่ียงสูง ดังนั้นควรจะมีการจัดสรร
งบประมาณในการศึกษาหาแนวทางในการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตในกลุมวัยรุน เปนตน 
 
4. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหา 

นิวซีแลนดและออสเตรเลียใหความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน เชนเดียวกับในอังกฤษก็มีการวางแผนรวมกันของทองถิ่นกับรัฐบาล กอนที่จะนํามาประกาศเปนกล
ยุทธของประเทศ และนอรเวยใชแผนปฏิบัติการที่เสนอโดยทองถิ่นเปนสวนหนึ่งในแผนระดับประเทศ ตัวอยางที่
ดีในการมีสวนรวมของชุมชนคือวิกตอเรียในออสเตรเลีย ที่มีการตั้งสภาชุมชนดานความปลอดภัยทางถนน 
(Community Road Safety Councils, CRSC) โดยไดรับงบประมาณจากภาครัฐ แตมีความอิสระในการออก
แคมเปญตางๆที่ตรงความตองการของชุมชนนอกจากนั้นกลุมธุรกิจทองถิ่นยังใหการสนับสนุนดานการเงิน
บางสวน โดยในแตละปรัฐจะใหเงินตามโครงการตางๆของชุมชนไดมากถึง 20,000 ดอลลารตอโครงการ ข้ึนอยู
กับขอเสนอโครงการที่แตกตางกันในแตละชุมชน 
 
5. แหลงท่ีมาของงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนในตางประเทศ 

โดยมากแลวรัฐบาลจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนน โดยงบประมาณจะถูก
แบงไปตามสวนตางตามความสําคัญ เชน งานดานวิศวกรรม งานดานการบังคับใชกฎหมาย เปนตน 
รายละเอียดจําแนกไปตามกิจกรรมที่ใชจายเงินในหลายประเทศมักจะไมไดเขียนไวอยางชัดเจน สวนใหญจะ
รวมอยูในรายจายทั่วๆไป เชน งานดานวิศวกรรมการทางและจราจร การบังคับใชกฎหมายดานจราจร (งบ
บุคลากรและงบดําเนินการ) เปนตน ในงานวิจัยนี้เราไดทบทวนวรรณกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวน
งบประมาณที่ใชในการจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนนของสองประเทศคือ นิวซีแลนดและสหราชอาณาจักร 
รายละเอียดในภาคผนวก ในหัวขอนี้จะกลาวถึงตัวอยางที่ดี ในการใชงบประมาณของประเทศตางๆตามที่ได
รายงานไวใน TRL(2002)  
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ตามที่ไดกลาวมาแลววาในประเทศกลุมที่จัดวามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ําที่สุดใน
โลกอยางอังกฤษและสวีเดน ปญหาอุบัติเหตุทางถนนจัดวาเปนวาระแหงชาติ ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณ
ในดานที่เกี่ยวของกับการคมนาคมทางถนนและการบังคับใชกฎหมายจราจร รวมถึงการศึกษา และนโยบาย
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ จะมีการพิจารณาใหงบประมาณอยางเพียงพอตามความตองการ ตามที่ไดเสนอมาจาก
หนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบ นอกเหนือไปจากเงินงบประมาณจากภาครัฐแลว ประเทศอยางฟนแลนด 
รัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย และจังหวัดควิเบก (Quebec) ของแคนาดายังมีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งจาก
ประกันภัยรถยนต (Vehicle insurance premiums) มาใชในการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน 

ยอนกลับไปประมาณ 50 ปที่แลว ฟนแลนดเปนประเทศแรกที่มีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งจากการ
ประกันภัยรถยนตมาใชจายดานความปลอดภัยทางถนน โดยตั้งไวที่รอยละ 1 ของรายได ADB (1998) รายงาน
วาเงินที่ไดนี้สูงถึง 8,000,000 ดอลลารตอปถูกนําไปใชจายดานการใหความรูและรณรงคดานความปลอดภัย
ทางถนน ในฟนแลนดคาเบี้ยประกันภัยถูกตั้งโดย Ministry of Public Affairs ซึ่งแตกตางจากอังกฤษที่เบี้ย
ประกันภัยตั้งโดยบริษัทซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไดตามภาระคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ระบบของฟนแลนดนี้ผลัก
ภาระหนาที่ใหกับบริษัทประกันภัยในการลดตนทุน ซึ่งก็คือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลง โดยบริษัทประกันภัยใน
ฟนแลนดลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยการทําวิจัยและใหขอมูลดานความปลอดภัยแกผูขับข่ี ดังนั้นระบบของ
ฟนแลนดที่หามไมใหบริษัทประกันภัยข้ึนเบี้ยประกันนี้ เปนการสรางแรงจูงใจใหบริษัทประกันภัยมีสวนรวมใน
การลดอุบัติเหตุลง เพื่อที่จะลดคาใชจายดานอุบัติเหตุ 

สําหรับในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลียในเร่ิมแรกมีการแบงรายไดรอยละ 3 เพื่อการลงทุนดาน
ความปลอดภัยทางถนน และไดเพิ่มมาเปนรอยละ 10 ปจจุบัน (ประมาณ 20 ดอลลารตอรถยนตหนึ่งคัน) เงิน
สวนนี้ถูกตั้งเปน Trust fund โดยลงทุนทางดาน การสนับสนุนโครงการตางๆของชุมชน, การปองกันอุบัติเหตุ, 
จัดหาอุปกรณนิรภัยตางๆ, ดูแลผูบาดเจ็บ รวมถึงการทําวิจัยและใหความรู  (Motoring Directions, 
1998/1999) นอกจากนั้นในออสเตรเลียยังใชแนวคิดดานผูใชรถที่ทําผิดกฎจราจรควรจะเปนผูจายเงินดาน
ความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากทําใหเกิดความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยเงินคาปรับจากผูที่ขับรถเร็วเกิน
กวาที่กําหนด และฝาฝนกฎจราจรอ่ืนๆสวนหนึ่งถูกใชในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาผูบาดเจ็บ (Road 
Trauma Trust Fund) ในอังกฤษคาปรับที่ไดจากกลองตรวจจับความเร็วสามารถเรียกคืนคาใชจายในการ
ลงทุนติดตั้งกลองตรวจจับความเร็วได (ดูภาคผนวก) ในสหรัฐอเมริกา Froning (1992) รายงานวามี 7 รัฐที่นํา
รายไดสวนหนึ่งจากคาปรับมาใชในการอบรมดานการบังคับใชกฎหมายจราจร รัฐ Mississippi จัดสรรรายได
จากคาปรับมาใชทางการแพทย และรัฐนิวเม็กซิโกนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการรณรงคและใหความรูดาน
กฎหมายจราจรโดยตั้งเปนกองทุน (Traffic Safety Education and Enforcement Fund) การนํารายไดสวน
หนึ่งจากคาปรับมาใชดานความปลอดภัยทางถนนนี้เปนการเพิ่มความมั่นคงทางดานงบประมาณที่เพียงพอใน
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การจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนน และทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางยั่งยืนในการแกปญหา
ระยะยาว 

ตามที่ไดกลาวมาขางตนนี้งบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนที่เพียงพอจําเปนในการแกปญหา
อุบัติเหตุ แตไมไดรับรองวาการแกปญหาดานอุบัติเหตุทางถนนจะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. การเขามามีสวนรวมของเอกชนในการจัดการกับปญหาอุบัติเหต ุ

ในตางประเทศบริษัทของเอกชนสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการกับปญหาดานอุบัติเหตุทาง
ถนนได ยกตัวอยางเชน สหราชอาณาจักร (United Kingdom) การใหบริการดานการสอนขับรถสามารถ
ใหบริการไดเฉพาะผูที่มีใบรับรอง (Approved Driving Instructors, ADI) เทานั้น โดยการออกระเบียบ
ขอบังคับตางๆของ ADI เปนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ เชนเดียวกับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของรถยนต ที่จะใหบริการไดเฉพาะอูรถที่ไดรับใบอนุญาตอยางถูกตองเทานั้น ตารางที่ 51 ใน
ภาคผนวก แสดงการใชจายเงินดานความปลอดภัยทางถนนของภาครัฐและเอกชนในอังกฤษป 1997 โดยกวา 
1,232 ลานปอนดหรือประมาณรอยละ 56 ของงบประมาณทั้งหมดของการใชจายดานความปลอดภัยทางถนน 
โดยสวนใหญจะใชจายไปในดานการตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ และการอบรมใหความรูกอน
ออกใบอนุญาตใหกับผูขับข่ีรถยนต TRL (2002) รายงานวาประเทศในกลุมที่มีรายไดสูง ภาคเอกชนจะเขามามี
สวนรวมในการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนในปริมาณที่มากกวากลุมประเทศที่มีรายไดต่ํา โดยแรงจูงใจ
ที่ทําใหเอกชนเขามามีสวนรวมคือสามารถลดตนทุนในภาคการขนสงและประกันภัยยานพาหนะลงไดและการ
สรางภาพลักษณใหกับองคกรในแงของความรับผิดชอบตอสังคมและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององคกร 
(Safety Culture) ยกตัวอยางเชน ในประเทศสวีเดน National Society for Road Safety (NTF) ไดเสนอใหมี
การวางนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนในบริษัทเอกชน โดยในป 1999 บริษัทเอกชน 51 บริษัทรายงาน
วาไดมีการวางนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนและ 107 บริษัทกําลังอยูในข้ันตอนดําเนินการ 
 
ตัวอยางในการมีสวนรวมของภาคเอกชนในตางประเทศสามารถสรุปไดดังนี้ 

 สวนรวมในการบริหารจัดการ (Management support):หลายประเทศเอกชนเขามามีสวนรวมใน
บอรดบริหารของหนวยงานที่เปนผูนําดานความปลอดภัยทางถนน (National Road Safety Council) 
ยกตัวอยางเชน ประเทศนิวซีแลนด เปนตน โดยการบริหารกองทุนดานความปลอดภัยทางถนน
สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาใชการบริหารงานแบบเอกชน 

 การอบรมและทดสอบพนักงานขับรถ (Driver training and testing): ตามที่ไดกลาวมาแลว 
สหราชอาณาจักรใหความสําคัญกับการอบรมและทดสอบพนักงานขับรถ โดย TRL (2002) รายงาน
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วามีการอบรมและทดสอบพนักงานขับรถกวา 60,000 คนในแตละปอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผูขับข่ี
ที่ผานการอบรมต่ํากวาผูไมเคยผานการอบรมเล็กนอย แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นบาง
บริษัทยังไดมีการทดสอบพนักงานขับรถกอนที่จะตอสัญญาจางหรือเล่ือนตําแหนงให 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management):บริษัทผูผลิตรถยนตและปโตรเลียมใน
ตางประเทศไดมีการใหการอบรมดานการบริหารจัดการความเส่ียง ยกตัวอยางเชน SHELL ให
ความสําคัญกับจํานวนชั่วโมงทํางานของพนักงานขับรถ รวมถึงกําหนดหลักเกณฑในการทํางานของ
พนักงานขับรถกะกลางคืน เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 

 ความปลอดภัยของยานพาหนะ (Vehicle safety):บริษัทเอกชนในนิวซีแลนดและสวีเดนใหความ
กับความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะตองตรวจสอบอุปกรณดานความ
ปลอดภัยตางๆในยานพาหนะ และตรวจสอบสมรรถนะของรถยนตที่ใชในบริษัทเพื่อความปลอดภัย 

 เอกชนใหการสนับสนุนดานความปลอดภัยทางถนน (Corporate sponsorship):ในเยอรมนีมี
การกอตั้ง Deutsche Shell Youth Center ในป 1950 เพื่อใหการสนับสนุนดานความปลอดภัยทาง
ถนนกับเด็กๆในการเดินทางไปโรงเรียน โดยไดจัดหาอุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ เชนเดียวกับ
บริษัท BP ของอังกฤษไดจัดทําคูมือดานความปลอดภัยทางถนนกับเด็กๆชื่อวา Living with traffic 
เพื่อใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนกับเด็กๆในโรงเรียนประถมศึกษานอกจากนั้นในอังกฤษ
และนิวซีแลนดบริษัทเอกชนในบางทองถิ่นยังมีสวนรวมกับตํารวจจราจรในการจัดหาอุปกรณตางๆ 
เชน อุปกรณตรวจจับความเร็ว เปนตน 

 การวิจัยและออกแบบ (Research and design):ตัวอยางการมีสวนรวมของภาคเอกชนในงานวิจัย
และออกแบบ เชน บริษัทSHELL และ 3M ในอังกฤษไดออกแบบวัสดุที่ชวยลดความล่ืนบนถนน และ
ยังไดพัฒนาเคร่ืองหมายติดตั้งดานการจราจรที่มีอายุการใชงานนานข้ึนและสามารถมองเห็นไดชัดข้ึน 
เปนตน 

 สมาคมวิชาชีพ (Professional Associations):ในอังกฤษ ICE (Institute of Civil Engineers) ได
จัดทําขอกําหนดตางๆดานความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวของกับผูขับข่ีโดยทั่วไป หรือขอปฏิบัติของ
พนักงานขับรถในบริษัท โดยสมาคมวิชาชีพจัดวาเปนการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนเพราะ
หลายๆองคกรไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากภาคเอกชน 

การเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดการกับปญหาดานอุบัติเหตุทางถนนนั้นชวยแบงเบา
ภาระรายจายของรัฐบาลไดบางสวน ถึงแมวาในหลายประเทศกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจะ
มีไมมาก แตการเพิ่มความมีสวนรวมสามารถทําใหการจัดการกับปญหาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แตรัฐบาลตองไมลืมหนาที่หลักที่ตองจัดสรรงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนน และไมผลักภาระไปให
เอกชนเพียงอยางเดียว สวนเอกชนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม
ควรจะเปนภาระหนาที่หลักหนึ่งในการบริหารจัดการองคกรเพื่อการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 
7. แนวทางการแกปญหาดานอุบัติเหตุทางถนนอยางยั่งยืน 

การวางแผนการใชที่ดินและโครงขายคมนาคมขนสง (Land use and network planning) เปน
แนวทางหนึ่งในการจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางยั่งยืน โดยใชแนวคิดของระบบที่ปลอดภัย (Safe 
system) แนวคิดดังกลาวจะพิจารณาระยะทางระหวางบานไปยังที่ทํางาน และตําแหนงที่ผูเดินทางจะตองไป
ทุกวัน เชน โรงเรียน, โรงพยาบาล และรานคาตางๆ โดยในการออกแบบและวางแผนจะพิจารณาเสนทางที่ใช
ประจําควรจะมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ในทางปฏิบัติในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชพื้นที่
และโครงขายถนนใหมจากโครงขายเดิมที่มีอยูทําไดยาก และตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวาเราจะไมพยายามทําอะไรเลย แนวทางหนึ่งที่สามารถทําไดคือการจําแนกหนาที่หลักของ
ถนนในโครงขายใหม โดยพยายามหลีกเล่ียงถนนที่มีหลายหนาที่ เชน ทางหลวงที่ใชเดินทางระหวางเมืองควร
จะจํากัดชองทางเขาสูถนนชุมชนใหนอยที่สุด เพื่อปองกันอุบัติเหตุ เปนตน 

ประเทศเนเธอรแลนดมีวิสัยทัศนดานการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนอยางยั่งยืน โดยถนนตางๆใน
โครงขายการคมนาคมขนสงทางบกไดรับการจัดประเภทใหมจากเดิม เปนสามกลุมหลัก โดยแตละกลุมจะมี
หนาที่หลักๆเพียงอยางเดียว ดังนี้ Through roads สําหรับการเดินทางไกล, Access roads สําหรับการ
เดินทางในชุมชนและพื้นที่อยูอาศัย และ Distributor roads ซึ่งมีหนาที่เชื่อมตอระหวางถนนทั้งสองประเภท
ขางตน สําหรับถนนที่ใชเดินทางภายในชุมชนและที่อยูอาศัยซึ่งมีการใชงานรวมกันของผูใชหลายกลุม เชนผูขับ
ข่ีและคนเดินเทาหรือจักรยาน จะถูกจํากัดความเร็วใหต่ําที่ 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถนนที่ใชเดินทางระหวาง
เมืองจะมีการสรางทางยกระดับหรือทางลอด รวมทั้งจํากัดการเชื่อมตอกับถนนเล็กๆที่มีการใชความเร็วต่ํา สวน
ถนนที่เชื่อมตอระหวางถนนทั้งสองประเภทจะมีการแยกชองจราจรสําหรับจักรยานและคนเดินเทาเพื่อความ
ปลอดภัย และจะจํากัดความเร็วไวที่ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง บริเวณที่เปนจุดเชื่อมตอระหวางถนนที่ใชความเร็ว
ตางกันจะตองลดความเร็วลง เชน การใชวงเวียน เปนตน ตัวอยางดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการกับ
ปญหาดานอุบัติเหตุทางถนนอยางยั่งยืน ผลลัพธที่ไดชวยลดจํานวนอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของผูขับข่ีลง
ได 
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8.  ตัวอยางการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของมาตรการสวมหมวกนิรภัยของรถจักรยานยนต
ประเทศนอรเวย 
 

จากตารางที่ 14 CBA-1 ซึ่งแสดงการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของมาตรการดานความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศนอรเวย พบวาคาผลประโยชนตอตนทุนของทุกมาตรการที่นํามาวิเคราะหมีคามากกวา 1 
แสดงถึงความคุมทุนในการนํามาตรการดังกลาวมาใช โดยมาตรการที่ใหผลประโยชนคุมคามากที่สุดจะอยูใน
กลุมของมาตรการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของยานพาหนะ 

การวิจัยความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุของผูขับข่ีรถจักรยานยนตในนอรเวย ที่มีปริมาณการเดินทาง
เฉล่ีย 3,000 กิโลเมตรตอปพบวาคาคาดหมายของการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุอยูที่ 0.01 (ประมาณการ
จากจํานวนผูสวมหมวกนิรภัย 100%) ดังนั้นเมื่อพิจารณาความนาจะเปนที่จะเกิดการบาดเจ็บของผูขับข่ีที่ไม
สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บเพิ่มข้ึน 1/0.75 เทากับประมาณรอยละ 33 (คํานวณจากความนาจะเปน
เมื่อมีการสวมหมวกนิรภัยจะชวยลดความเส่ียงในการบาดเจ็บลงไดรอยละ 25) ดังนั้นการสวมหมวกนิรภัยโดย
เฉล่ียจะชวยปองกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ 0.003 คนตอผูขับข่ีจักรยานยนตในแตละป เมื่อใชมูลคา
ความสูญเสียจากการบาดเจ็บ 1,430,000 NOK ตอคน จะไดวาสามารถปองกันความสูญเสียได 
0.003*1,430,000=4,300 NOKตอผูขับข่ีหนึ่งคน ตนทุนหมวกนิรภัยในนอรเวยเปน 1,000 NOK เมื่อสมมติ
อายุการใชงานหมวกนิรภัยที่ 5 ปจะคิดเปน  250 NOK ตอป จะสามารถคํานวณอัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุนไดเทากับ 17.26 

สําหรับการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนในประเทศไทยจะมีความแตกตาง เชน ในการคํานวณอาจจะ
ตองคํานึงถึงตนทุนจากการรณรงคใหความรูและบังคับใชกฎหมายเพื่อใหผูขับข่ีจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 
และผลประโยชนที่ไดรับอาจจะตองพิจารณารายไดจากคาปรับ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 The Handbook of Road safety measures  second edition โดย Elvik et al. (2009) 
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ตารางท่ี 14 CBA-1 การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศนอรเวย 

  

Estimated reduction of the number of road 
users killed or seriously injured (first order 
effects) 

Road safety measure Benefit cost 
ratio 

Killed Seriously 
injured 

Road-related safety measures 
Bypass roads 1.38 0.2 1.3 
Pedestrian bridge or tunnel 1.47 3.3 10.6 
Converting T-junction to roundabout 1.86 1.9 6.1 
Converting X-junction to roundabout 2.62 3 12 
Roadside safety treatment 2.77 0.5 2.1 
Reconstruction and rehabilitation of roads 1.57 1 3.2 
Guardrails (along roadside) 2.53 1.3 5.3 
Median guard rails on undivided roads 1.4 1.7 2.5 
Median rumble strips (1 meter wide) 2.41 1 1.7 
Horizontal curve treatments 2.37 1.4 3.4 
Road lighting 1.94 10.9 26.4 
Upgrading substandard road lighting 2.75 0.8 1.8 
Follow up road safety inspections 2.48 3.1 5.3 
Traffic signals in T-junctions 5.17 0 0.1 
Traffic signals in X-junctions 3.95 0.2 0.8 
Lowering speed limit on hazardous roads 14.29 3.2 4.7 
Upgrading pedestrian crossings 2.36 5.4 12.7 

Vehicle-related safety measures 
E-Call (assuming mandatory from 1.1.2009) 1.61 4.9 0 
Event recorders 2.15 14.5 56.8 
Electronic stability control 3.98 34.5 81.2 
Front and side air bags 1.01 14.9 29.2 
Enhanced neck injury protection 20.25 2.3 23 
Seat belt reminders 16.21 11.7 35.9 
4 or 5 stars in EuroNCAP 1.24 13.7 49.1 
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Estimated reduction of the number of road 
users killed or seriously injured (first order 
effects) 

Road safety measure 
Benefit cost 

ratio Killed 
Seriously 
injured 

Intelligent speed adaptation (ISA-systems) 1.95 43.5 126 
Design of car front to protect pedestrians 4.52 1.8 19.4 
Front impact attenuators on heavy vehicles 2.12 6.9 9.1 

Enforcement-related safety measures 
Speed enforcement 1.49 7.2 21.3 
Speed cameras 2.11 1.6 3.5 
Section control (co-ordinated speed cameras) 1.58 0.9 2.2 
Feedback signs for speed 2.35 1.4 2.5 
Drink-driving enforcement 1.8 22.1 44.3 
Alcohol lock for drivers convicted of drink-
driving 8.75 7.5 19.6 
Seat belt enforcement 2.44 5.7 17.5 
Technical inspections of heavy vehicles 1.41 0.6 1.1 
Service- and rest hour enforcement 1.45 1.1 1.9 
Bicycle helmet law 1.02 1.3 2.4 
Law requiring pedestrian reflective devices 3.49 5.6 11.8 

Road user-related safety measures 
Accompanied driving 1.25 3 16.9 
Elderly driver retraining 1.85 0.2 1 

ที่มา: SafetyNet (2009) 
 



บทที่ 4 
 

กรณีศึกษา 3 จังหวัด 
 

บทนี้นําเสนอกรณีศึกษาการจัดการปองกันอุบัติเหตุบนถนนในระดับจังหวัด เ พ่ือใหเห็น
องคประกอบของผูมีสวนเกี่ยวของ ทรัพยากรที่มี กิจกรรมและการใชจายดานงบประมาณไดชัดเจนขึ้น 
กรณีศึกษาคัดเลือก 3 จังหวัดที่สะทอนสภาพทั่วไปของประเทศ (พิษณุโลก) และจังหวัดที่มีบทเรียนดาน
การปองกันอุบัติเหตุบนถนน (ภูเก็ต และ ขอนแกน) วิธีรวบรวมขอมูล ผสมผสานทั้งการทบทวนเอกสาร 
รายงาน ขอมูลเชิงปริมาณ และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูรับผิดชอบในแตละจังหวัด 

 
4.1 จังหวัดพิษณุโลก 
 จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,815.854 ตร.กม. แบงพ้ืนที่ตามเขตการปกครองออกเปน 9 
อําเภอมีประชากรทั้งหมด 849,692 คน (พ.ศ. 2553)ความหนาแนน คิดเปน 78.18 คน/ตร.กม. มีจํานวน 
ตํารวจ  1,754 นาย แยกเปนตํารวจจราจร (โดยตําแหนง) 104 นาย และมีโรงพักทั้งหมด 18 แหง มีจํานวน
การเกิดอุบัติเหตุปละ 416 คน และ 192 คนเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ในชวง 4 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2551-
2554) มีการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมจํานวน 99 ครั้งตอปโดยเฉลี่ย สวนในเทศกาลสงกรานตการ
เกิดอุบัติเหตุจะมีมากขึ้นเปน 125 ครั้งตอปโดยเฉลี่ย  
 
ตารางท่ี 15  แสดงโครงสรางและขอมูลพื้นฐานของจังหวัดพิษณุโลกป พ.ศ. 2552  
 

โครงสราง พิษณุโลก ตอแสนประชากร 
จํานวนประชากร 849,692 - 
อําเภอ 9 - 
ตํารวจ(นาย) 1,754 207 
ตํารวจจราจร(โดยตําแหนง) 104 12 
จํานวนโรงพัก 18 2.1 
จํานวนการเกิดอุบัติเหต (ราย) 416 49 
จํานวนผูเสียชีวิต (คน) 192 23 
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลานลิตร) 299.1 35.3 
จํานวนรถจักรยานยนต (คัน) 234,693 27,755 
ความยาวของถนน (กม.) 1,159 136.4 
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ตารางท่ี 16 แสดงสถิติเทศกาลปใหม ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดพิษณุโลก 
 

เทศกาล ปใหม 

พศ. 
2550 2551 2552 2553  2554 

การเกิด เปาหมาย การเกิด +/- เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด +/-  
อุบัติเหต ุ(ครั้ง) 92 83 115 +1.4 113 103 -0.9 93 91 -0.9 82 86 +1 
ผูบาดเจ็บ(คน) 106 95 124 +1.3 112 104 -0.9 94 92 -0.9 83 87 +1 
ผูเสียชีวิต(คน) 5 4 8 +2 7 11 +1.5 10 10 1 9 9 1 
ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
  
ตารางท่ี 17 แสดงสถิติเทศกาลสงกรานต ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดพิษณุโลก 
 

เทศกาล สงกรานต 

พศ. 
2551 2552 2553 2554 

การเกิด เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด +/- 
อุบัติเหต ุ(ครั้ง) 129 116 117 +1 105 129 +1.2 116 123 +1 
ผูบาดเจ็บ (คน) 148 133 133 1 120 143 +1.1 129 136 +1 
ผูเสียชีวิต (คน) 25 22 11 -0.5 10 10 1 9 9 1 
ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
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นโยบาย แผน หรือ ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุในจังหวัดพิษณุโลก 
 
 นโยบายที่ เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ ของหนวยงานตางๆ จะมีการดําเนินงานตามแนว
ยุทธศาสตรที่มาจากศูนยความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก (5E) ไดแก 
ยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)  ดานวิศวกรรม (Engineer)  ดานการให
ความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม (Education) ดานการบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency 
หรือ EMS ) และดานการประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation) 
 ทั้งนี้การทํางานในแตละภาคสวน จะมีการแยกตามบทบาท และหนาที่ในสวนที่หนวยงานของตน
เกี่ยวของ  โดยมีหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทําหนาที่เปนเหมือนศูนยกลาง เปนหนวย
เลขานุการคอยประสานงานตางๆ ใหเกิดการรวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายใตนโยบายเดียวกัน  
 

“เราดําเนินงานตามนโยบายที่มาจาก ศวปถ. โดยมีหนาที่เปนฝายเลขานุการของการ
ดําเนินงานภายในจังหวัด”(ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“ทางตํารวจเองมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย เราก็ทําตามตรงนี้ ซึ่งนโยบายหลักๆ คือไดรับ
มอบหมายมาจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหกวดขันจับกุมการทําผิดวินัยจราจร ตามขอหาหลัก
คือ 3 ม.2 ข.1 ร.” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ ทํางานสองสวน คือ เรื่องของการบริการวิชาการ คือออกไปใหความรู โดยการเปน
วิทยากรตางๆ และการบังคับใชกฎหมายสวนหนึ่ง ตรงนี้เราก็ทําในเร่ืองของใบอนุญาตขับขี่ แต
จริงๆแลวภารกิจหลักๆในการปองกันอุบัติเหตุ จะเนนไปในเรื่องของรถโดยสาร ดูแลตรงนั้นเสีย
มากกวา เชน โครงการ แอลกอฮอลเปน 0” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“สถานีตํารวจทางหลวงเราทําในเรื่องการปองกัน ปราบปราม คือบังคับใชกฎหมาย มีทั้ง
การวากลาว จนถึงการจับกุม และในเรื่องการบริการ เราอํานวยความสะดวกบนทางหลวง และเรา
มีการใหความรู และประชาสัมพันธดวย” (ตํารวจทางหลวงฯ) 
 

 ซึ่งในการทํางานภายใตยุทธศาสตรเดียวกันนี้ แตละหนวยงานก็จะทําแผนขึ้นมาใหสอดคลองกับ
นโยบายที่ไดรับ โดยการเขียนโครงการตางๆขึ้นมามากมาย เชน สวมหมวกนิรภัย 100% อุบัติเหตุเปน 0 
(สวนกลางรวมกับหนวยงานตางๆ ) โครงการถนนสีขาว(สํานักงานขนสงจังหวัด) โครงการ 365 วันอันตราย 
หยุดความตายดวยวินัยจราจร (ตํารวจภูธรจังหวัด)  
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สาเหตุ สภาพปญหา ในการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ
  

เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ถาดูจากสาเหตุหลักๆ จะเห็นวาสวนใหญเกิดจากการขาดวินัยจราจร 
ดังนั้นการทํางานในเรื่องของการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ความสําคัญจะอยูที่เรื่องของการปรับพฤติกรรม 
ซึ่งถือวาทําไดยาก ปญหาหลักท่ีพบคือ ประชาชนไมปฏิบัติตามกฎจราจร การขาดวินัยจราจรทําใหไมสามารถ
ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้นเรื่องของความเขาใจ และทัศนคติของผูใชรถใชถนนเปนปญหาสําคัญ 
ตองสื่อสารกันใหเขาใจ 

“คนไมใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามวินัยจราจร ซึ่งผมเห็นวาเราควรแกจุดนี้เปนหลัก” 
(ผูจัดการ บริษัทเอกชน) 

“การบังคับใชกฎหมาย ทําอยางจริงจังมากไป ประชาชนก็รับไมได สื่อมวลชนก็จะเลนงาน
หาวารีดไถ” (ตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ การสรางจิตสํานึกเปนเร่ืองยาก ตอบสนองกันยากมาก ถา 365 วันทําเขมขนทุกวันมันก็
นาจะไดผลแตนี่เราทําเฉพาะเทศกาล”(ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“คนก็พูดกันไปวาที่ตํารวจจับเนี่ยไดเปอรเซ็นต คือนิสัยคนไทยนะ ใครทําอะไรก็พูดวาเขา
ไดผลประโยชนถึงทํา มันก็ทําใหลําบากใจในการทํางานนะ” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“ทางเจาหนาที่ ไมมีกําลังพอที่จะไปกวดขัน จับกุมไดตลอด ตรงนี้ก็ถือวาเปนปญหามาก” 
(ตํารวจทางหลวงฯ) 
อีกปญหาหนึ่งคือเร่ืองของงบประมาณ ซึ่งในแตละหนวยงานไดรับแตกตางกันไป แตจากการ

สัมภาษณสวนใหญกลาววายังไมเพียงพอ เนื่องจากงบที่ไดมาเปนงบที่ใหใชรณรงคในชวงเทศกาลเปน
สวนมาก แตการรณรงคควรทําทั้งปจึงจะเห็นผล  

“งบที่ใหมามีนอย เขาบอกวาใหมาเปนเหมือนน้ํามันหลอลื่น” (ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด) 

“ งบที่มีมาสนับสนุนงานในชวงเทศกาลเทานั้น เปนงบประจํา ไมมีงบในสวนอื่น” 
(ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ อุปกรณเครื่องมือมีนอย เรายังขาดแคลนอุปกรณในการทํางาน ไมวาจะเปนเคร่ือง
ตรวจจับความเร็ว หรือเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  แตจะเห็นไดเลยวาชวงหลังๆ ที่เรามีการใช
เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล อุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารลดลงอยางเห็นไดชัด”(ขนสงจังหวัดฯ) 

“ งบประมาณไดรับจัดสรรจากกองบังคับการ งบที่จะไดรับเพ่ือดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุ
โดยตรงเนี่ยไมมี มีมาเปนเหมือนงบปกติ เปนเงินเดือน คาวัสดุสํานักงาน ถาอยากรูเรื่องงบ
มากกวานี้ ควรไปที่กองกํากับการ“(ตํารวจทางหลวงฯ) 
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ความคิดเห็น และทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีใชกันอยูในปจจุบัน 
 
 โดยรวมทุกภาคสวนมองเห็นวานโยบายดี มีความชัดเจน  แตผลของการปฏิบัติตามนโยบายนั้น
ไดผลไมเทากันในแตละภาคสวน โดยจะไดผลมากนอยอยางไรนั้น ก็มีปจจัยหลายดานที่เก่ียวของ ไมวาจะ
เปนดานการประสานงาน ดานความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากร หรือปจจัยดานสังคม เปนตน 
 

“นโยบายตางๆที่มีมา ผมก็วาเปนสิ่งที่ดีมาก แตก็มองวามันเปนการแกที่ปลายเหตุ สิ่งที่
เราตองทําจริงๆ คือสรางจิตสํานึก ใหเกิดการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย เราตองกลับไปแกที่
ตนเหตุคือความไมมีวินัย”(ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“นโยบายถือวามาอยางชัดเจนมาก ขึ้นอยูกับวาผูนําแตละคนใหความสําคัญกับนโยบาย
ตรงนี้มากแคไหน เชนบางทานใหความสําคัญกับการทองเที่ยว บางทานมองไปเรื่องของแหลงน้ํา 
และการปฏิบัติงานของแตละภาคสวนมีผลสําเร็จไดมากนอยเทาใด ซึง่ก็ขึ้นอยูกับปญหาของแตละ
หนวยงานขึ้นอยูกับความตอเนื่องของนโยบายดวย” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“ นโยบายที่ไดรับมาคือรณรงค10 ขอหาหลัก ซึ่งถือวาชัดเจนมากตอการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ ไมมีปญหาแตอยางใด”(ตํารวจทางหลวงฯ) 

“ผมวาพวกนโยบายอะไรพวกนั้น มันเปนแบบหลักการนะ จะวาดีมันก็ตองดี เพราะเขา
รวมหัวกะทิมาระดมสมองคิดกัน แตที่เห็นคือมันใชไมไดกับสังคมของไทยเรา พวกเราขาดวินัย
อยางรุนแรง ขาดความเคารพกฎหมาย” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“ นโยบายสวมหมวกนิรภัย100% เปนนโยบายที่มาจากสวนกลาง ถือวาชัดเจนมาก ตรงนี้
เราทําในสวนของราชการ มีการทํา MOU คิดวาเปนสิ่งที่ดีมาก เปนการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ราชการตองแปนแบบอยางที่ดีกอน” (รองผูวาราชการจังหวัดฯ) 

“ความคิดเห็นของผม ยุทธศาสตร นโยบายจะเปนอยางไรก็แลวแต แตถาทําจริงจัง เขมขน 
และมีงบประมาณที่พอเพียงก็จะแกไขปญหาได” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

 
ขอดี ขอเสียของนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา 
 

จากการสัมภาษณทุกหนวยงานใหความเห็นวานโยบายดี  มีแผนงานอยางชัดเจน นําไปสูความ
เปนไปไดในการปฏิบัติ  แตควรมีการพัฒนานโยบายใหชัดเจนมีคําสั่งใหชัดเจนเนื่องจากบางครั้งในการ
ทํางานกับประชาชน เจาหนาที่ก็เกิดความลําบากใจในการทํางาน โดยเฉพาะในสวนของการบังคับใช
กฎหมาย  

ขอเสียที่เห็นไดอยางชัดเจน จากการสัมภาษณคือในสวนของการบังคับใชกฎหมาย เนื่องจาก
นโยบายชัดเจนมากเกินไป อาจทําใหการดําเนินงานขาดความยืดหยุน เปนเหตุใหเจาหนาตํารวจเกิด
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ปญหาและความลําบากใจในการปฏิบัติหนาที่ กลาวคือเม่ือมีนโยบายในการเขมงวดกวดขันการจับกุม เกิด
ปญหาวาประชาชนไมเขาใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มักเขาใจผิดไปวาจับกุม หรือปรับเพ่ือหาเงินเขา
กระเปาตัวเอง เปนตน 

ขอเสียอีกประการหนึ่งคือ นโยบายที่มีมาจะเนนการทํางาน หรือรณรงคเฉพาะชวงเทศกาล ทําให
ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติอาจเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหนโยบายการปองกันอุบัติเหตุไมไดผล
เทาที่ควร 

“ ใหจับ ทําได แตประชาชนจะมีปญหารองเรียนวาตํารวจหาเงินกัน คิดวาเราจับแลวเราได 
จริงๆไมใช พอมีปญหาอยางนี้ สื่อมวลชนก็รวมดวย เขียนขาววาตางๆ มันเสียหาย ทําใหตํารวจไม
อยากทํางานเลย” (ผูบังคับการตํารวจภูธร) 

“ อยางชาวบานรอบนอกเนี่ย เขาคิดวาไมใสหมวก ไปตรงนี้แคแปบเดียวไมตองใส แลวไม
เห็นเคยมีใครมาจับกุม มันก็เกิดเปนความเคยชิน”(ตํารวจทางหลวงฯ) 

“ปญหามันเกิดเวลาที่ชาวบานไมพอใจในการจับกุมเนี่ยนะ เคารองเรียนไปถึงผูวาฯ ถึง 
สส.มันเกี่ยวพันไปทุกสวนนะ หาวาจับเอาเงินบางหละ เอาผลงานบาง ตํารวจเขาก็เกิดความ
ลําบากใจ” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 
 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคือมีการเสนอใหปรับปรุง พัฒนาดานการประสานงานของหนวยงานตางๆ 
เพราะตอนนี้เปนแบบตางคนตางทํา ขาดการบูรณาการอยางจริงจัง และควรมีการพัฒนาระบบประเมิน 
ติดตามผล วาหนวยงานตางๆทําครบถวนตามนโยบายที่ไดรับหรือไม มีการเสนอใหพัฒนาในเรื่องของการ
บังคับใชกฎหมายไปจนถึงใหมีการพัฒนามาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่ 

เนื่องจากวาในปจจุบันนี้ ไดใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนผูดําเนินการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในเรื่องของการปองกันอุบัติเหตุ แตจากการสัมภาษณไดพบวา ยังไมเกิดการ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

“ มันไมมีคําสั่งที่ชัดเจนลงมานะ วาใหหนวยงานไหน หรือใครทําอะไร คือใหเปนแนวทาง
มาเฉยๆ ไมไดสั่ง ผมวาควรจะสั่งลงมาเลย ใหมีคําสั่งที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินดวย เงินก็
ควรลงไปตามงานดวย ใหใครดูเรื่องอะไร เงินก็ควรใหไปตรงนั้น ใหมันชัดเจน ”( ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“ผมวาเรื่องวินัยมันอาจทํายาก เราควรไปมุงเนนเรื่องมาตรฐานการออกใบขับขี่ดวย อบรม
กันต้ังแตตอนนั้นก็เปนจุดหนึ่งที่นาจะแกไขปญหาได” (ตํารวจทางหลวงฯ) 
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มาตรการท่ีสามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีไดผลในประเทศไทย 
 

 สวนใหญมีความคิดเห็นวา การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง นาจะเหมาะสม เนื่องจาก
นิสัยคนไทย ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมเปนเร่ืองยาก ควรตองมีการบังคับใชกฎหมายกอน แลวจึงใหความรู 
เพ่ือปลูกฝงวินัยจราจรควบคูกันไป เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 

 

“ มาตรการที่มีอยูจะอะไรก็แลวแต ผมวามันเปนทฤษฎี แตเมืองไทยผมวามันไมใช คือตอง
คิดวาทําอยางไรจึงจะใหคนไทยเห็นความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมากกวาความสบายของ
ตนเอง เชน ยอนศร สบายมั้ย สบาย ไมใสหมวกสบายมั้ย สบาย อยางนี้เปนตน” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“อยางที่รูๆกัน การปรับพฤติกรรมมันเปนเร่ืองยากมาก ทําอะไรไปมากมายก็ตามผมวา
สุดทายแลวมันก็ตองบงัคับใชกฎหมาย บังคับใหมีการปรับพฤติกรรมกอน แลวก็ใหการศึกษาคูกัน
ไป” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ ตองทําในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน อยางของพิษณุโลกตอนนี้ก็มีโรงเรียนจา
นกรองเปนตนแบบอยูนะ”(รองผูวาราชการจังหวัด) 

“enforcement ไดผลแนนอน ไดผลเร็ว แตวาไมย่ังยืน พอหยุดก็จะกลับมา การสราง
จิตสํานึกดีที่สุด ถาทําไดจะเปนการแกปญหาที่ย่ังยืนมาก” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด) 

“ อันนี้พูดจากการปฏิบัติหนาที่นะครับ เจอตํารวจก็สวมหมวก ไมเจอก็ถอดออก เปนเรื่อง
ของการขาดวินัยนะ ผมวาตองปลูกฝงเรื่องวินัย ไปในสวนที่ภาคการศึกษาตองมีสวนเยอะ แลว
รวมถึงการเขมงวดบังคับใชกฎหมายรวมดวย เพราะจะเห็นวาในเขตเทศบาล พอประชาชนเขาไป
ทําไมตองใสหมวก แตพออกนอกเขต มาชานเมืองกลับถอดไมใส ควรบังคับใหครอบคลุม” (ตํารวจ
ทางหลวงฯ) 

 

งบประมาณการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ในเรื่องของงบประมาณการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของหนวยงานตางๆนั้น แบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ งบประมาณประจําป และงบสนับสนุนโครงการ โดยงบประมาณที่ไดประจําปนั้น สวนใหญจะเปนงบใน
เรื่องของการรณรงคชวงเทศกาล ซึ่งจะมีปริมาณแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน  ในสวนของงบสนับสนุน
โครงการนั้น  จะไดมาก็ตอเม่ือหนวยงานนั้นๆ เขียนโครงการตางๆ เขาไปขอจากกองทุนตางๆ เชน กองทุน
เพ่ือความปลอดภันทางถนน(กปถ.) หรือ สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)เพ่ือมาทําโครงการ
ปองกันอุบัติเหตุในหนวยงาน  โดยจากการสัมภาษณ ถือวางบประมาณประจําปนั้นนอยมาก แตก็
พยายามบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายที่รับมา 
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“ งบก็มาจาก ศปถ. สวนหนึ่ง มาจาก อบจ.ก็เปนงบชวงเทศกาล มาจาก สสส.ก็เปนงบจัด
ประชุมอะไรพวกนี้ แตงบในการทํางานผมวายังไมเพียงพอ ยังขาดอยูมาก” (ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด) 

 “ งบประมาณก็มี ปภ.เปนเจาภาพหลัก ในชวงรณรงคชวงเทศกาล งบสวนหนึ่งมาจาก 
อบจ.ประมาณ 100,000 บาท” (รองผูวาราชการจังหวัด) 

 “เราไมไดงบประมาณปกติ เพราะไมใชหนาที่โดยตรงของเรา หนาที่เปนของปภ.งบพวกนี้
มันจะแฝงอยูที่ ปภ.แตเราไดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน ใหมารณรงคชวงเทศกาล
เปนงบประจําที่ไดทุกป ไดทุกจังหวัด” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“งบที่มีมา เนนการประชาสัมพันธมากกวา ไมมีงบในดานออกตรวจ ต้ังดาน แตเราก็ทํา
ตามกําลังเจาหนาที่” (ผูบังคับการตํารวจภูธรฯ) 

“เม่ือกอนเราไดรับนโยบายแตไมมีงบ ตั้งแตป 2547 มีกองทุนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
(กองทุนเลขสวย) ทําใหเรามีงบสนับสนุนในการทํางานดานนี้…งบของเรามาจากกองทุนเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนเทานั้น ไมมีงบประมาณอื่น เพราะไมใชหนาที่โดยตรง” (ขนสงจังหวัดฯ) 

 

4.2 จังหวัดขอนแกน 
 จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,885.991 ตร.กม. แบงพ้ืนที่ตามเขตการปกครองออกเปน 26 
อําเภอ มีประชากรทั้งหมด  1,767,601 คน (พ.ศ. 2553) ความหนาแนน คิดเปน 161.88 คน/ตร.กม. มี
จํานวน ตํารวจ  3,300 นาย และมีโรงพักทั้งหมด 26 แหง มีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุปละ 459 คน และ 268 
คนเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ในชวง 4 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2551-2554) มีการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหมจํานวน 71 ครั้งตอปโดยเฉลี่ย สวนในเทศกาลสงกรานตการเกิดอุบัติเหตุเปน 67 ครั้งตอปโดยเฉลี่ย  
 

ตารางท่ี 18 แสดงโครงสรางและขอมูลพื้นฐานของจังหวัดขอนแกนป พ.ศ.2552 
 

โครงสราง ขอนแกน ตอแสนประชากร 
จํานวนประชากร 1,767,601 - 
อําเภอ 26 - 
ตํารวจ(นาย) 3,300 187.2 
จํานวนโรงพัก 26 1.5 
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ(ราย) 459 26.0 
จํานวนผูเสียชีวิต(คน) 268 15.2 
ปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง(ลานลิตร) 529 30.0 

จํานวนรถจักรยานยนต(คัน) 359,399 20394 
ความยาวของถนน(กม.) 2,258 127.7 
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ตารางท่ี 19 แสดงสถิติเทศกาลปใหม ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดขอนแกน 
 

เทศกาลปใหม 

พศ. 
2550 2551 2552 2553   2554 

การเกิด เปาหมาย การเกิด +/- เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด  +/- 
อุบัติเหต(ุคร้ัง) 141 127 103 -24 101 67 -34 60 51 -9 46 61 +15 
ผูบาดเจ็บ(คน) 106 95 101 +6 91 69 -22 62 56 -6 50 66 +16 
ผูเสียชีวิต(คน) 5 4 18 +14 16 8 -8 7 6 -1 5 9 +4 
ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 

 
ตารางท่ี 20 แสดงสถิติเทศกาลสงกรานต ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดขอนแกน 

 
เทศกาลสงกรานต 

พศ. 
2551 2552 2553 2554 

การเกิด เปาหมาย การเกิด   เปาหมาย การเกิด   เปาหมาย การเกิด  
อุบัติเหต(ุคร้ัง) 65 59 88 +29 79 69 -10 62 46 -16 
ผูบาดเจ็บ(คน) 76 68 96 +28 86 73 -13 66 66 0 
ผูเสียชีวิต(คน) 5 4 4 0 4 6 +2 5 6 +1 
ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 



50 
 
นโยบาย แผน หรือ ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุในจังหวัดขอนแกน 
 
 โดยรวมแลวนโยบายเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุก็จะมีแนวทางเดียวกัน ซึ่งเปนแนวนโยบายที่มา
จากยุทธศาสตร 5 ดาน ของศูนยความปลอภัยทางถนนโดยมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนเจาภาพหลักที่ดําเนินงานดานนี้ มีประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงาน
สาธาณสุขจังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัดฯลฯ เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกัน  โดยแตละภาคสวนก็จะ
ทํางานคนละดาน แตกตางกันไปตามภารกิจที่ไดรับนโยบายจากหนวยงานหลักคือ กระทรวง กรม ตางๆ 
โดยจะมีการบูรณาการ ใหแตละภาคสวนมาทํางานรวมกันเรียกวาภาคีเครือขาย 
 

“เรามีหนาที่เปนหนวยประสานงานเร่ืองการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ดําเนินการตาม
นโยบายของ ศปถ. เรารับนโยบายมาจากกรุงเทพฯ คือมาจากศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน 
คือเขามอบหมายใหเราจัดต้ังศูนยฯที่จังหวัด ไกดไลนคือใหใชมาตรการ 5 ดาน แลวก็ออกคําสั่ง
เปนระดับจังหวัดวามีหนวยงานใดเปนภาคี รับผิดชอบดานใดบาง แลวในฐานะที่เราเปนหนวย
เลขาฯ เราก็จะเชิญผูมีสวนเก่ียวของมาประชุมรวมกันทุกเดือน” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด) 
  “นโยบายคือเนนที่การลดอุบัติเหตุก็ทําในสวนของการบังคับใชกฎหมายกวดขัน จับกุม
ผูทําผิดวินัยจราจร ตามขอหา 3ม.2ข.1ร. มีนโยบายจากรัฐบาล สวมหมวกนิรภัย 100% ทาง
จังหวัดก็รณรงคใหขาราชการตํารวจและครอบครัวเปนตัวอยางที่ดี” (ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด) 

“ในดาน Engineer ก็ทําดวย คือเราแกไขจุดเสี่ยง โดยทําในเบื้องตนที่สามรถทําได และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เก้ียวของเพ่ือแกปญหาตอไป” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ในสวนของขนสงจังหวัด เราก็ดูแลหลักๆ คือ รถ, คน รถก็ในเรื่องการตรวจสภาพ จด
ทะเบียน คนก็ในเรื่องใบอนุญาตขับขี่ แตในเรื่องของการปองกันอุบัติเหตุที่เราทําหลักๆจะเปนเรื่อง
ของขนสงมวลชน รถโดยสารประจําทาง /ไมประจําทาง คือทางกรมขนสงรับนโยบายมาจาก
กระทรวงคมนาคม ปแหงความปลอดภัยทางถนน ขนสงก็สนองนโยบายตรงนั้นดวย ของเราหลักๆ 
จัดอยูในสวนของการบังคับใชกฏหมาย” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“นโยบาย 3 ม 2 ข 1 ร มีการกวดขันจับกุม ผูกระทําผิดตามขอหาดังกลาว โดยมีการ
กําหนดยุทธศาสตรเปน 3 สวน คือ คน รถ ถนน ในเรื่องของคน มีการใหความรู อบรมนักเรียน มี
การบังคับใชกฎหมายจับกุมผูทําผิดวินัยจราจร เชน ต้ังกลอง Speed Camera ตรวจจับความเร็ว 
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลล ในเรื่องของถนน ก็มีการสํารวจจุดที่เกิดอันตรายบอยครั้ง (black 
spot) จัดทําปายเตือน ในสวนของรถ มีการตรวจ จับกุมรถที่มีอุปกรณสวนควบไมครบ” (ตํารวจ
ทางหลวงฯ) 
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“เนื่องจากงานดานอุบัติเหตุนี้ ทาง ปภ.เปนเจาภาพหลัก ทาง สสจ.จะเนนยุทธศาสตร EMS เปน
หลัก และเสริมในสวนของ Education ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเอง ก็มีนโยบายใหหนวยงานใน
สังกัดทั่วประเทศ เปนเขตสวมหมวกนิรภัย 100% เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร และเปน
ตัวอยางที่ดีแกประชาชน” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 
 

เนื่องจากงานในดานการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ยังไมถือวาเปนการรับผิดชอบของหนวยงานใด
เปนหลัก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดรับมอบหมายใหประสานงาน ทําหนาที่เปน
เสมือนตัวเชื่อมเพ่ือใหหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับมาตรการทั้ง 5 ดาน ใหมาทํางานรวมกันโดยมี
การจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน  
 
สาเหตุ สภาพปญหา ในการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ
 

 ปญหาในการดําเนินการตามนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดขอนแกน แบงไดเปน 
2 ประเด็นหลัก คือปญหาเรื่องนโยบาย และ ปญหาเรื่องงบประมาณ ปญหาเรื่องนโยบายนั้น มีการกลาว
วานโยบายหรือมาตรการตางๆ เปนสิ่งที่ดี ทําไดผลมาแลวในตางประเทศ แตยังไมเหมาะกับสังคมไทย 
เนื่องจากคนไทยขาดวินัยอยางมาก ที่เปนปญหามากคือในเร่ืองของการบังคับใชกฎหมาย ที่เรายังทําไม
ไดผล เพราะ สภาพสังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภ ทําใหขาดความเอาจริงเอาจัง  และเนื่องจากปญหาเร่ือง
งบประมาณ และกําลังคนจึงทําใหมีการดําเนินงานตามนโยบายเฉพาะชวงเทศกาลเปนหลัก 

 

“สภาพปญหาเกิดจากนโยบายยังไมเหมาะกับสังคมไทย ปญหาเกิดจากการขาดวินัย และ
ยังแกไมได สังคมไทยเรียกไดวาเปนสังคมของการอุปถัมภ การบังคับใชกฎหมายถือวาทํา 
ลําบาก มันเกิดการตอตาน เกิดการเอาพรรคเอาพวก” (รองผูวาราชการจังหวัด) 

“ปญหาขอจํากัดของการบังคับใชกฎหมาย ประชาชนไมเขาใจ พอเรากวดขันหนัก สื่อ
กดดันเรา กลาวหาวาเปนการรีดไถประชาชน” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“คนไทยขาดวินัย จะแกยาก อบรมไปก็ไมเขาหัว อยากจะไดใบขับข่ีอยางเดียว แตถึงทํายาก
อยางไรก็ควรมีการเร่ิมตน” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“มีการปฏิบัติอยางจริงจังแคชวงเทศกาล ไมมีความตอเน่ือง ทําใหมีการฝาฝนอีก” (ตํารวจ
ทางหลวง) 
 
ปญหาเร่ืองของงบประมาณ กลาวกันวาการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรยังไมเพียงพอ

เนื่องจากงานดานนี้ไมใชหนาที่ของหนวยงานใดโดยตรง จึงไมไดมีงบดําเนินการมาให จะมีแฝงมาในรูป
ของงบที่ใหมาเพ่ือการรณรงคเฉพาะชวงเทศกาล นอกนั้นใหใชงบปกติของแตละหนวยงานเอง  
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“นโยบายการต้ังจุดตรวจชวงเทศกาลมีปญหาเนื่องจากกําลังคนเจาหนาที่ตํารวจไม
เพียงพอ อยากใหแคมีหนวยเคลื่อนที่เร็ว โดย จนท.ที่ต้ังดานนั้น ควรเปนการสนับสนุนจาก อปท.
เนื่องจากตรงนั้นเปนงานบริการมากกวา” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“งานเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน มันเปนงานที่ไมใชภารกิจหลักๆโดยตรงของหนวยงาน
ใด มันเปนงานที่ทุกหนวยจะตองบูรณาการ รวมมือกัน ตามคําสั่งของกรุงเทพฯ ตามคําสั่งของผูวา
ฯ โดยงบที่ใช สั่งมาวาใหใชงบปกติของหนวยงานนั้นๆในการทํางาน แลวพอไมมีงบ ก็ทํางาน
ลําบาก จะทํายังไง”(ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“เรามองเห็นปญหาแตการขาดกําลังคน ทําใหเราไมสามารถเขาไปแกไขปญหาไดในทุกเร่ือง” 
(ขนสงจังหวัดฯ) 

 
ความคิดเห็น และทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีใชกันอยูในปจจุบัน 
 

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาถึงทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่
ใชกันอยูในปจจุบันวา เปนนโยบายที่ดี แตอาจจะไมเหมาะสมกับสังคมไทย เนื่องจากมีปญหาในแงของ
การปฏิบัติงาน บางสวนยังมองเห็นวานโยบายตางๆนั้นเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้น  
 

“มองวานโยบายสวนใหญ เปนปลายเหตุหมดเลยนะ เราแคจะลด ลดนั่น ลดนี่ ไมได
ปองกันอะไร แลวการกําหนดตัวเลขมา เชน ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 10% มันทําใหเกิดการโกหก
นะ มันไมไดเรื่องจริงหรอก เราควรมาพูดความจริงกันไดแลว เพ่ือจะใหเกิดการแกไขปญหาอยาง
แทจริง และยั่งยืน” (รองผูวาราชการจังหวัด) 

“นโยบายที่เราใชอยูนี้ ถานําไปปฏิบัติจริง มันไดผลอยูแลว คือแคเราลดปญหาเรื่อง เมา 
หมวก ความเร็ว แคสามตัวนี้ปญหาเร่ืองอุบัติเหตุก็จะลดลงเยอะมากเลย แตปญหาคือ ที่เราทําอยู
นี่ มันไมไดผล ไมรูเกิดจากอะไร เราก็คุยปญหากันนะภายในจังหวัดวาเวียดนามทําแค 2ป ได
100%เลย ของเราทํามาเปนสิบปแลว ยังไมคอยดีขึ้นเลย” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด) 

“นโยบายดี แตเรายังขาดแผนรองรับที่ดี เชน เราผลิตรถมากมาก คนซื้อมาก แตเราไมได
ผลิตบุคลากรที่จะมาทํางานดานอุบัติเหตุ ไมมีคนมาแกไขปญหาที่เกิดตามมา” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“นโยบายในปจจุบันนี้ สอดคลองกับสภาพปญหาของประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากการ
รณรงคตามนโยบายตางๆที่มีมา ไมวาจะเปนเร่ืองของหมวกนิรภัย เร่ืองเมาแลวขับ การควบคุม
ความเร็ว ลวนแลวแตเปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น ถือวาดีมาก” (ตํารวจทางหลวงฯ) 

“นโยบายถือวาเหมาะสมและสอดคลองกับ สภาพปญหาในพ้ืนที่ แตในทางปฏิบัติเร่ือง
ของการบังคับใชกฎหมายยังไมสามารถใชไดอยางเต็มที่ ดังนั้นการที่ใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
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ในการสงเสริมใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปลูกฝงใหเยาวชน ตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการปองกันการเกิดอุบัติเหตุก็เปนสวนสําคัญอยางย่ิง” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 

 
ขอดี ขอเสียของนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา 
  

จากการสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวานโนบายความปลอดภัยทางถนนที่รัฐบาลนํามา
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในปจจุบัน ยุทธศาสตรตางๆ มีความชัดเจน สอดคลอง
กับปญหาถือวาอยูในเกณฑที่ใชได ไดมีการนํามาตรการที่ใชไดดีในตางประเทศมาใช  แตขอเสียก็มีมาก 
อยางที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา นโยบายที่นํามาใชนี้ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และไมสอดคลองกับ
นิสัยของคนไทย จะเห็นไดจากการที่เราใชนโยบายนี้มาเปนเวลาหลายป แตก็เรียกวายังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากเรายังไมไดแกที่วินัยอยางแทจริง 
 

  “วันนี้ตองเริ่มแกต้ังแตในครอบครัวเลย ตองปลูกฝง พอแม ครู ตองเปนตัวอยางที่ดี  
 ตองสรางจิตสํานึกใหเกิดเทานั้น”(ผูวาราชการจังหวัด) 

“นโยบายดียังถือวาอยูในเกณฑที่ใชได เพราะนโยบายตัวนี้เราก็ทํากันมาหลายปแลว ถาม
วาทํามาหลายป ลดไหม ก็ลดอยูนะ แตลดเยอะไหม มันพูดยาก เพราะปจจัยที่ทําใหเกิดมันเพ่ิมทุก
ป รถเพ่ิม ถนนเพ่ิม มันมีตัวแปรเพ่ิมขึ้นมาเยอะ” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“นโยบายดี มีหลักการ แตไมเหมาะกับนิสัยของคนไทย  อีกปจจัยหนึ่ง ผมมองเรื่องความ
ย่ังยืน นโยบายดีแนนอนถาเราทําอยางจริงจังและตอเนื่อง แตที่เห็นสวนใหญเหมือนไฟไหมฟาง 
ลงทุนเทาไร มันจะหายไป”(ขนสงจังหวัดฯ) 

“การประชาสัมพันธ ใหความรูเรื่องนโยบายกับประชาชน ยังทําไดไมทั่วถึง ยังขาดความ
รวมมือจากประชาชน ในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ประชาชนยังขาดวินัย ไมเคารพ
กฎหมาย เนื่องจากขาดความรู” (ตํารวจทางหลวงฯ) 
 

ขอเสียที่เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนโยบายยังไมประสบผลสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งคือ ปญหาของการบูร
ณาการทั้งดานการดําเนินงาน และดานงบประมาณ 

 

“ขอเสียที่เห็นอยูขอเดียวก็คือ ปญหาเรื่องการบูรณาการ เขาบอกใหบูรณาการโดยใชงบ
ปกติ มันบูรณาการยากมากเลย เชนผมอยากจะจัดรณรงคอะไรสักอยาง ก็ทําหนังสือไป เขียนไป
วาใหมารวมรณรงคโดยใชงบของหนวยงานทานเอง มันไมใชนะ มันควรจะมีงบมา แลวใหเขาเขา
มามีสวนรวมกันทํางาน”  (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“  แนวทางการพัฒนา ปภ.ควรเปนหนวยที่มอบหมายงาน และงบประมาณใหหนวยงาน
ตางๆทําใหเกิดสภาพคลองในการทํางาน แตรัฐบาลไมไดคิดอยางนี้ เขาใหใชงบปกติ  แตถามวา
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เขามารวมกับเราไหม ก็มารวมนะ เพราะผูวาฯสั่ง แตทํางานกันไมเต็มที่ (ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด) 

“สวนราชการที่มีหนาที่เก่ียวของ ไมมีการประสานความรวมมือกันเทาที่ควร” (สาธารณสุข
จังหวัดฯ) 
 

เนื่องจากการทํางานที่ผานมา มีการชี้ใหเห็นวายังไมเกิดภาพในการทํางานแบบบูรณาการอยาง
แทจริง ดวยปญหาของการประสานงาน หรืองบประมาณก็ตาม เห็นตางกันวาควรมีการพัฒนาในเรื่องของ
การบูรณาการ และการเก็บ รวบรวม ขอมูล การประเมินผลของการทํางานตางๆ 

“ควรจัดใหมีงบประมาณการปองกันอุบัติเหตุกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบใหเพียงพอ 
เพ่ือใชในเรื่องของการประชาสัมพันธ การฝกอบรม ไปจนถึงในเร่ืองของเบี้ยเลี้ยงของ จนท.ในการ
ปฏิบัติงาน ควรใหภาคีทําแผนรวมกัน ในการกําหนดทิศทางในงานแกไขปญหา และปองกัน
อุบัติเหตุ” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ควรมีการสํารวจขอมูลของการเกิดอุบัติเหตุ วามีสาเหตุ สถิติ ชวงเวลา ชนิดยานพาหนะ 
เพศ อยางจริงจัง เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาหาแนวทางปองกัน ตลอดจนกําหนด
ยุทธศาสตรไดอยางถูกจุด”(ตํารวจทางหลวง) 

“นโยบายที่ใชอยูในปจจุบันก็ถือวาเปนนโยบายที่ดี แตควรมีการพัฒนาในเร่ืองของการ
เสริมศักยภาพของภาคีเครือขาย เนนใหเกิดการบูรณาการอยางแทจริง และมีการระดมทุนของทุก
ฝาย รวมถึงการรวมกันทํางานอยางจริงจัง ตอนนี้ยังเหมือนตางคนตางทําอยู ”(สาธารณสุขจังหวัด
ฯ) 

 
มาตรการท่ีสามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีไดผลในประเทศไทย  
  

มาตรการที่จะสามารถดําเนินการปองกันอุบัติเหตุในประเทศไทยใหไดผล โดยรวมแลวยังมีความ
คิดเห็นวา ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียกอน ตองมีการปลูกฝงวินัยเพราะสาเหตุจริงๆของการเกิด
อุบัติเหตุบนถนน มาจากการขาดวินัยจราจร ตองแกไขปญหานี้เปนอันดับแรก ในดานของการบังคับใช
กฎหมายก็ยังตองทําควบคูกันไปอยางตอเนื่อง พรอมกับเสนอแนะวาเพ่ือที่จะลดอุบัติเหตุไดจริงตองมีการ
ปรับปรุง พัฒนาในเรื่องระบบขนสงมวลชนดวย  
  

“มองวาตองไปแกที่ตนเหตุ นั่นคือเรื่องของการศึกษา เนื่องจากพอมองดูจากสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ มันจะเปนเรื่องของการขาดวินัย  แลวพูดๆไปมันก็จะจบดวยเรื่องการศึกษา 
รณรงคอะไร เทาไร มันก็จะหายไป เงินก็หายไป มันตองไปแกที่ตนตอ ผมเห็นวา ตองเนน 
Education เทานั้น” (รองผูวาราชการจังหวัด) 
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“ถาถามผม ผมวาตองเนนเร่ืองการบังคับใชกฏหมายกอนเปนอันดับแรกเลย เราตอง
บังคับใชกฏหมายใหเด็ดขาด เหมือนตางประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร ผมวายังไงก็ไดผล แตปญหา
อยูที่ บานเราจะใชสูตรนี้ไดผลแคไหน ปญหามันมี เชนปที่แลวที่กาฬสินธุ ถูกจับเยอะเกิน รวมตัว
กันเดินขบวนขับไลตํารวจเลยนะตองเนนการปลูกจิตสํานึกความมีวนิัยใหเยาวชนประเทศไทยตอง
แกที่จิตสํานึกอีกเยอะ”  (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

 “เนนดานการศึกษา ปลูกจิตสํานึก พรอมทั้งใชการบังคับใชกฏหมายอยางเขมขนควบคู
ดวยควรมีการบรรจุ เรื่องอุบัติเหตุ วินัยจราจร เปนหลักสูตรการศึกษา”(ผูบังคับการตํารวจภูธร) 

“ตองลงทุนเรื่องของขนสงมวลชน เนนใหเกิดการใชบริการรถสาธารณะใหมาก ตรงนี้ผม
วาจะชวยลดอุบัติเหตุไดอยางแนนอนโดยเฉพาะเรื่องการคมนาคมระหวางเมืองพรอมกันนั้นตอง
เนนพัฒนามาตรฐาน ศักยภาพของผูใชรถ ใชถนนดวย”(ขนสงจังหวัดฯ) 

“ในขณะนี้ตองบังคับใชกฎหมาย 100% ตองทําใหประชาชนเกรงกลัว ไมกลาฝาฝน ตองมี
การประชาสัมพํนธอยางทั่วถึง และจริงจัง เขมงวดในการปฏิบัติ ควรตองไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนดวย” (ตํารวจทางหลวง) 

“ตองทําทุกสวน ควบคูกันไปเชนการบังคับใชกฎหมาย ก็ตองใหทําอยางเขมงวดจริงจัง แต
ที่สําคัญตองเนนการปลูกจิตสํานึก สถานศึกษาตองเขามามีบทบาทตรงนี้ใหมากขึ้น มีการบรรจุ
เรื่องการปองกันอุบัติ เหตุ ไปจนถึงเรื่องวินัยจราจรในหลักสูตรการศึกษาในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ เร่ืองการรณรงคตางๆ ควรทําอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 

 
งบประมาณการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
  

 งบประมาณเรื่องการปองกันอุบัติเหตุนั้น มาจากศูนยความปลอดภัยทางถนนเปนหลัก โดยจะมี
งบประมาณลงมาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด นอกจากนี้ยังมีงบสนับสนุนอื่นๆ เชน 
งบจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  งบจากสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ  ซึ่งทุกสวนพูด
เปนเสียงเดียวกันวายังไมเพียงพอตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพ การทํางานในที่นี้โดยรวมแลวคืองานที่
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ซึ่งการดําเนินงานก็คือ การตั้งดานตรวจ 
พรอมอํานวยความสะดวก ตามจุดตางๆที่กําหนด  
 

“งบจริงๆ ที่มาในเรื่องของอุบัติเหตุก็จะลงมาที่ ปภ.ปนี้ลงมา 1,300,000 ก็จะมีเรื่องของ
การรณรงคปใหม สงกรานต สงเสริมเรื่องหมวกนิรภัย100% ซึ่งเงิน 1,300,000 นี้เราตองดูแล
ทั้งหมด 26 อําเภอถามวาเพียงพอไหม ไมเพียงพอนะ จุดที่ต้ังดานก็มีต้ังหลายจุดโดยเฉพาะชวง
เทศกาล มีจุดตรวจหลัก 77จุด ”(ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 
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 “งบประมาณนอย ถือวายังไมเพียงพอ ถามวาไมมีเงินทําไดไหม ก็ทําไดระดับหนึ่ง” 
(ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

 “งบประจํา ในการทํางานดานอุบัติเหตุ เราไดงบจาก กปถ.เปนหลักแลวก็งบถนนสีขาว 
เลือกทําจากชวงถนนที่มีความยาวไมเกิน 10 กิโลเมตร ไดงบมาจังหวัดละ 60,000 บาทนอกจากนี้
ยังเขียนโครงการ ขอเงินที่ กปถ.ไดอีก”(ขนสงจังหวัดฯ) 

“ไดรับงบประมาณสวนหนึ่งจากกองบังคับการตํารวจทางหลวง ประมาณ 100,000 เศษ 
ทําการแบงไป 5 สถานี ใชในชวงเทศกาล สวนใหญงบประมาณไมใชตัวเงิน แตจะมาในรูปของ วัสดุ
อุปกรณ เชน แผนพับ ปายประชาสัมพันธตางๆ ผมวาควรจัดใหมีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน” (ตํารวจทางหลวง) 

“งบประมาณดาน EMS ซึ่งรวมหมดไมใชเรื่องอุบัติเหตุอยางเดียว ประมาณ 700,000 บาท 
งบจาก สสส. ประมาณ 170,000 บาทซึ่งถือวานอยอยูมาก” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 
 

4.3 จังหวัดภูเก็ต 
 จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 543.034 ตร.กม.แบงพื้นที่ตามเขตการปกครอง ออกเปน 3 อําเภอมี
ประชากรทั้งหมด 345,067 คน (พ.ศ. 2553)ความหนาแนน คิดเปน 618.59 คน/ตร.กม. มีจํานวน ตํารวจ  
1,198 นาย และมีโรงพักทั้งหมด 8 แหง มีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุปละ 1,481 คน และ 102 คนเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ ในชวง 4 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2551-2554) มีการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม
จํานวน 99 ครั้งตอปโดยเฉลี่ย สวนในเทศกาลสงกรานตการเกิดอุบัติเหตุจะมีมากขึ้นเปน 125 ครั้งตอปโดย
เฉลี่ย  
 
ตารางท่ี 21 แสดงโครงสรางและขอมูลพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ.2552 
 

โครงสราง ภูเก็ต ตอแสนประชากร 
จํานวนประชากร 335,913 - 
อําเภอ 3 - 
ตํารวจ(นาย) 1,198 356.6 
จํานวนโรงพัก 8 2.4 
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ/ราย 1,481 440.9 
จํานวนผูเสียชีวิต/คน 102 30.4 
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลานลิตร) 251 74.7 
จํานวนรถจักรยานยนต 226,194 67337 
ความยาวของถนน 302 89.9 
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ตารางท่ี 22 แสดงสถิติเทศกาลปใหม ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดภูเก็ต 
 

เทศกาล ปใหม 

พศ. 
2550 2551 2552 2553   2554 

การเกิด เปาหมาย การเกิด +/- เปาหมาย การเกิด  +/- เปาหมาย การเกิด  +/- เปาหมาย การเกิด +/-  
อุบัติเหต(ุคร้ัง) 35 32 72 +40 65 58 -7 52 86 +34 77 62 -15 
ผูบาดเจ็บ(คน) 32 29 76 -47 68 58 -10 52 92 +40 83 69 -14 
ผูเสียชีวิต(คน) 3 3 7 -4 6 3 3 3 8 +5 5 4 -1 
ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
  
ตารางท่ี 23 แสดงสถิติเทศกาลสงกรานต ชวง 7 วันอันตราย จังหวัดภูเก็ต 
 

เทศกาล สงกรานต 

พศ. 
2551 2552 2553 2554 

การเกิด เปาหมาย การเกิด  +/- เปาหมาย การเกิด +/-  เปาหมาย การเกิด +/- 
อุบัติเหต(ุคร้ัง) 62 56 60 +4 54 60 +6 54 43 -11 
ผูบาดเจ็บ(คน) 64 58 60 +12 54 64 +10 58 52 -6 
ผูเสียชีวิต(คน) 4 4 4 0 4 2 -2 2 7 +5 
ที่มา:สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต



นโยบาย แผน หรือ ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ต 
 

นโยบาย แผน หรือยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่จังหวัดภูเก็ต จะเปนยุทธศาสตร 5 
ดาน ที่ไดรับมาจากศูนยความปลอดภัยทางถนน และเนื่องจากในปจจุบันนี้ หนวยงานที่ดูแลในเร่ืองของการ
ปองกันอุบัติเหตุในระดับจังหวัด คือหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการประสานงานกับ
หนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับยุทธศาสตรดานตางๆ ใหมาประชุม และทํางานรวมกัน ซึ่งแตละหนวยงาน
ขางตน ก็มีหนาที่แตกตางกันไปในแตละดาน เชน สํานักงานขนสงจังหวัด มีภารกิจในดานการบังคับใช
กฎหมาย โดยหลักๆจะดูแลดานการออกใบอนุญาตขับขี่ การตรวจสภาพรถ และ ดูแลในเร่ืองมาตรฐานของ
ขนสงมวลชน เปนตน  

 

“เราเปนหนวยที่ทํางานประสานงาน และทําในสวนของการใหองคความรูดวย เร่ือง 
ความปลอดภัยทางถนน เราเร่ิมมาทําตรงนี้ประมาณ ป 2546 นโยบายก็ไดรับมาจาก ศปถ. 

ซึ่งเนนรณรงคชวงเทศกาลเปนงานประจํา”  (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 
“เรามีความเห็นวาปญหาที่ตองแกไขเปนหลักคือปญหาการจราจร เพราะปญหาตางๆ ลวนมา

จากการขาดวินัยจราจร ก็ใหนโยบายกับตํารวจทุกโรงพักวาเราตองแกไขปญหานี้ ” (ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด) 

“นโยบายจากกระทรวงคมนาคมก็มากวางๆ กรมก็รับมาปฏิบัติ เดี๋ยวนี้รัฐบาลใหความสนใจ
มากขึ้น นโยบายชัดเจนมากขึ้น รัฐบาลเอาจริง กระทรวงก็เลยตองเลนดวย เมื่อกอนทําแคในระดับกรม 
กรมจะสั่งใหเราออกตั้งดานรวมในชวงเทศกาล โดยหลักๆแลวสํานักงานขนสงจะรวมในนโยบาย
อุบัติเหตุนี้ คือดูเร่ืองขนสงมวลชนเปนหลักโครงการตางๆ ของสํานักงานขนสง จ.ภูเก็ต เชน โครงการ
ถนนสีขาว โครงการลูกบอกตอพอทําตาม” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“เร่ืองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเปนปญหาสาธารณสุขอยูในอันดับตนๆ 1ใน 5 ซึ่งถือเปนปญหา
ที่สําคัญ ที่ตองใหความสนใจ ตามนโยบายที่ไดรับ สํานักงานสาธารณสุข ตองไป involve กับหนวยงาน
ภาคีอื่นๆ แลวมีการวางแผนแกไขปองกัน หลักๆ คือเราทํางานในดานวิชาการ ใหขอมูล อันนี้เปนสวน
ของงานดาน before (ปองกัน) แลวทางดาน after (แกไข) เราก็ทํา ภารกิจหลักๆเลยคืองาน EMS” 
(สาธารณสุขจังหวัดฯ)  
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สาเหตุ สภาพปญหา ในการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ
  

จากการสัมภาษณ ปญหาหลักๆของการทํางานในนโยบายการปองกันอุบัติเหตุ  คือปญหาในเร่ืองของ
ทัศนคติของประชาชนผูใชรถใชถนน การขาดความเขาใจในนโยบายปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และปญหาที่พบ
อีกประการหนึ่งคือปญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร ซึ่งปญหานี้ บางทานกลาววาเปนปญหาของ
เร่ืองเชิงระบบ ผูนําตองเห็นความสําคัญของปญหาซึ่งในความเปนจริงแลวหากประชาชน และผูนําตระหนัก
และเห็นความสําคัญของปญหาและลงมือทําอยางจริงจัง การทํางานก็จะประสบความสําเร็จ 

“มีปญหาเร่ืองความเขาใจของประชาชน ทุกสิ่งที่เราทําก็ทําเพื่อความปลอดภัยของพวกทาน 
แตมากลาวหาวาเราทําเพราะผลประโยชน ตํารวจนี่โดนเยอะในเร่ืองตัวบทกฎหมายของเราดีอยูแลว 
ขอเสียอยูที่คนมากกวา ที่ขาดวินัย” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“กรณีของจังหวัดภูเก็ตเรารณรงคมาตลอด ก็ขึ้นอยูกับวาผูวาแตละทานใหความสําคัญขนาด
ไหน” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“ผูนําตองเห็นความสําคัญของปญหา ผลักดันใหเกิดการทํางานอยางจริงจังทุกภาคสวน ใน
เร่ืองของงบประมาณก็มีปญหาเหมือนกัน ถาเราคิดวาจะทําแลวรอของบประมาณ เมื่อไรจะไดทําก็ไม
รู” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

 “เราขาดกําลังคน เนื่องจากงานมีหลายโครงการ คนไมเพียงพองานของขนสงเองก็มีหลาย
ดาน ไมวาจะเปนงานทะเบียน งานออกใบอนุญาต งานตั้งดานเปนตน…ปญหาอีกเร่ืองคือนักการเมือง
แทรกแซง เร่ืองผลประโยชนทางธุรกิจ ตรงนี้ก็ทําใหทํางานลําบาก มีปญหาตอการพัฒนา” (ขนสง
จังหวัดฯ) 

“เรายังขาดวิสัยทัศนระยะไกล และยังมีปญหาเร่ือง system และปญหาเร่ืองนี้ตองทําอยาง
จริงจัง ถาแคเกายิกๆมันไมไดผล” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 

 
ความคิดเห็น และทัศนคติตอนโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีใชกันอยูในปจจุบัน 
  

ความคิดเห็นตอนโยบายที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ โดยรวมก็มองวานโยบาย หรือมาตรการตางๆที่
นํามาใชในการปองกันอุบัติเหตุ ไมวาจะเปนเร่ืองการรณรงคสวมหมวกนิรภัย เมาไมขับ ไมขับรถเร็วเกินอตัราที่
กฎหมายกําหนด ลวนเปนสิ่งที่ดี แตในทางปฏิบัติเนื่องจากเปนเร่ืองของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงมีปญหา
การดําเนินงานพอสมควร นโยบายมีความเปนไปได แตตองใชเวลาจึงจะประสบผลสําเร็จ ผูนําตองเอาจริงเอา
จังกับการทํางานในดานนี้ ซึ่งอาจตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน หรือสรางนวัตกรรมใหมๆเพื่อให
สอดคลองกับสังคมไทยดวย 
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“มาตรการตางๆ เปนเร่ืองที่ดี เร่ืองขับขี่ปลอดภัย เราตองเขาใจวาวิสัยของคนไทยมันตองใช
เวลาในการแกปญหา ในการเกิดบรรทัดฐานที่ดี ตองมีการชวยกันทุกภาคสวน ในสวนของผมมองวา
อยางไรเราก็ตองเดินหนาทําตอไป” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“นโยบายดี ถาไดรับการตอบรับ ทุกภาคสวนเขามาทําจริง ประชาชนเขาก็จะเขามามีสวนรวม
ได มันก็จะประสบความสําเร็จ อยางภูเก็ต รถเยอะมาก ยากมากที่จะทําใหสวมหมวกนิรภัย 100% แต
ที่เราทําไดเพราะเราเอาจริง ทุกสวนตองมาชวยกัน หัวหนาตองเอาจริง กอนที่จะใหประชาชนมามีสวน
รวม ผูนําตองทําจริงเสียกอน” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“คิดวานโยบายที่เราใชกันอยูตอนนี้ก็เปนสิ่งที่ดีมากแตเรามีชวงรณรงคแค 2 ชวง ถาพูดกัน
จริงๆ ก็เหมือนวาปหนึ่งๆทําไมถึงเดือน (แตในสวนของขนสงเอง ถาหยุดยาว ตั้งแต 3 วันขึ้นไปเมื่อไร 
คนจะเดินทางกันเยอะ เราตองกวดขันดูแล) โดยจริงๆแลว เรานาจะตองทําทั้งป หมายถึงทุกภาคสวน
ดวย แตอาจจะมีปญหาเร่ืองงบหรือกําลังคน ก็แลวแตวาไดมากนอยตางๆกันไป” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“งานรณรงคอุบัติเหตุเห็นควรวานาจะมีหนวยงานเฉพาะ ทําเร่ืองนี้โดยเฉพาะใหเปนหนวยงาน
หลักเลย ซึ่งตอนนี้หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหทํางานดานนี้ในระดับจังหวัดคือ ปภ.มันไมใช ไมนาใช 
เพราะภารกิจหนวยงานเขาก็เยอะแยะไปหมด ซึ่งความรูความชํานาญ ความเชี่ยวชาญของเขาอาจจะ
ไมมาก…นโยบายการทําตั้งแต audit จนกระทั่งเร่ือง black spot ก็ยังไมชัดเจน อันนี้ในเชิงวิศวกรรม 
แลวในเชิงของการปองกัน  หรือการบังคับใชกฎหมาย ไมถูกวางใหมัน concentrate มากจริงๆ ยังเปน 
priority รองเมื่อเทียบกับงานดานอาชญากรรม อันนี้พูดถึงในสวนของตํารวจ” 
(สาธารณสุขจังหวัดฯ) 
 

ขอดี ขอเสียของนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา 
 

จากการสัมภาษณพบวา ขอดีของนโยบายคือ การที่เนนใหมีการบูรณาการ ถาทุกภาคสวนรวมมือกัน
อยางจริงจังจะเปนขอดีที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จจะเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

“ขอดีคือมีการบูรณาการรวมกัน เชน เวลามานั่งประชุมรวมกัน ก็บอกวาจะมีการรณรงคเร่ืองนี้ 
สาธารณสุขก็บอกวามีงบ เราก็เอางบตรงนั้น แตทุกคนมาชวยกันรณรงค อยางนี้เปนตน คือคุยกันวา
ใครมีเงิน แลวเราก็ใชกัน…อยางตํารวจไมมีกองทุนสนับสนุน การเขาประชุมรวมกันก็สามารถจัดการ
เร่ืองเงินได” สวนขอเสียนโยบายเราเนนรณรงคแคชวงเทศกาล ไมไดทําตอเนื่องทั้งป”  (ขนสงจังหวัดฯ) 
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นโยบายที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ สวนใหญจะเปนมาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งหนวยงาน
หลักที่ปฏิบัติภารกิจดานนี้ คือ ตํารวจ และขนสงจังหวัด ขอเสียที่ไดจากขอมูลในการสัมภาษณคือ เร่ืองของการ
ขาดแคลนงบประมาณในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 

“เร่ืองงบประมาณ การสนับสนุน อาทิเชน เคร่ืองมือตรวจแอลกอฮอล เคร่ืองตรวจจับความเร็ว 
หรือกําลังเจาหนาที่ ก็ยังนอย” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 

“แนวการพัฒนาขางบนตองจี้ลงมาในทุกภาคสวน ไมใชใหตํารวจทําอยูฝายเดียว สวนราชการ
ทุกสวนตองมาแอ็คชั่นหมด ทองถิ่น (อปท.)ตองใหความสําคัญ เขามามีสวนรวมดวย…ตองมีการ
รวมกันทําอยางจริงจัง เนื่องจาก ปภ.ก็ไมไดทําเร่ืองอุบัติเหตุอยางเดียว มีเร่ืองอื่นอีกเยอะแยะที่เราตอง
ทํา” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“ในสวนของจังหวัดภูเก็ต เรามีคุณหมอวิวัฒน ซึ่งเปนแกนนําที่เขมแข็งมาก คุณหมอจัดการ
ประชุมทุกเดือน รับฟงปญหาตางๆ มีการนําเอาขอมูลจากตํารวจไปปรับแก แกไขจุดเสี่ยง คือเขามี
ศักยภาพมาก คือมีการทําใหชุมชนมองเห็นปญหา แลวปญหามันก็จะไดรับการแกไข” (ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด) 

 “ผมคิดวาตัว vision ใหญของประเทศ ยังแกไขปญหาไมตรงจุดนัก เรารูวาอุบัติเหตุมันเกิดจาก
จํานวนคนใชยวดยานพาหนะตอกิโลเมตร ถาเราจะลดอุบัติเหตุจริงๆ เราก็ตองลดตัวนี้ลง ในการทํางาน
ใหไดผล เชิงโครงสราง เราตองตั้งหัวหนางานในการทํางานดานความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ 
direction ตองคอนขางชัดเจน ตองเนนใหลดจํานวนการใชรถ” (สาธารณสุชจังหวัดฯ) 

 
มาตรการท่ีสามารถดําเนินการปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีไดผลในประเทศไทย 
  

อยางที่กลาวมาแลวขางตนวามาตรการที่ใชอยูในขณะนี้สวนใหญจะเปนในเร่ืองของการบังคับใช
กฎหมาย ซึ่งมีหลายความคิดเห็นกลาววา การบังคับใชกฏหมายนั้นควรทําควบคูไปกับการใหการศึกษาจึงจะ
ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากตองเนนเร่ืองการสรางจิตสํานึก สรางความมีวินัย ถาทําในดานการบังคับใช
กฎหมายอยางเดียว จะเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงจึงตองทําควบคูกัน และไมวาจะเนนที่มาตรการใดควร
ทําอยางตอเนื่อง และยังมีการมองวาการลงทุนระบบขนสงมวลชนจะเปนการแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
อยางแทจริง 

 

“ตองแกเร่ืองจิตสํานึก เปนเร่ืองที่สําคัญมาก สรางจิตสํานึก เชน เร่ืองหมวกนิรภัย เรารณรงค
จริง แตคนไมทําตาม ที่เห็นทําเพราะกลัวตํารวจจับ เราตองสรางจิตสํานึกพรอมกับบังคับใชกฎหมาย 
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คนไทยตองมีการพันธนาการไว ไมงั้นไมยอมทําตาม…เราควรลงทุนกับเร่ืองระบบขนสงมวลชน เชน 
รถไฟความเร็วสูง” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“คิดวาการปลูกจิตสํานึกจะทําใหนโยบายยั่งยืน (ผมเชื่อวาการปลูกจิตสํานึกใหพี่นอง
ประชาชนสําคัญที่สุด การบังคับไมใชคําตอบ การจับ ปรับ ไมใชคําตอบ คือตองมีความยืดหยุน 
ไมอยางนั้นจะเกิดการปะทะกันระหวางเจาหนาที่กับประชาชน” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“อยางภูเก็ต ถือวาประสบความสําเร็จจากการบังคับใชกฎหมาย ทําตอเนื่อง และจริงจัง จน
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม คือการจับก็ตองมียุทธวิธี ไมปรับ แตใหเขาอบรม คือมองวา อยางไร
การศึกษาก็ตองทําควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายถือวาเปนความสําเร็จอีกรูปแบบหนึ่ง”  (ขนสง
จังหวัดฯ) 

 “มองวาแมสทรานสปอรตจะเปนหัวใจของการแกไขปญหา (เพราะตราบที่ทุกคนยังซื้อรถขับ 
ไมวาเราจะลดความเสี่ยงสักแคไหน ตรงนี้มันยังตองเกิด การใชรถมันยังสูงอยู ซื้อรถเพิ่มอยู อุบัติเหตุมัน
จะลดลงไดอยางไรเมื่อรถมากขึ้น) เราตองปรับปรุงระบบขนสงมวลชน คนตองการเดินทาง แตการขับขี่
รถก็ไมใชทางเลือกเดียว ประเทศที่พัฒนาอื่นๆเขาก็ปรับปรุงพัฒนาระบบขนสงมวลชนกันหมดแลว 
ประเทศเรายังไมไดทําตรงนี้อยางจริงจัง” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 

 
งบประมาณการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 งบประมาณที่เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุโดยหลักๆ แลวจะมาจากศูนยความปลอดภัยทางถนน 
เชนเดียวกับนโยบาย ซึ่งจะมีการจัดสรรลงมาตามกรม หรือหนวยงานตางๆ  โดยสวนมากจะเปนงบประมาณที่
แฝงอยูในงบประจําของหนวยงานตางๆ นั่นเอง งบประมาณสวนใหญเปนงบรณรงคชวงเทศกาล ซึ่งในการ
ปองกันอุบัติเหตุนี้มีการดําเนินงานทั้งปจึงเกิดความไมเพียงพอของงบประมาณ ในจังหวัดภูเก็ตนีม้ีจุดเดนคือ มี
การบูรณาการที่ดีทั้งในเร่ืองของการดําเนินงาน และงบประมาณ ทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน 

“งบรณรงคชวงเทศกาล กรม ปภ.จัดสรรมาใหเรา ของตํารวจเขาจัดสรรมาใหแตละอําเภอ คือ
แบงเงินมาแลวจากกรม ปภ.เลย...เงินกอนใหญที่เกี่ยวกับเร่ืองอุบัติเหตุ จะอยูที่ศปถ.จากนั้นก็กระจาย
ลงตามกรม หรือหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ” (ปองกันภัยจังหวัด) 

“งบ สวนใหญเปนงบปกติที่ไดมาเพื่อการรณรงค ไมใชงบแกไขปญหาจราจร ทางตํารวจไมมี
งบตัวนี้ ตองทําโครงการของบประมาณ ซึ่งถือเปนเร่ืองที่ยุงยาก (เราโชคดีที่มีคุณหมอวิวัฒนจาก สสจ.
ชวยเหลือตรงนี้ อยากทําอะไรปรึกษาคุณหมอ ก็จะลงมือทํากัน ไดรับสนับสนุน โปสเตอร แผนพับ จาก 
สสจ.ดวย)” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 



63 
 

“มีงบประจํา นํามาใชในชวงเทศกาล ประมาณ 150,000 บาท นอกนั้นก็มีงบที่เขียนโครงการ
เขาไปขอเงินไดอีก จริงๆ เร่ืองการรณรงคเร่ืองอุบัติเหตุเราก็ทํามานานแลว แตมาจริงๆ เมื่อประมาณ 4 
ปมานี้ เนื่องจากวามากองทุนมาสนับสนุนเร่ืองงบประมาณ” (ขนสงจังหวัดฯ) 

“งบประมาณที่ใชทํางานในภูเก็ตนี้ เปนงบลงขัน  เพราะโดยโครงสรางของผูวาราชการจังหวัด
เอง งบ CEO นี่มีนอยมาก มาทําในเชิงโครงสรางก็คอนขางยาก เพราะงบของผูวาจะเปนงบของการ
บริหารจัดการ สวนงบที่เราไดมากหนอยก็จะเปนจากทองถิ่น อบจ. เทศบาล เนื่องจากมีงบเยอะ และ
เขาใหความสําคัญของปญหา สวนงบ สสส.ก็เปนงบหัวเชื้อ กระตุนใหเกิดกระบวนการ…งบของทาง
ภาคเอกชนก็มีรวมบาง สวนใหญจะไดเปนของ เชน บริจาคเคร่ืองตรวจแอลกอฮอลล  บริจาคตอบสนอง
ในเร่ืองของ EMS“ (สาธารณสุขจัหวัดฯ) 

“เราก็ทําใหพอ ภายใตงบประมาณที่มี มันขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ ทํางานในอยูในสเกล
งบประมาณ” (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

“ไมเพียงพอ แตเราไดรับความชวยเหลือจากหนวยตางๆ เชนคุณหมอวิวัฒน รวมทั้งเอกชน
ดวย” (ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) 

“ถาเอาเฉพาะงบปกติมาดําเนินการ ถือวาไมเพียงพอ” (ขนสงจังหวัดฯ) 
“ถางบที่กระทรวงจัดสรรอยางเดียวเรียกวาไมเพียงพอ(สวนใหญจะเปนงบปฏิบัติการของ EMS 

ก็จะนํามาใชในการอบรมพวกหนวยกูชีพ) ถือวางบนอยมาก” (สาธารณสุขจังหวัดฯ) 
 
4.4 สรุปขอมูลเบื้องตนกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ขอนแกน และภูเก็ต และตัวอยางการทํางานท่ี
ประสบความสําเร็จ  

 
ตารางที่ 24 เปนการสรุปขอมูลเบื้องตนของทั้งสามจังหวัดที่ไดทําการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ภาพรวมคือภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุด และมีประชากรนอยที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดขอนแกนและ
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบวาจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนตํารวจตอแสนประชากรมากที่สุด มีจํานวนรถจักรยานยนต
ตอแสนประชากรมากกวาขอนแกนและพิษณุโลกถึง 3 เทา จึงสงผลใหมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและจํานวน
ผูเสียชีวิตมากกวาเมื่อเทียบกับอีกสองจังหวัดในกรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 24 สรุปขอมูลเบื้องตนของกรณีศึกษาพิษณุโลก ภูเก็ต และขอนแกน 
 

โครงสราง พิษณุโลก ตอแสน 
ประชากร 

ขอนแกน ตอแสน 
ประชากร 

ภูเก็ต ตอแสน 
ประชากร 

จํานวนประชากร 849,692 - 1,767,601 - 335,913 - 
อําเภอ 9 - 26 - 3 - 
พื้นที่(ตร.กม.) 10,816  10,886  543  
ตํารวจ(นาย) 1,754 207 3,300 187.2 1,198 356.6 
จํานวนโรงพัก 18 2.1 26 1.5 8 2.4 
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ/ราย 416 49 459 26 1,481 440.9 
จํานวนผูเสียชีวิต (คน) 192 23 268 15.2 102 30.4 
ปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง(ลานลิตร) 299.1 35.3 529 30 251 74.7 
จํานวนรถจักรยานยนต 234,693 27,755 359,399 20,394 226,194 67,337 
ความยาวของถนน (กม.) 1,159 136.4 2,258 127.7 302 89.9 
 

จากการศึกษาโดยทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ พบวาภาพรวมของนโยบายนั้นเหมือนกันทุก
จังหวัด กลาวคือ นโยบายที่เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ จะมีการดําเนินงานตามแนวยุทธศาสตรที่มาจากศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก (5E) ไดแก โดยการทํางานใน
แตละภาคสวน จะมีการแยกตามบทบาท และหนาที่ในสวนที่หนวยงานของตนเกี่ยวของในแตละดาน ทั้งนี้จะมี
หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทําหนาที่เปนเหมือนศูนยกลาง เปนหนวยเลขานุการคอย
ประสานงานตางๆ ใหเกิดการรวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายใตนโยบายเดียวกัน แตสิ่งที่แตกตางกันคือ 
ปญหา และวิธีการดําเนินงานของแตละจังหวัด ตลอดจนการคิดหานวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการทํางานตาม
นโยบายการปองกันการเกิดอุบัติเหตุประสบความสําเร็จ ความแตกตางที่เห็นไดอยางเดนชัด และถือวาเปน
ขอดีในการทํางานของจังหวัดขอนแกน และ จังหวัดภูเก็ต ไดแก 

 
บานไผโมเดล 

บานไผโมเดล  เกิดขึ้นจากการทํางานของทีมโรงพยาบาลบานไผ และทีมภาคีเครือขายปองกัน
อุบัติเหตุอําเภอบานไผ (MIS) ซึ่งการรวมกลุมกันทํางานนี้  มีที่มาจากเร่ืองราวของนองภูมินทร กลาวคือ เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายนพ.ศ. 2547 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง  โรงพยาบาลไดรับแจงใหออกเหตุไปรับผูบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุรถยนตชนรถมอเตอรไซด มีผูบาดเจ็บเปนผูหญิงที่กําลังตั้งครรภแกใกลคลอด 1 ราย และผูชายอีก
คนที่เปนขับมอเตอรไซด สองสามีภรรยา ซึ่งไมรูสึกตัวทั้งคู ขณะที่กําลังชวยชีวิตผูหญิงที่ตั้งครรภอยูน ั้น พลัง
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ของความหวงลูก  เฮือกสุดทายของลมหายใจของผูเปนแมไดถามถึงลูก “ลูกฉันอยูไหน” ซึ่งเจาหนาที่ที่ใหการ
ชวยเหลือไดบอกวาลูกคุณอยูนี้ เพราะคิดวาผูเปนแมคงหมายถึงลูกที่อยูในครรภ แตเคาสายหนาเหมือนจะสื่อ
กับพวกเราวาไมใช...ทําใหเราไดยอนกลับไปที่เกิดเหตุอีกคร้ัง ซึ่งเมื่อเรากลับไปที่เกิดเหตุเราก็พบวายังมี
เด็กผูชายอีกคน กระเด็นตกอยูในทองรอง นองภูมินทรรอดตายไดเพราะความรักของแมกอนสิ้นลม ถึงแมวา
เวลาจะผานไป 6-7 ป เมื่อไหรที่ถึงวันลอยกระทง ภูมินทรจะไมไปงานลอยกระทง  มันคือวันที่โหดราย เปนวันที่ 
“ผมถูกพรากจากผูเปนที่รักในวันลอยกระทง” ยากที่จะลบเลือนได 

“เร่ืองเลาของนองภูมินทรที่ไดเลาสูกันฟง เปนแรงจูงใจที่ทําใหพวกเราเกิดการมารวมตัวกัน
เพื่อทํางานการปองกันอุบัติเหตุ จนกลายเปนทีมภาคีเครือขายปองกันอุบัติเหตุอําเภอบานไผ ”       
(เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด) 

 
โดยการทํางานตรงนี้ เร่ิมตนจากการดูขอมูลอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาล ประสานขอมูลตํารวจ พุทธ

ญาณสมาคม  แขวงการทาง ขนสง  ผูประสบภัยและครอบครัว หาภาคีเครือขายนอกหนวยงาน ไมใชทํางาน
เฉพาะในโรงพยาบาล แตเปน ทีมสหสาขาวิชาชีพนอกหนวยงาน โดยรวมกันคิด รวมกันทํา “โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรสูการแกไขปญหาอุบัติเหตุแบบบูรณาการ อําเภอบานไผ จงัหวัดขอนแกน” ซึ่งไดแก 
การแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงหนาปมแกส ปตท.เปนตน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เร่ิมจากการ หาทีมที่มีใจเดียวกัน มีจุดมุงหมายเดียวกัน (คนพบ ฝนใหไกล 
ออกแบบ ไปใหถึง) ตั้งวงคุยกันจากทีมสารสนเทศ โดยใช caseอุบัติเหตุนําเสนอผลการวิเคราะหเขาสู
คณะกรรมการระดับอําเภอ ติดตามผลสะทอนกลับโดยไดนํากรอบแนวคิดการดําเนินงาน MIS ของ           
นพ.ธนะพงศ จินวงษ มาใชในการดําเนินงาน 

การนําเสนอขอมูลของทีมภาคีเครือขายบานไผสูเวทีการประชุมทุกระดับทีมทํางานจะนําเสนอขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนําเสนอเชิงคุณภาพจะใชการเลาเร่ืองหรือเร่ืองเลา ซึ่งจะไดผลมากสําหรับผู
ไดรับฟงเพราะเปนเร่ืองราวที่จะกระแทกใจคนฟงไดดีกวาขอมูลที่นําเสนอเชิงปริมาณหรือสถิติเพียงอยางเดียว 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จไดแก ทีมงานเครือขายซึ่งเกาะติดปญหาและจัดการขอมูลอุบัติเหตุ
จราจรที่มีความมุงมั่นและทุมเท มีการจัดเวทีพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ เกิด
กระบวนการการใชขอมูลเพื่อขับเคลื่อนสูการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร การบูรณาการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงาน ชุมชนและเอกชนในการเขามามีสวนรวม ใชสื่อโทรทัศน สื่อเคเบิ้ลทองถิ่นและสื่ออื่นๆ เขามาชวยใน
การกระตุนการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน แกนนําเครือขายมีทักษะ
และองคความรูในการวิเคราะห สาเหตุ ปจจัย การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต จุดเสี่ยงหลายแหงไดรับการ
แกไข  ทําใหสามารถลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตลงไดอยางแทจริง 
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ภูเก็ตโมเดล 
 ตัวอยางการทํางานของจังหวัดภูเก็ต ที่เห็นเดนชัด คือในเร่ืองของการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100% 
โดยตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ไดจัดทําโครงการณรงคสวมหมวกนิรภัยในจังหวัดภูเก็ต 100 % ในเขตเทศบาล
นครภูเก็ตเปนโครงการนํารอง ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตเดือนเมษายน 2553 จนถึงปจจุบันเพื่อใหประชาชนที่ใช
รถจักรยานยนตและผูโดยสารซอนทายมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
และเพื่อใหพี่นองประชาชนจังหวัดภูเก็ตไดถือปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีเปนจังหวัดตนแบบของประเทศไทย 
หลังจากการดําเนินการประสบความสําเร็จในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทางตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไดขยาย
โครงการรณรงคใหครอบคลุมทั้งจังหวัดดวย 

โดยสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากจักรยานยนตกอนที่จะมีการรณรงคในสวนของจังหวัดภูเก็ตพบวาภูเก็ตมี
อัตราการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรสูงเปน อันดับ 1-5 ของประเทศไทยมาเปนเวลาหลายป โดยมี
บาดเจ็บ 33-35 คนตอวันเสียชีวิต 15-16 คนตอเดือนมีผูเสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 16 ราย เมื่อเร่ิมโครงการบังคับ
ใชกฎหมายอยางจริงจังในเร่ืองของการสวมหมวกนิรภัยปรากฏวามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนตลดลง 
50% ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหพี่นองประชาชนเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัยจึงไดใหความรวมมือ
อยางจริงจัง นับเปนแบบอยางที่ดีและเปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดภูเก็ตที่ไดดําเนินการโครงการนี้จน
ประสบความสําเร็จเปนจังหวัดแรกของประเทศไทย        
        โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัยในจังหวัดภูเก็ตนี้เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนซึ่งเปนตัวอยาง
นําไปปฏิบัติเร่ืองของการลดอุบัติเหตุเปนเร่ืองที่สําคัญที่ทุกภาคสวนจะตองรวมกันแกไขปญหาการการลด
อุบัติ เห ตุทางถ นนนั้ นต องอ าศั ยความเขมแข็ งขอ งทุ กฝายเ พื่ อป องกันไม ใ ห เกิ ดความสูญเสี ย 
            โดยกระบวนการทํางานนั้น ก็มีหลายรูปแบบ คือมีทั้งการกวดขันวินัยจราจร มีการประชาสัมพันธทุก
รูปแบบทั้งนี้ก็ไดรับความรวมมือจากเอกชนดวย ไปจนถึงการแจกหมวกนิรภัยใหกับกลุมผูประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตรับจางจํานวน 1,000 ใบ เพื่อนําไปใชใหผูซอนทายไดสวมใสซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของมาตรการประชาสัมพันธตามโครงการ นอกจากนั้นยังมีการรณรงคตามหนวยงานราชการ
ตางๆดวยซึ่งไดรับผลการตอบรับเปนอยางดี 

จากการสัมภาษณพบวา ความสําเร็จในการทํางานของจังหวัดภูเก็ตเกิดจาก การคิดนวัตกรรมใหมๆ 
คือนํามาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย และมาตรการดานการใหความรูและประชาสัมพันธมาทําควบคูกัน 
เรียกไดวาเปนทําแพ็คเกจ ตัวอยางเชน ใหเจาหนาที่ตํารวจกวดขันจับกุมผูทําผิดวินัยจราจร โดยไมมีการจับ
ปรับ แตเปนการจับและใหใบนัดหมาย เพื่อเขามาอบรมใหความรู หรือ กอนทําการกวดขันจับกุมอยางจริงจังก็
ไดมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับรูกอน  ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จมาก เพราะไมมีการขัดแยง
กันระหวางเจาหนาที่ตํารวจและประชาชน อีกทั้งเปนการทํางานที่มีแกนนํา ทําหนาที่ เปนตัวเชื่อมรอย
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หนวยงานตางๆใหมาทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพตองทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของปญหาและ
เขามามีสวนรวม ทําใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการอยางแทจริง  
 

4.5 เสนอแนะการวิเคราะหความคุมคาของมาตรการทางดานอุบัติเหตุ กรณีศึกษา 3 จังหวัด  
 

การวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณตางๆที่สนับสนุนโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการปองกัน
อุบัติเหตุโดยใชแนวคิดแบบจําลอง Markov model ประยุกตจากแบบจําลองการเปนโรคโดยทั่วๆไป 
(Conceptual disease model) ดังแผนภาพดานลางนี้ (รูปที่ 3) เปนการพยากรณโดยใช Markov model ใน
เร่ืองการเกิดตนทุนที่สะทอนในเร่ืองงบประมาณที่แตละจังหวัดใชในเร่ืองอุบัติเหตุ และประโยชนของโครงการ
ปองกันอุบัติเหตุตางๆในระยะเวลา 10 ปขางหนา (ตารางที่ 25) โดยการวิเคราะหทางดานผลประโยชนเปนการ
ประเมินโดยใชการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-benefit analysis) ของมาตรการดานความปลอดภัย
ทางถนนจะขึ้นอยูกับการประเมินผลกระทบ หรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับเมื่อมีการใชมาตรการดานความ
ปลอดภัยทางถนนนั้นๆ โดยจะตองคํานึงถึงมูลคาเปนตัวเงินของผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใช
มาตรการนั้นๆ ดังนั้นในการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนจะ
เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาของชีวิตมนุษย ซึ่งทําใหเกิดขอโตแยงในการประเมินดังกลาว 7   Safety Net 
(2009) รายงานวาประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ําจะประเมินมูลคาเปนตัวเงินของการ
รักษาชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุ (หรือมูลคาความสูญเสียทางสังคมของผูเสียชีวิต) ไวสูงกวาประเทศที่มีอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง8 ดังนั้นการนําผลการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของตางประเทศมาใช
จะตองคํานึงถึงมูลคาดังกลาวดวย นอกจากนั้นคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการดานความปลอดภัย
ทางถนนในแตละประเทศมีความแตกตางกัน จากเหตุผลตางๆที่กลาวมาการนําคาผลประโยชนตอตนทุน 
(Benefit-cost ratio) ของตางประเทศมาใชอางอิงจึงตองระมัดระวัง เพราะผลที่ไดรับเมื่อดําเนินการในประเทศ
ไทยอาจจะแตกตางจากตางประเทศได9 
 

                                                
7แนวคิดจาก Vision zero ของประเทศสวีเดนมีแนวความคิดวาคุณภาพชีวิตและมูลคาชีวิตของมนุษยไมควรท่ีจะประเมินออกมาเปนตัวเงิน หรือมี
มูลคาสูงจนไมสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงินได  
8SafetyNet (2009) Cost-benefit analysis, available online at http://www.dacota-
project.eu/Links/erso/knowledge/Fixed/08_measures/cost_benefit_analysis.pdf 
9SafetyNet (2009)ใหขอควรระวังวาไมควรจะนําการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน มาใชในการพิจารณาเลือกมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับ
ปญหาดานความปลอดภัยทางถนนเพียงอยางเดียว การเลือกกลุมมาตรการท่ีเหมาะสมควรจะคํานึงถึงปจจัยอื่นๆดวย เชนความเสมอภาค เปนตน 
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Number of healthy 
people  

Number of Road 
Traffic Injuries (RTI) 

Number of people 
dead from the RTI 

Number of people 
dead from other 
causes 

 Prevalence 

All other mortality  

All other mortality  

Case fatality rate  

รูปท่ี 3 แบบจําลองการเปนโรคโดยท่ัวๆไป (Conceptual disease model) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ดวยขอจํากัดของขอมูลและระยะเวลาในการศึกษา งานวิจัยนี้จึงเสนอแบบจําลองการเกิดโรคที่งาย
ที่สุด ประกอบไปดวย 3 สถานะ กลาวคือ สถานะปกติ (State A) สถานะการเกิดโรคในกรณีนี้คือการเกิด
อุบัติเหตุ (State B) และสถานะการตายทั้งจากอุบัติเหตุและสาเหตุอ่ืนๆ (State C) โดยพารามิเตอรที่ใช
ประกอบไปดวยคาความชุกของการเกิดอุบัติเหตุของแตละจังหวัด (prevalence) อัตราการตายจากอุบัติเหตุ 
(Case fatality rate of RTI10) และ อัตราการตายจากทุกสาเหตุ (All cause mortality rate) โดยใชขอมูลจากป 
พ.ศ. 2552  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 RTI ยอมาจาก Road Traffic Injury หรือการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
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รูปท่ี 4  แบบจําลอง A Simple Markov model for a cost-effectiveness model for accident preventive 
programs 
 

 
 
  

ตารางที่ 25 แสดงถึงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนตามที่กลาวมาขางตน ไดแก ขอมูล
ประชากรซึ่งพบวาขอนแกนมีประชากรมากที่สุด ตามมาดวยพิษณุโลก และภูเก็ตที่มีประชากรเพียง 300,000 
คนเทานั้น ในเร่ืองอุบัติการการเกิดอุบัติเหตุทางถนนพบวาจังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดและ
มากกวาจังหวัดขอนแกนและพิษณุโลกประมาณ 3 เทา แตเมื่อเปรียบเทียบกันเร่ืองความรุนแรงตอคร้ังการเกิด
อุบัติเหตุพบวาภูเก็ตกลับมีความรุนแรงนอยสุดดวยอัตราการตายเพียงรอยละ 7 ในขณะที่ขอนแกนและ
พิษณุโลกมีอัตราการตายมากถึงรอยละ 52  และรอยละ 46 ตามลําดับ ในเร่ืองสถานะทางเศรษฐกิจพบวา
ภูเก็ตมีสถานะทางเศรษฐกิจดกีวาขอนแกนและพิษณุโลกมากถึงประมาณ 3 เทา ดวย GPP per capita เทากับ 
240,000 บาทตอคน ในขณะที่พิษณุโลกและขอนแกนมี GPP per capita ประมาณ 75,000 บาทตอคนเทานั้น 
ในเร่ืองงบประมาณที่ใชในการดูแลและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ (การศึกษาคร้ังนี้ใชงบประมาณเปนตัวแปร 
proxy ที่สะทอนถึงตนทุนของโปรแกรมตางๆที่ใชในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่แตละจังหวัดใช) และสุดทาย
ในเร่ืองประโยชนที่แตละจังหวัดไดรับจากการโครงการปองกันอุบัติเหตุ การศึกษาคร้ังนี้ไดใชขอมูล Disability 
weight จากโครงการศึกษาภาระโรคของประเทศไทย ประกอบกับขอมูล GPP per capita ตามที่กลาวมาใน
การวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดข้ึนใน 3 กรณี ไดแก กรณีตายจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งคาผลประโยชนจะเทากับ
ศูนย กรณีบกพรองจากการเกิดอุบัติเหตุคาผลประโยชนที่ไดคือคาผลคูณของคา “QoLบกพรอง” กับคา GPP 

State A  
ดี 

State B 
เกิดอุบัติเหตุ 

State C 
ตาย Prevalence  

All cause mortality 

Die from RTI 
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per capita ของแตละจังหวัด และกรณีที่ไมมีการเกิดอุบัติเหตุไดคาผลประโยชนที่ไดจะเทากับคา GPP per 
capita ของแตละจังหวัด  จากการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผลโดยใชขอมูลและแบบจําลองตามที่ไดอธิบาย
ขางตน พบวาทุกจังหวัดมีคาสัดสวนของผลประโยชนตอตนทุนมากกวาหนึ่งซึ่งหมายถึงความคุมคาของการใช
งบประมาณในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ กลาวคือ ขอนแกนคา B-C ratio สูงที่สุด (471 บาท) 
ตามดวยพิษณุโลกและภูเก็ตตามลําดับ (ตารางที่ 26) อยางไรก็ตามดวยความจํากัดของขอมูลและเวลา 
การศึกษาคร้ังนี้จึงสามารถสรุปไดเพียงเบื้องตนเทานั้นวาแตละจังหวัดยังสามารถลงทุนทางดานอุบัติเหตุมาก
ข้ึน และการลงทุนทางดานอุบัติเหตุมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความคุมคา ดวยมูลคาของความเสียหายที่
มากกวามูลคาของเงินลงทุนเปนจํานวนคอนขางมากโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ตามดวยความจํากัดของขอมูล
และแบบจําลอง งานศึกษาคร้ังนี้จึงไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนวาจังหวัดใดมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการดานอุบัติเหตุมากกวากัน ในอนาคตอันใกลจึงควรจะทําการศึกษาเพิ่มเติมของความคุมคาของการ
ลงทุนในแตละจังหวัดที่มีความโดดเดนดานการดําเนินการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ เปนรายกิจกรรม โดย
ตองทําการศึกษาใหละเอียดมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษาจะชี้ใหเห็นถึง “Best 
practice” หรือ “Best intervention package” ที่สามารถนํามาใชในจังหวัดอ่ืนเพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันและลดอุบัติเหตุมากข้ึนทั้งประเทศ 
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ตารางท่ี 25 ขอมูลประกอบการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง Markov model ในกรณีศึกษา 3 จังหวัด 
 

รายการ ขอนแกน ภูเก็ต พิษณุโลก 
ประชากร  1,883,000 297,000 846,000 
จํานวนอุบัติเหตุทางถนน 459 1,481 416 
จํานวนการตายดวยอุบัติเหตุ 268 102 192 
จํานวนการตายทุกสาเหตุ 11,364 1,388 1,388 
GPP11 per capita 76,385 236,461 72,907 
งบประมาณ 30,333,600 35,648,600 27,153,000 
  ทางหลวงไดรับการดูแลและแกไขปญหาในเรื่องความปลอดภัย 28,803,600 35,000,000 26,544,000 
  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 1,530,000 648,600 609,000 
QoLคนตาย12 0.00 0.00 0.00 
QoLสุขภาพดี 1.00 1.00 1.00 
QoLบกพรอง 0.77 0.77 0.77 
หมายเหตุ: QoL คือ Quality of Life ในกรณีน้ีคือดัชนีคุณภาพชีวิตอางจากการศึกษาภาระโรคของประเทศไทย โดยคณะทํางานภาระโรคป 2542 
และ 2547, สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ; ขอมูลประชากรและจํานวนอุบัติเหตุอางจากรายงานสถานการณอุบัติเหตุซ่ึงเปน
ขอมูลในป2552; ขอมูลดานงบประมาณอางจากรายงานงบประมาณรายจายประจําป 2552 ของแตละจังหวัดท่ีจัดทําโดยกรมบัญชีกลาง ซ่ึง
ประกอบไปดวยงบประมาณท่ีทางหลวงไดรับการดูแลและแกไขปญหาในเรื่องความปลอดภัย และงบประมาณท่ีใชในโครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 
 
 
ตารางท่ี 26 การวิเคราะหความคุมคาของมาตรการทางดานอุบัติเหตุกรณีศึกษา 3 จังหวัด 
 

จังหวัด Budget/person Benefit/person B-C Ratio 
ขอนแกน  161 75,858 471 
ภูเก็ต  1,178 211,391 179 
พิษณุโลก  414 74,347 180 

 

                                                
11 GPP ยอมาจาก Gross Provincial Product หรือผลผลิตมวลรวมของแตละจังหวัด; GPP per capita คือ ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดตอ
ประชากรหน่ึงคน 
12 เปนการคํานวณหาคาเฉล่ียโดยใชขอมูล Disability weight ท่ีทางคณะทํางานภาระโรคไดใชในการจัดการศึกษาภาระของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด
ในป 2542 และ 2547  



บทที่ 5 
 

งบประมาณเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุของประเทศไทย 
 

1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุของประเทศไทย  
การจัดสรรงบประมาณแผนดินของประเทศไทยนั้นเปนการจัดสรรงบประมาณที่ผาน “กรม” ตางๆ 

ซึ่งมีประมาณ 200 กรม ในปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการตามภารกิจที่แตละกรม
รับผิดชอบ เชน งบประมาณทางดานการปองกันปญหาและความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทองถนน ก็นาจะ
อยูในสวนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนหนวยงานกลางของภาครัฐ ในการดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยที่มีมาตรฐานสากล สรางความเปนเมืองนาอยูและ
ปลอดภัยใหกับคนไทยทั้งประเทศ การจัดสรรงบประมาณดังกลาวทําใหแตละกรมทํางานเฉพาะโครงการที่
ตนเสนอและตามภาระหนาที่รับผิดชอบเทานั้น ทั้งที่ความเปนจริงแลว การทํางานในโครงการสาธารณะ
และโครงการที่เกี่ยวกับชีวิต ความอยูดีกินดีของประชากร จะตองไดรับการสนับสนุนจากหลายๆสวน โดย
หนวยราชการจากหลายๆกรมจะตองทํางานรวมกัน แตปญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณตามกรมทําให
บางครั้งเกิดกรณีคนขอขอไปตามงบและนโยบายประเทศ ในขณะที่ผูนําไปใชเปนอีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะยังไมมีความพรอมในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว เชน ความเก่ียวของกันของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และกระทรวงคมนาคม ในเรื่องมาตรการตรวจจับความเร็ว โดยการใชกลองซึ่งกระทรวง
คมนาคมจะเปนคนซื้ออุปกรณตรวจจับความเร็วดังกลาว ในขณะที่หนวยงานสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
หนวยงานปฏิบัติการ 

นอกจากการจัดสรรงบประมาณใหกับกรมตางๆแลว ยังมีการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงาน
ระดับพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตลอดจนหนวยงานสวนทองถิ่น เชน อบต. อบจ. เพ่ือให
ทํางานเสริมกับกรมจากสวนกลาง  

การจัดสรรงบประมาณดานอุบัติเหตุจะตองคํานึงถึงความสมดุลของการทํางานทั้งในสวนกลาง 
ภูมิภาค และทองถ่ิน ที่จะตองมีความสอดคลองกัน อยางไรก็ตามการบริหารงานสวนทองถ่ินหรือพ้ืนที่
จะตองมีความเปนอิสระ เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆไดอยางแทจริง ใน
เรื่องอุบัติเหตุ ความสมดุลดังกลาว คงเปนเรื่องยากที่จะเฉพาะเจาะจงลงไป เพราะแตละพ้ืนที่ก็มีบริบท
ตางกัน เชน พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต มีภูเขาสูงมาก ทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดสูงกวา
ขอนแกน อีกทั้งการที่เปนเมืองทองเที่ยว การใหความสําคัญตอความปลอดภัยของถนนอาจจะตองให
ความสําคัญมากกวาจังหวัดอื่นๆเปนตน  
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นอกจากภาครัฐบาลแลวในแตละปจะมีการจัดสรรจากหนวยงาน องคกร หรือกองทุนตางๆที่ให
ความสําคัญกับการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และบริษัทเอกชน เชน โครงการถนนสีขาว ของบริษัทโตโยตาประเทศไทยจํากัด เปนตน 

 
2. จาก 5 ยุทธศาสตรการปองกันอุบัติเหตุสูการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทย  
ในสวนนี้เปนผลของการทบทวนเอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2550-2554 ของกระทรวงตางๆที่เก่ียวของกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุ ไดแก กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

การพิจารณาทางดานงบประมาณรายจาย พิจาราณาจาก ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
แผนงบประมาณ วัตถุประสงคของการจัดสรร ผลผลิตที่ตองการ กิจกรรม และงบประมาณรายจายอื่นๆ 
เพ่ือชวยในการพิจารณาถึงมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่สอดคลองกับกิจกรรมนั้นๆ 

จากการรวบรวมงบประมาณรายจายตางๆที่หนวยงานใชในการปองกันและลดอุบัติเหตุ พบวาแต
ละปจะมีการใชเงินจํานวน 15,000 ลานบาท (คิดเฉพาะป 2550-2553) ในโครงการหรือมาตรการที่
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประมาณการณ
ในป 2550 จํานวน 249,290,550,000 บาท จะเห็นวางบประมาณที่ใชยังนอยกวามูลคาความเสียหายอยู
มาก  
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ตารางท่ี 27 แสดงงบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงานประจําป พ.ศ 2549-2554 

หนวย: บาท 
 

หนวยงาน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 Total 
กระทรวงคมนาคม   7,534,556,200 9,340,240,700 3,784,701,000 12,323,189,700 15,055,814,200 48,038,501,800 
กระทรวงศึกษาธิการ   2,756,527,400 3,974,945,700 806,222,700 1,261,233,200 4,291,919,200 13,090,848,200 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ   3,474,109,900 3,413,797,600 3,733,339,600 3,719,704,400 3,499,998,000 17,840,949,500 
กระทรวงมหาดไทย   546,299,100 180,000,000 150,768,100 90,000,000 99,750,000 1,066,817,200 
กระทรวงสาธารณสุข   14,000,000 8,000,000 112,250,000 54,716,700 164,807,400 353,774,100 
สสส. (2549-2553) 194,665,420 181,993,860 154,872,864 149,793,610 175,763,800   857,089,554 
กปถ. (2549-2553) 596,130,900 528,055,667 574,474,472 551,236,265 413,064,870   2,662,962,174 
งบประมาณรวม 790,796,320 15,035,542,127 17,646,331,336 9,288,311,275 18,037,672,670 23,112,288,800 83,910,942,528 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 28 แสดงงบประมาณรายจายจําแนกตาม 5 ยุทธศาสตรการปองกันอุบัติเหต ุ
                  หนวย:บาท 

2550-2554 Enforcement  Engineering  Education  EMS Evaluation  Total 
กระทรวงคมนาคม 1,038,323,400 38,824,304,433 3,499,343,883 - 4,610,393,719 47,972,365,436 
กระทรวงศึกษาธิการ                      -                          -    10,472,678,560 1,309,084,820 1,309,084,820 13,090,848,200 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 17,840,949,500                       -                           -    -                      -    17,840,949,500 
กระทรวงมหาดไทย 533,408,600                       -    266,704,300 - 266,704,300 1,066,817,200 
กระทรวงสาธารณสุข                      -                          -                           -    353,774,100                      -    353,774,100 
สสส. (2549-2553) 170,130,292 121,925,825 308,275,802 11,958,400 244,799,235 857,089,554 
กปถ. (2549-2553) 887,654,058  887,654,058  887,654,058 2,662,962,174 
งบประมาณรวม 20,470,465,850 38,946,230,258 15,434,656,603 1,674,817,320 7,318,636,132 83,844,806,164 

สัดสวน 24% 46% 18% 2% 9% 100% 
ท่ีมา:สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตร ี
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ตารางท่ี 29 แสดงมูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ป พ.ศ.2550-2551 
 
รายละเอียด ตลอดป 50 เทศกาลปใหม 51 เทศกาลสงกรานต 51 

จํานวน 
(คน) 

คาใชจาย 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

คาใชจาย 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

คาใชจาย 
(บาท) 

บาดเจ็บ 79,029 11,854,350,000 4,903 735,450,000 4,803 720,450,000 
พิการ 7,902 98,775,000,000 490 6,125,000,000 480 6,000,000,000 
เสียชีวิต 12,492 138,661,200,000 401 4,451,100,000 368 4,084,800,000 
รวม 99,423 249,290,550,000 5,794 11,311,550,000 5,651 10,805,250,000 
ที่มา : ประมาณการมูลคาความเสียหาย ประเมินไวเมื่อป 2550 (ตอ 1 ราย) สํานักอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
กรมทางหลวง; เสียชีวิต 11,100,000 บาท พิการ 12,500,000 บาท  บาดเจ็บสาหัส 300,000 บาท  บาดเจ็บธรรมดา 
150,000 บาท 
 
โครงการถนนไรฝุน (งบไทยเขมแข็ง) 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ไดดําเนินการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท โดย
ปรับปรุงถนนในโครงขายทางหลวงชนบทสวนที่ผิวทางเดิมเปนผิวทางลูกรังใหเปนถนนลาดยางหรือถนน
คอนกรีต เพ่ือใหประชาชนในสวนภูมิภาคทั่วประเทศมีถนนที่ไดมาตรฐาน สามารถเดินทาง ขนสงสินคา 
ผลผลิตการเกษตรไดตลอดฤดูกาล มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดคาใชจายในดานสาธารณสุข 
ลดตนทุนในการเดินทางและการขนสงผลผลิตทางการเกษตร เปนการเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดของ
ประชาชนในชนบทซึ่งเรียกวา "โครงการถนนไรฝุน" 
  ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท มีถนนโครงขายในความรับผิดชอบจํานวน 14,509 กิโลเมตร เปน
ถนนลาดยางแลว 34,296 กิโลเมตรและคงเหลือถนนลูกรังจํานวน 7,213 กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง บรรจุโครงการถนนไรฝุนของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมไวใน
แผนปฏิบัติการดังกลาวโดย มีกําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน 3 ป ต้ังแต พ.ศ. 2553-2555 ซึ่งในป พ.ศ. 
2553 ไดเริ่มกอสรางจํานวน 902 โครงการรวมระยะทาง 3,200 กิโลเมตร โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 
14,721.48 ลานบาท ประกอบดวยภาคเหนือจํานวน 193 โครงการ ภาคใตจํานวน 159 โครงการ ภาค
กลางจํานวน 240 โครงการและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 275 โครงการ โดยประชาชนไดเริ่มใช
ประโยชนจากโครงการที่แลวเสร็จตั้งแตกลางป พ.ศ. 2553 
 จาก พรบ.เงินกู 4 แสนลานบาท สําหรับโครงการที่จะดําเนินการในป พ.ศ. 2554 (2,000 ก.ม.) 
และ พ.ศ. 2555 (2,000 ก.ม.)  รัฐบาลไดยกเลิกการออก พ.ร.บ.ดังกลาว สงผลใหการกอสรางถนนไรฝุนใน
ป พ.ศ.2554-2555 ไมไดรับการจัดสรร กรมทางหลวงชนบทจึงไดนําโครงการถนนไรฝุนที่เหลือ บรรจุไวใน
งบประมาณปกติของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งในปงบประมาณ 2554 ไดรับการจัดสรรประมาณ 615 
กิโลเมตร วงเงิน 2,829 ลานบาท 
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ตารางท่ี 30 แสดงการใชจายงบประมาณในภาพรวมท้ังประเทศ 
 

ภาค 
จํานวน
โครงการ 

วงเงินตามสัญญา 
(ลานบาท) 

ผลเบิกจาย 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

คิดเปนรอยละ 

เหนือ 198 3,005.45 3,004.82 99.98 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 290 5,319.18 5,319.18 100 
กลาง 245 3,386.28 3,386.36 100 
ใต 169 2,392.90 2,380.08 99.46 
รวมคากอสราง 902 14,103.81 14,803.46 99.88 
ที่มา: โครงการถนนไรฝุน กระทรวงคมนาคม 
 
กระทรวงคมนาคม 

ในสวนของกระทรวงคมนาคม พบวา ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณสวนใหญที่เกี่ยวของกับ
อุบัติเหตุจะอยูในสวนของยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล โดยมีการจัดตั้ง
แผนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส และมีวัตถุประสงคในการจัดใหมีโครงสราง
พ้ืนฐานและบริการดานคมนาคมอยางมีบูรณาการ และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบการขนสงและ
จราจร หนวยงานที่รับผิดชอบจะเปนในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก 
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และตั้งแตป 2551 ไดมีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร เพ่ิมขึ้นมา 

 กรมการขนสงทางบกและกรมทางหลวง มีงบบุคลากรเกินกวารอยละ 30 เชน ในป 2553 กรมการ
ขนสงทางบกมีงบประมาณสวนบุคลากรมากถึงรอยละ 70 ของงบประมาณรายจายทั้งหมดในเรื่อง
อุบัติเหตุและกรมทางหลวงใชงบประมาณรายจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรประมาณรอยละ 53 ของ
งบประมาณรายจายในเรื่องที่ เ ก่ียวกับอุบัติเหตุทั้งหมด ในขณะที่กรมทางหลวงชนบทใช
งบประมาณทางดานบุคลากรนอยกวามากโดยเปรียบเทียบ คือ ประมาณรอยละ 3-5 ของ
งบประมาณทั้งหมดที่ใชไปในดานการปองกันอุบัติเหตุ งบของกรมทางหลวงชนบทสวนใหญจะ
เปนงบลงทุนของที่ดินและสิ่งกอสราง 

 ในป 2550 กระทรวงคมนาคมมีแผนงบประมาณรายจายในโครงการที่เก่ียวของกับการปองกัน
อุบัติเหตุจํานวน 7,534,556,200 บาท โดย สวนใหญ (เกินกวารอยละ 80) จะเปนในเรื่องทาง
วิศวกรรม (Engineer-E2) ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาทาง และอํานวยความ
ปลอดภัยงานทางที่รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งการพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ
ที่รับผิดชอบโดยกรมการขนสงทางบก นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังไดใหความสําคัญกับ
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ยุทธศาสตรดานการประเมินผลและระบบสารสนเทศ (Evaluation-E5) โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 
8 ของงบประมาณทางดานนี้ทั้งหมด และมาตรการทางดานการศึกษา (Education-E3) คิดเปน
รอยละ 8 

 ในป 2551 กระทรวงคมนาคมมีงบประมาณรายจายเพ่ิมขึ้น เปน 9,340,240,700 บาท โดยไดมี
เพ่ิมงบประมาณรายจายใหกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร เพ่ือใหดําเนินการ
ตามมาตรการ E3 และ E5 ในปนี้งบประมาณในสวนของ E5 ไดรับการจัดสรรเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
11 ของงบประมาณทั้งหมด แตอยางไรก็ตามงบประมาณสวนใหญของกระทรวงคมนาคมจะถูก
จัดสรรไปเพ่ือมาตรการทางดานวิศวกรรมมากที่สุด (รอยละ 80) 

 ป 2552 กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณรายจายใหกับการปองกันอุบัติเหตุลดลง เหลือเพียง 
3,784,701,000 บาท โดยกรมทางหลวงชนบทไมไดงบประมาณที่เกี่ยวกับมาตรการปองกัน
อุบัติเหตุเลยในปนี้ รอยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดถูกจัดสรรไปใชจายในกิจกรรมที่เก่ียวของ
กับ E5 ประมาณรอยละ 50 ถูกใชไปเพ่ือมาตรการดานวิศวกรรม และประมาณรอยละ 18 ใชใน
มาตรการดานการศึกษา 

 ในป 2553 กระทรวงคมนาคมไดจัดสรรงบประมาณรายจายไปที่กรมทางหลวงชนบท ทําใหในปนี้
สัดสวนการจัดสรรเงินเพ่ือใชในมาตรการดานวิศวกรรม (E2) มีมากที่สุด (รอยละ 83) และมีการ
จัดสรรงบประมาณดานการปองกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเปน 12,323,189,700 บาท 

 ในป 2554 กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณทั้งหมดจํานวน 15,055,814,200 บาท เพ่ือใช
จายในมาตรการตางๆที่เก่ียวของกับการปองกันอุบัติเหตุ (รอยละ 88)  เปนคาใชจายในมาตรการ
ทางดานการประเมินผลและระบบสารสนเทศเพียงรอยละ 6 และรอยละ 4 เปนคาใชจายใน
มาตรการทางดานการศึกษา 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไมไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปองกันและปราบปรามอุบัติเหตุ
โดยตรง แตมีการจัดสรรงบประมาณภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แผน
งบประมาณเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน และผลผลิตที่
ตองการคือผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย คาใชจาย
ทางดานอุบัติเหตุของกระทรวงศึกษานอกจากจะใชทางดานการศึกษา วิจัย การประเมิน การบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินแลว ยังนําไปใชทางดานการใหบริการทางการแพทยทั่วๆไปอีกดวย งานครั้งนี้ตั้ง
สมมุติฐานวาครึ่งหนึ่งของงบประมาณถูกใชไปเพ่ือการใหบริการทางการแพทยปกติ และอีกครึ่งใชใน
มาตรการการปองกันอุบัติเหตุ โดยสวนที่ใชทางดานอุบัติเหตุจะแบงเปนคาใชจายดาน EMS (E4) รอยละ 
80 และดาน Evaluation (E5) และ Education (E3) อีกดานละรอยละ 10 
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ในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงศึกษาในชวงป พ.ศ. 2550- 2554 จะมีการจัดสรร
งบประมาณภายใตแผนงานดังกลาวใหแก มหาวิทยาลัยเพียงไมก่ีแหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงบประมาณจะไปลงที่มหาวิทยาลัยมหิดลมาก
ที่สุด ในป 2551 มีการจัดทําโครงการจัดตั้งอาคารศูนยอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉินสมบูรณแบบ และ
ระบบที่ใชในการใหบริการ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลใชงบประมาณทั้งสิ้น 3,292,326,500 บาท  

ในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงศึกษานี้มีเพ่ือรองรับกับมาตรการดานการศึกษา 
(E3) การประเมิน (E5) และ การแพทยฉุกเฉิน (E4) เงินที่ลงไปแตละปจะเปนปริมาณที่ไมแนนอน กลาวคือ 
ในป 2550 จัดสรรงบประมาณ2700 ลาน ในป 2551 ประมาณ 3900 ลาน ป 2552 เหลือเพียง 806 ลาน 
ในป 2553 เพ่ิมขึ้นเปน 1,200 ลาน และเพ่ิมอีกเกินหนึ่งเทาตัวในป 2554 เปน 4,300 ลานบาท  

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

จากแผนงบประมาณรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวาในป 2550 ไดมีการใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แผนงบประมาณเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชยานพาหนะทางบก มีการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดทั่วถึง โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดสรรงบประมาณทั้งหมดจํานวน 3,474,109,900 บาท 

ในป 2551 สํานักงานตํารวจแหงชาติยังคงใชยุทธศาสตรเดิม คือยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ แตเปลี่ยนเปนแผนงบประมาณสรางระบบการเตรียมพรอม ดูแล และรักษาความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามของการกอการราย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย โดยมีเปาหมายใหประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการใชยานพาหนะทางบก มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดทั่วถึง มีการจัดตั้ง
งบประมาณ 3,413,797,600 บาท 

ในป 2552 – 2554 ไดเปลี่ยนแผนงบประมาณเปนแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดทั่วถึง โดยในป 2552 มีงบประมาณดานนี้  3,733,339,600 บาท ป 2553 มี
งบประมาณ 3,719,704,400 บาท และ ป 2554 มีงบประมาณ 3,499,998,000 บาท  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวางบประมาณของกรมตํารวจซึ่งจะเก่ียวของโดยตรงกับมาตรการ
ทางดานการบังคับใชกฏหมาย (Enforcement, E1) ไมแนนอนและมีแนวโนมลดลง กลาวคือ งบประมาณ
ในป 2551 ลดลงจากงบประมาณป 2550 รอยละ 2 แมวางบประมาณในป 2552 จะเพ่ิมจากงบประมาณ
ในป 2551 รอยละ 9 แตจะเห็นวางบประมาณรายจายในป 2554 ไดนอยกวางบประมาณในป 2553 มาก
ถึงรอยละ 6  
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กระทรวงมหาดไทย 

การทํางานทางดานอุบัติเหตุจะมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูรับผิดชอบโดยตรง 
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แผนงานเสริมสรางความมั่นคงของชีวิต
และสังคม มีเปาหมายใหประชาชนและสังคมมีสภาพแวดลอมที่นาอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบเตือน
ภัยและระบบบริหารวิกฤตการณที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผูประสบภัยไดรับการบรรเทาความเดือดรอน
และมีผลผลิตใหชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความพรอมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู
และทักษะในการเผชิญวิกฤตการณรวมทั้งไดรับการชวยเหลือฟนฟู ในงบประมาณรายจายสวนนี้ในป จะ
ถูกจัดสรรใหกับกิจกรรมที่เก่ียวของกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุ ไดแก การวางแผน/มาตรการ/ระบบ
ปองกันสาธารณภัย มาตรการความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล บูรณาการฝกซอมแผน/จัดหา
เคร่ืองมือ อุปกรณปองกันสาธารณภัย มาตรการรณรงคความปลอดภัยทางถนน และกิจกรรมเตรียมพรอม
ในการปองกันสาธารณภัย    อยางไรก็ตามเนื่องจากหนาที่และความรับผิดชอบของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีขอบเขตคอนขางกวางและเก่ียวของกับงานทางดานสาธารณภัยทั้งหมด ทั้งในเรื่อง
อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ภัยศัตรูพืชระบาด และอัคคีภัย ไมไดเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนเทานั้น การ
ระบุจํานวนเงินที่จัดสรรใหกับกิจกรรมการปองกันอุบัติเหตุจึงอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได 

ในสวนของมาตรการความปลอดภัยในชวงเทศกาลเปนมาตรการที่เนนไปที่การจัดต้ังศูนย
อํานวยการ/ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการจัดต้ังจุดตรวจรวมและดาน
ตรวจรวม ซึ่งจัดใหอยูในหมวดของการบังคับใช (E1) การศึกษา (E3) และการประเมินผล (E5) โดยน้ําหนัก
ที่จะใหกับการบังคับใชมากที่สุด (รอยละ 50) และดานการศึกษาและการประเมินผลเทากัน     (รอยละ 25)  

ในป 2550 กรมปองกันฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือคาใชจายตามมาตรการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลและชวงปกติ จํานวน 546 ลานบาท และลดลงเรื่อยๆ โดยในชวงป 2551 ถึง
ป 2335 (180 ลานบาท 151 ลานบาท 90 ลานบาท ตามลําดับ) และไดรับเพ่ิมขึ้นอีกเปน 100 ลานบาทใน
ป 2554  
 
กระทรวงสาธารณสุข 

ระหวางป 2550 – 2552 กระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรงบประมาณรายจายทางดานอุบัติเหตุภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ
ยุทธศาสตรการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนําความรู และสามารถปรับตัวสูสังคม
ฐานความรู และแผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติและระบบบริการสาธารณสุขรวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยมีเปาหมายเพ่ือใหระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ เฝาระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนประชาชน



81 
 
สามารถเขาถึงบริการสุขภาพและไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม
กิจกรรมที่ดําเนินการจะเก่ียวของกับการใหบริการอุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉินการเฝาระวังอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่ 

ต้ังแตป 2552 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดเปนผูรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายเพ่ือใชใน
มาตรการปองกันอุบัติเหตุ สถาบันนี้ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ใน
แผนงบประมาณพัฒนาดานสาธารณสุข และมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนทุกคนเขาถึงการแพทยฉุกเฉินที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากลอยางเทาเทียม ประชาชนทุกคนและผูปวยฉุกเฉินไดรับบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อยางทั่วถึง และมีการดําเนินงานในกิจกรรมบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 

ในป 2550 กระทรวงสาธารณสุขไดใชจายเงินเพ่ือการเฝาระวังอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ และการ
ใหบริการอุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน(Emergency, E4) จํานวน 14 ลานบาท ในป 2551 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณลดลงเหลือแค 8 ลานบาท แตในป 2552 มีการจัดสรรงบประมาณรายจายดานนี้เพ่ิมขึ้นมาเปน 
112 ลานบาท แลวลดลงประมาณครึ่งหนึ่งในป 2553 เหลือ 55 ลานบาทอยางไรก็ตามในป 2554 ไดรับการ
จัดสรรเพ่ิมขึ้นมาอีกประมาณ 107 ลานบาท เพื่อใชในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินรวมทั้งสิ้นในป 
2554 มีการจัดสรรงบประมาณ164 ลานบาทในมาตรการปองกันอุบัติเหตุ 
 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ต้ังแตป 2549 -2553 สสส. ไดสนับสนุนโครงการตางๆเพ่ือปองกันและลดความรุนแรงการเกิด
อุบัติเหตุ ประมาณ 171 ลานบาท โดยเฉลี่ย โดยในป 2549 สสส. ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 195 ลาน
บาท ในป 2550 จัดสรรงบประมาณลดลงเหลือประมาณ 182 ลานบาท ในป 2551 จัดสรรงบประมาณ 
155 ลานบาท และในป 2552 ลดลงเหลือ 150 ลานบาท (ตารางที่ 27 อยางไรก็ตามสสส.ใหการสนับสนุน
เพ่ิมขึ้นในป 2553 (176 ลานบาท) ในหนึ่งป สสส. จะมีงบสนับสนุนโครงการตางๆจํานวน 3,400 ลานบาท 
โดยสวนใหญจะเปนโครงการที่เก่ียวของกับการเสริมสรางสุขภาวะ และสุขอนามัยใหกับประชาชน เปนที่นา
สังเกตวาอุบัติเหตุเปนปญหาที่สําคัญอันดับตนๆของประเทศไทย จากการศึกษาในเรื่องภาระโรคป 2547 
อุบัติเหตุเปนปญหาที่สําคัญเปนอันดับที่ 2 ในเพศชาย และอันดับที่ 7 ในเพศหญิง แตเงินสนับสนุนที่ได
จาก สสส. ในชวง 5 ปที่ผานมาแผนสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยไดรับการสนับสุนน
จาก สสส. เพียงรอยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมดเทานั้น 

ในเรื่องอุบัติเหตุ สสส. ใหการสนับสนุนกับทั้งหนวยงานสวนกลาง (เชน กรมคุมประพฤติ  กรม
ควบคุมโรค สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) หนวยงานระดับภูมิภาค 
และหนวยงานยอยในพ้ืนที่ (เชน จังหวัด กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 โรงพยาบาลขอนแกน 
โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตลอดจนสมาคมหรือหนวยงาน
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อิสระอื่นๆ เชน สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเมาไมขับ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มูลนิธิพัฒนาชุมชน
ตัวอยางย่ังยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตดี หางหุนสวนจํากัดไทยรอยัลเซฟต้ี  

โครงการตางๆที่ สสส. ใหการสนับสนุนจะสวนใหญจะสอดคลองกับการสงเสริมการสวมหมวก
นิรภัย การแกไขปญหาเมาแลวขับ การปรับพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะใหใชความเร็วตามที่กฎหมาย
กําหนด  การเสริมสรางความรูความเขาใจ สรางจิตสํานึกใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของผูใชรถ ใชถนน การแกไขปญหาจุดเสี่ยง และการพัฒนาความรูความ
เขาใจในเรื่องนโยบายและแนวทางการปองกันอุบัติเหตุที่ไดประสิทธิผล ตลอดจนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนอยางย่ังยืน 

ในสวนงบประมาณของ สสส. นี้ จะเห็นวาใน 5 ป สสส. ไดใหการสนับสนุนทั้งหมดจํานวน 
857,089,554 บาท โดยสวนใหญคือรอยละ 36 จะเปนการสนับสนุนในเรื่องมาตรการที่เก่ียวของกับ
การศึกษา (E3) รองลงมารอยละ 29 สนับสนุนในมาตรการดานประเมิน ขอมูล และการวิจัย (E5) รอยละ 
20 จะเปนการสนับสุนนในมาตรการที่เก่ียวของกับการบังคับใช (E1) รอยละ 14 เปนการสนับสนุนใน
มาตรการทางวิศวกรรม และที่นอยที่สุดคือรอยละ 1 สนับสนุนในมาตรการทางดาน EMS (E4)  
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ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลโครงการตางๆ ท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใหการสนับสนุนในดานการลดอุบัติเหตุในป  2549-2553 
 

ปงบ 
ประมาณ 

ช่ือโครงการ 
หนวยงาน/ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณที ่
ใหการสนับสนุน 

(บาท) 

จําแนกตามยุทธศาสตร 

E1 E2 E3 E4 E5 

2549 
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรจังหวัด 28 
จังหวัด 

จังหวัด 28 จังหวัด 74,000,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000  18,500,000 

2549 จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งท่ี 7 โรงพยาบาลมหาสารคาม 7,634,320   7,634,320   

2549 
พัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ระยะที่ 2 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,836,900 709,225 709,225 709,225  709,225 

2549 แผนงาน สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ สมาคมหมออนามัย 38,074,000 9,518,500 9,518,500 9,518,500  9,518,500 

2549 
ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล 

มูลนิธิเมาไมขับ 19,638,000 6,546,000  6,546,000  6,546,000 

2549 รณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 2549 
มูลนิธิศูนยพัฒนาคุณธรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15,120,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000   

2549 ปใหม ไปใหถึง มูลนิธิเมาไมขับ 5,225,000 1,741,667 1,741,667 1,741,667   

2549 
ฝกอบรมอาสาสมัครจราจรเพื่อปฏิบัติงานกับ
ขาราชการตํารวจทางหลวง 

กองบังคับการตํารวจทางหลวง 1,998,600   1,998,600   

2549 หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัยจังหวัดนํารอง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,958,400    2,958,400  

2549 
นํามาตรการบังคับใชกฎหมาย  
"การคุมประพฤติ" 

กรมคุมประพฤติ 3,421,000 3,421,000     

2549 สงกรานตปลอดภัยรวมใจไปใหถึง มูลนิธิเมาไมขับ 5,015,000 1,671,667 1,671,667 1,671,667   

2549 
เลนน้ําอยางปลอดภัย สงกรานตไรอุบัติเหตุ  
ป 2549 

สมาคมหมออนามัย 4,794,200 1,598,067 1,598,067 1,598,067  
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ปงบ 
ประมาณ ช่ือโครงการ 

หนวยงาน/ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณที ่
ใหการสนับสนุน 

(บาท) 

จําแนกตามยุทธศาสตร 

E1 E2 E3 E4 E5 

2549 รณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 2549 
มูลนิธิศูนยพัฒนาคุณธรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11,000,000   11,000,000   

2549 
การศึกษาประเมินผลโครงการใหความรูและ
ประชาสัมพันธ "รักและหวงใย…ใสหมวกนิรภัยให
นอง" 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2,950,000     2,950,000 

  รวมป 2549 194,665,420 48,746,125 38,779,125 65,958,045 2,958,400 38,223,725 

2550 
ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ป 2550 

มูลนิธิเมาไมขับ 20,932,000 6,977,333 6,977,333 6,977,333   

2550 
พัฒนาเครือขายผูนําชุมชนและสถานศึกษาในการ
สรางเสริมชุมชนปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

สมาคมปลอดภัยไวกอน 2,521,000   1,260,500  1,260,500 

2550 
พัฒนาบุคลากรตนแบบในพ้ืนที่เพ่ือการตอบสนอง
การแกไขปญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

1,413,360     1,413,360 

2550 แผนงาน สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ ระยะ 2 สมาคมหมออนามัย 47,526,000 11,881,500 11,881,500 11,881,500  11,881,500 

2550 
การศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางการฝกอบรมขับ
ข่ีปลอดภัยกับการปองกันอุบัติเหตุทางถนน 

คณะบุคคลการศึกษาวิจัย 
การฝกอบรมขับข่ีปลอดภัย 

1,507,000     1,507,000 

2550 ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 21,580,500   10,790,250  10,790,250 
2550 สัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม 6,903,600   6,903,600   

2550 
สนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนํารอง (สอจร.) ระยะที่ 3 

โรงพยาบาลขอนแกน 20,460,000 5,115,000 5,115,000 5,115,000  5,115,000 

2550 
พัฒนาศักยภาพการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ระยะที่ 3 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,150,400 787,600 787,600 787,600  787,600 

2550 
พัฒนาโครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ
จราจรจังหวัด 28 จังหวัด 

จังหวัด 28 จังหวัด 56,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000  14,000,000 
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ปงบ 
ประมาณ ช่ือโครงการ 

หนวยงาน/ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณที ่
ใหการสนับสนุน 

(บาท) 

จําแนกตามยุทธศาสตร 

E1 E2 E3 E4 E5 

  รวมป 2550 181,993,860 38,761,433 38,761,433 57,715,783 - 46,755,210 

2551 
ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ป 2551-2552 

มูลนิธิเมาไมขับ 50,470,000 16,823,333 16,823,333 16,823,333   

2551 
จัดต้ังชุดปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด
อุบัติเหตุจราจร 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 10,528,800 10,528,800     

2551 แผนงานพัฒนาเครือขายลดอุบัติเหตุป 2551 สมาคมหมออนามัย 30,027,064 7,506,766 7,506,766 7,506,766  7,506,766 

2551 
แผนงานศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ป 
2552-2553 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 63,847,000   31,923,500  31,923,500 

  รวมป 2551 154,872,864 34,858,899 24,330,099 56,253,599 - 39,430,266 

2552 
สนับสนุนการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรใน
ระดับจังหวัด(สอจร.)ระยะท่ี 4 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
เพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแกน 

55,795,750 13,948,938 13,948,938 13,948,938  13,948,938 

2552 
สงเสริมสนับสนุนสิทธิผูใชบริการรถโดยสาร
สาธารณะ 

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 8,654,900   8,654,900   

2552 พัฒนาศักยภาพเยาวชนปองกันอุบัติเหตุทางถนน ตํารวจภูธรภาค 4 6,260,000   6,260,000   

2552 
พัฒนาหนวยเฝาระวังและสะทอนสถานการณความ
ปลอดภัยทางถนน 

คณะบุคคลศูนยวิชาการไทยโรดส 14,980,000     14,980,000 

2552 
พัฒนางานนวัตกรรมการปองกันแกไขอุบัติเหตุทาง
ถนนระดับจังหวัด 

โรงพยาบาลขอนแกน 9,999,500     9,999,500 

2552 
วิจัยและพัฒนาการประยุกตใชการสืบสวนสาเหตุ
อุบัติเหตุเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยาง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 10,000,000     10,000,000 

2552 
บูรณาการเครือขายคณะสงฆและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเพื่ออาสาชวยลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

คณะบุคคลศูนยเสมาสงเสริม
ศีลธรรม 

2,300,100   2,300,100   
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ปงบ 
ประมาณ ช่ือโครงการ 

หนวยงาน/ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณที ่
ใหการสนับสนุน 

(บาท) 

จําแนกตามยุทธศาสตร 

E1 E2 E3 E4 E5 

2552 เยาวชนตนแบบ อส.จร.มอเตอริ่ง ลดอุบัติเหตุ หางหุนสวนจํากัดไทยรอยัลเซฟต้ี 1,500,000   1,500,000   

2552 
อาสาสมัครรวมใจเครือขายลดอุบัติเหตุภาคประชา
สังคม 

สมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
สังคมไทย 

1,687,940   1,687,940   

2552 
ประชาสังคมเรียนรูสูชุมชนปลอดภัยดานอุบัติเหตุ
ทางถนน 

มูลนิธิเครือขายหมออนามัย 4,000,000   4,000,000   

2552 วิจัยกฎหมายจราจรทางบก 
สมาคมวิทยาการจราจร 

และขนสงแหงประเทศไทย 
11,895,500 11,895,500     

2552 
สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดตามแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนนพ.ศ.2552-2555 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,757,000  5,757,000    

2552 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,396,920 349,230 349,230 349,230  349,230 

2552 
ประชาคมสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย ประเด็น
อุบัติเหตุจราจร แอลกอฮอล และบุหรี่ มูลนิธิวิถีสุข 5,076,000   5,076,000   

2552 หนึ่งตําบล หนึ่งหนวยกูชีพ สถาบันการแพทยฉุกเฉิน 9,000,000    9,000,000  

2552 
พัฒนาความรูและจัดการงานดานความปลอดภัย
ทางถนน 

โรงพยาบาลขอนแกน 1,490,000   745,000  745,000 

  รวมป 2552 149,793,610 26,193,668 20,055,168 44,522,108 9,000,000 50,022,668 

2553 
ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล 

มูลนิธิมาไมขับ 39,125,000 13,041,667  13,041,667  13,041,667 

2553 ชุมชนรวมใจ สรางความปลอดภัยทางถนน สถภาวิศวกร 1,000,000   1,000,000   
2553 พัฒนาส่ือสิ่งพิมพใหความรูเยาวชนรูทันภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,500,000   2,500,000   
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ปงบ 
ประมาณ ช่ือโครงการ 

หนวยงาน/ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณที ่
ใหการสนับสนุน 

(บาท) 

จําแนกตามยุทธศาสตร 

E1 E2 E3 E4 E5 

2553 พัฒนาศักยภาพเครือขายลดอุบัติเหตุ สมาคมหมออนามัย 15,287,400   7,643,700  7,643,700 

2553 
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 998,000     998,000 

2553 ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 97,368,000   48,684,000  48,684,000 
2553 เยาวชนตนแบบ อสจร.มอเตอริ่งลดอุบัติเหตุ หางหุนสวนจํากัดไทยรอยัลเซฟต้ี 993,000   993,000   

2553 
พัฒนาศักยภาพเยาวชนปองกันอุบัติเหตุทางถนนทํา
ความดีเพ่ือถวายในหลวง 

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 2,663,900   2,663,900   

2553 
สรางและเชื่อมเครือขายในการปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับจังหวัด 

โรงพยาบาลขอนแกน 8,528,500 8,528,500     

2553 รณรงคปลุกกระแสสังคมไทยใสใจสวมหมวกกันน็อก มูลนิธิมาไมขับ 7,300,000   7,300,000   
  รวมป 2553 175,763,800 21,570,167 - 83,826,267 - 70,367,367 
  ราม 2549-2553 857,089,554 170,130,292 121,925,825 308,275,802 11,958,400 244,799,235 

ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน(กปถ.) 
 กองทุนเ พ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ.)  จัดต้ังขึ้นในป  พ.ศ.  2546  ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  ซึ่ง
กําหนดใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกนําหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยมของประชาชน
ออกประมูลเปนการทั่วไป  และใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนสงทางบก  เรียกวา กองทุนเพ่ือ
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน โดยใหนําเงินรายไดจากการประมูลทั้งหมดเขากองทุนเพ่ือความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน และสงเสริมดานความปลอดภัย ในการใชรถใชถนนและ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยอันเกิดจากการใชรถใชถนน และแหลงที่มาของรายไดของกองทุนฯ  มีรายได
มาจาก 4 แหลง คือ เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่
นิยมของประชาชนซึ่งคือรายไดหลกัของกองทุน สวนรายไดจากแหลงอื่นๆ  ประกอบดวย เงินหรือทรัพยสินที่
มีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุนดอกผล และรายไดจากกองทุนและเงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 

 กรมการขนสงทางบกเปดประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแลว 8 ป จัดการประมูลทั้งในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาคจํานวน 211 ครั้ง และมีรายไดจากการประมูลรวม 3,723,938,586 บาท ดังตารางที่ 32 
 
ตารางท่ี 32 แสดงรายไดจากการเปดประมูลหมายเลขทะเบียนจากสวนกลางและสวนภูมิภาค     
ป พ.ศ.2546-2553 
 

การประมูล ป พ.ศ. จํานวนครั้ง จํานวนหมวด รายได 
สวนกลาง (8 ป) 89 129 2,142,422,038 
 2546 2 2 66,186,000 
 2547 10 10 180,997,000 
 2548 15 15 278,675,500 
 2549 16 30 363,950,000 
 2550 16 27 407,818,298 
 2551 13 19 361,220,708 
 2552 12 18 335,977,886 
 2553 5 8 147,596,646 
สวนภูมิภาค (8 ป) 125 126 1,636,458,048 
 2546 - - - 
 2547 10 10 121,085,833 
 2548 13 13 135,815,999 
 2549 31 31 412,319,377 
 2550 20 20 235,621,393 
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การประมูล ป พ.ศ. จํานวนครั้ง จํานวนหมวด รายได 
 2551 20 21 254,914,346 
 2552 23 23 324,363,548 

 2553 8 8 152,337,552 
รวม  214 255 3,778,880,086 

ที่มา: กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน(กปถ.) 
  

คณะกรรมการ กปถ. มีมติใหจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนโครงการหรือแผนงานเพ่ือการลดอุบัติเหตุ ของ
กรมขนสงทางบก เพ่ือเยียวยาผูเดือดรอนจากการเกิดอุบัติเหตุโดยการอุดหนุนคาอุปกรณชวนเหลือผูพิการ
อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน ในสวนที่นอกเหนือจากคาสินไหมทดแทนตาม 
พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุน และสงเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถน และเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน โดยมีขอบเขตการใชจายเงิน
เปน 3 สวน เพื่อการลดอุบัติเหตุ เพื่อชวยเหลือเยียวยา และการบริหารจัดการ ดังตารางที่ 33 
 

ตารางท่ี 33  แสดงรอยละของคาใชจายสนับสนุนโครงการหรือแผนงานเพ่ือการลดอุบัติเหตุของ
กรมขนสงทางบกแยกตามพันธกิจ 
 

พันธกิจ ขอบเขต รอยละ 
ที่ 1 คาใชจายเพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนสงทางบก 

ไมเกิน 
รอยละ 80 ที่ 3 คาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใช

ถนน 
ที่ 2 

 
คาอุปกรณชวยเหลือผูพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน ใน
สวนที่นอกเหนือจากคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 

ไมเกิน 
รอยละ 5 

ที่ 4 
 

คาใชจายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ คาใชจายในการบริหารงานกองทุน  และ
คาใชจายในการดําเนินการอ่ืนอันจําเปนของกองทุน 

ไมเกิน 
รอยละ 15 

  

การใชจายเงินเพ่ือลดอุบัติเหตุเปนทุนสนับสนุน และสงเสริมดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  
เชน โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเปนโครงการที่มีการดําเนินการในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานตของทุกป  มีกิจกรรมตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอนและการตั้งดานตรวจ โครงการปลูกฝง
เด็กไทยใสใจวินัยจราจรเปนการปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนใหกับเด็ก โครงการ
จัดต้ังศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ กรมการขนสงทางบก (โทร.1584)เปนการทําใหการบังคับใช
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กฎหมายมีความเขมงวดขึ้น  โดยเปนการรับเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชรถใชถนนอยาง
ไมปลอดภัยโดยตรงโครงการจัดหารถโมบายสําหรับใชในการทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 20 คัน  เพ่ือออกใหบริการประชาชนที่อยูพ้ืนที่หางไกลสํานักงานขนสงจังหวัด  
โครงการสนับสนุนอุปกรณประเภทเครื่องตรวจจับความเร็ว จํานวน 14 เครื่อง  และเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 
รวมกวา 1,000 เครื่อง  ใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และโครงการสรางนักขับรถมืออาชีพ  เพ่ือชวยเหลือผู
วางงานที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนพนักงานขับรถอีกอาชีพ
หนึ่ง  หลักสูตรขับรถบรรทุกรถพวงรถลากจูง  และรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ  โดยเปนการจัดอบรมทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค เชน จังหวัดขอนแกน เพชรบูรณ ชัยภูมิ นครราชสีมา รอยเอ็ด อุบลราชธานี 
เชียงใหม กําแพงเพชร  นครปฐม เปนตน 
 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)เปนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย
ฉุกเฉินป พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการประสานระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย กลาวไดวาการแพทยฉุกเฉินใน
ประเทศไทยเริ่มตนจากมูลนิธิฮั่วเค้ียวปอเต็กเซียงตึ๊ง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊งในปจจุบัน) ไดริเริ่มใหบริการขนสงศพ
ไมมีญาติในพ.ศ. 2480 ในเวลาตอมาไดใหบริการรับสงผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินเชนเดียวกับในพ.ศ.2513 
ที่มูลนิธิรวมกตัญูไดเปดใหบริการในลักษณะเดียวกันไดเปนตนกําเนิดของระบบการแพทยฉุกเฉินที่คน
ทั่วไปสามารถเขาถึงการบริการไดโดยไมมีการเลือกปฏิบัติและไมใชบริการเฉพาะกิจระบบการแพทยฉุกเฉิน
ในประเทศไทยจึงไดรับการพัฒนาขึ้นนับต้ังแตนั้นมาพรอมๆกับการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณชวยชีวิตใน
หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลแตละแหง ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ในพ.ศ.2536 กระทรวงสาธารณสุขไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจาก Japan International 
Cooperation Agency (JICA)ในการจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ (Trauma Center) ณ โรงพยาบาลขอนแกนซึ่ง
ครอบคลุมการใหบริการชวยเหลือกอนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ดวย ตอมาพ.ศ.2537 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดเปดใหบริการรถพยาบาลฉุกเฉินโดยใชชื่อวา SMART (Surgico-Medical 
Ambulance and Rescue Team) ตามแผนปองกันอุบัติภัยของกรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.2538 กระทรวง
สาธารณสุขไดเปดตัวตนแบบระบบรักษาพยาบาลกอนถึงโรงพยาบาล ณโรงพยาบาลราชวิถีในชื่อ “ศูนยกูชพ 
นเรนทร” โดยภายหลังโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน ไดเขารวมเครือขายใหบริการดวย 

ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดจัดต้ังสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินขึ้นเปนหนวยงานใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินมาอยางตอเนื่อง หนวยงาน/องคกร
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ทั้งหลายที่กลาวมานี้จึงเปนตนกําเนิดที่มาของ “สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ” ทําหนาที่พัฒนางาน
การแพทยฉุกเฉินมาจนมีความกาวหนาและผลงานเปนที่ประจักษในวงกวาง 

การขยายบทบาทมาเปนสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรของรัฐที่มีฐานะเปนนิติ
บุคคลในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขก็เพ่ือใหมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว
และสามารถบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยสามารถกาวกระโดดไปสงผลใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการ
คุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึงเทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินพ.ศ.2551 ไดอยางแทจริง พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2551 ตามมาตรา 41 ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน 
สิทธิ หนี้และเงินงบประมาณ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะในสวนของสํานักงานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสถาบัน ดังนั้น ศูนยนเรนทร
กระทรวงสาธารณสุข จึงโอนอํานาจหนาที่ กิจการและทรัพยสินไปอยูกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
(สพฉ.) โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางในระยะ 3 ปประมาณ 330 ลานบาทดังตารางที่ 31 นี้ 
 

 
ตารางท่ี 34 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสวนกลาง 
 

ปงบประมาณ จํานวนเงินท่ีไดรับการจัดสรร(บาท) 
2552 112,250,000 
2553 54,716,700 
2554 164,807,400 
รวม 331,774,100 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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การมีสวนรวมจากภาคเอกชน 

ดวยความจํากัดของขอมูลและเวลา การศึกษาครั้งนี้จึงนําเสนอในสวนของบริษัทเอกชนที่ได
ดําเนินการเร่ืองการรณรงคปองกันอุบัติเหตุมาอยางตอเนื่องโดยตลอด ไดแกบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศ
ไทย จํากัด และบริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด เทานั้น 
 
โครงการถนนสีขาว 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ที่ไดริเริ่มดําเนินโครงการถนนสีขาว ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.
2531 โดยไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบันเปนระยะเวลากวา 20 ป เพื่อสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับกฎและวินัยจราจร ตลอดจนการมีสวนรวมและความรับผิดชอบรวมกันของคน
ในสังคมเพ่ือปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ทั้งนี้บริษัทโตโยตาไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 4 องคกรภาครัฐ ไดแก กรมการ
ขนสงทางบก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือจัดต้ังและดําเนินการรณรงคความปลอดภัยบนทองถนน สูทศวรรษแหง
ความปลอดภัย สนองนโยบายภาครัฐ ภายใตแนวคิด “วินัยและน้ําใจ บนทองถนน” เพ่ือใหการดําเนินการ
ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว บริษัทโตโยตาและ4หนวยงานภาครัฐไดมีการจัดดําโครงการยอย
หลายๆโครงการรวมกัน ไดแก  

 โครงการใหรางวัลคนทําดี “ขับรถดีมีวินัย มีน้ําใจบนทองถนน” รวมมือกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และกองบังคับการตํารวจจราจร กรมการขนสงทางบก และ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ 

 โครงการอบรมครูและผลิตสื่อการสอนดานความปลอดภัยบนทองถนน รวมมือกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 โครงการประกวดแผน และภาพยนตรณรงค ภายใตแนวคิด “ถนนแหงน้ําใจ ถนนแหงความ
ปลอดภัย”รวมมือกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 โครงการผลิตสื่อการสอน “ดานวินัยจราจร” แกประชาชน รวมมือกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ 
กองบังคับการตํารวจจราจร 

 โครงการผลิตสื่อ “การขับรถดี มีน้ําใจ” แกประชาชน รวมมือกับ กรมการขนสงทางบก 
 
โครงการ อุบัติเหตุเปนศูนย   

บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด เปนผูนําอันดับหนึ่งในตลาดรถจักรยานยนตเมืองไทย ตลอดระยะเวลา 
22 ป ฮอนดาไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูใชรถจักรยานยนต รวมถึงผูใชรถใชถนนสามารถชวยลดการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน โดยที่ฮอนดาไดจัดต้ังศูนยฝกขับขี่ปลอดภัยขึ้น 2 แหงและพัฒนาหลักสูตรการสอนให
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชรถใชถนนของคนไทย การพัฒนาเครื่อง Riding Simulator และเครื่อง Riding 
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Trainer ตลอดจนสนับสนุนรานผูจําหนายฯ จัดตั้งศูนยอีกจํานวน 9 แหงในพื้นที่ 9 จังหวัด เพ่ือขยายวง
ความรูการขับขี่ปลอดภัยใหมากย่ิงขึ้น โดยไดสานตอกิจกรรมเพ่ือประชาชน สรางสรรคโครงการกระตุน
จิตสํานึกความปลอดภัยในการขับขี่ในชื่อโครงการ "อุบัติเหตุเปนศูนย เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident" เพ่ือ
รณรงคใหผูใชรถใชถนนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในการลดอุบัติเหตุ ขับขี่อยูในกฎจราจร "ขี่ใสหมวก ขี่
ไมซิ่ง ขี่ไมเมา" 

ป 2554 เปนปแหงการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100% ของรัฐบาล ฮอนดาจึงเตรียมตอยอดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับกับโครงการลดอุบัติเหตุรวมกับรานผูจําหนายฯ อยางเต็มที่ โดยจัดโครงการ "อุบัติเหตุเปนศูนย เริ่ม
ที่ตัวคุณ Zero Accident" โดยจะรณรงคในทุกวันและทุกที่ เพ่ือขานรับนโยบายแหงชาติของภาครัฐที่มุงหวัง
ใหปนี้เปนปแหงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  

โครงการ "อุบัติเหตุเปนศูนย เริ่มที่ตัวคุณ" หรือ "Zero Accident" มีแนวคิดที่จะขยายผลการรับรูดาน
ทัศนคติในการขับขี่ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุใหประชาชนทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ต้ังเปาหมายลดอุบัติเหตุโดยเริ่มจากตนเองอยางจริงจังมากขึ้น โดยฮอนดาและรานผูจําหนายฯ ไดกําหนด
รูปแบบกิจกรรมที่จะดําเนินการในปนี้คือ กิจกรรม Free Service ตรวจรถกอนใช ปลอดภัยแนนอน บริการ
ตรวจเช็คฟรีที่รานผูจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดา กวา 900 แหงทั่วประเทศ รวมกับกรมการขนสงทางบก 
ในชวงกอนเทศกาลสงกรานต และมอบหมวกนิรภัยใหกับหนวยงานภาครัฐ และสถานศึกษาแตละจังหวัด 
จํานวน 17,000 ใบ โดยแบงเปนหมวกนิรภัยสําหรับเด็กเล็ก 10,000 ใบ และหมวกนิรภัยสําหรับผูใหญ 7,000 
ใบ เพ่ือใหการรณรงคขับขี่ปลอดภัยครั้งนี้ครอบคลุมทุกกลุมผูใชรถจักรยานยนตทั้งเด็กและผูใหญ โดย
โครงการนี้เริ่มดําเนินการมาต้ังแตป 2552-2554 โดยทาง เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ไดสนับสนุนงบประมาณที่ใช
สําหรับโครงการนี้ปละ 30 ลานบาท รวมทั้งหมดเทากับ 90 ลานบาทในระยะเวลา 3 ป (บริษัท เอ.พี.ฮอนดา 
จํากัด) 
 
3.  มาตรการปองกันอุบัติเหต ุ
 
การสวมหมวกนิรภัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมตางประเทศพบวาการสวมหมวกกันน็อกเปนมาตราการปองกันอุบัติเหตุ
ที่ไดผลในมุมมองทางดาน Cost-Benefit analysis โดยมีคา Benefit-Cost ratio ระหวาง 2.30-5.07 และจาก
ผลการวิจัยของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย พบวาการสวมหมวกนิรภัยชวยลดโอกาสการเสียชีวิต
เนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได 43% สําหรับผูขับขี่ และ 58% สําหรับผูนั่งซอนทาย 
 จากการที่รัฐบาลประกาศใหอุบัติเหตุทางถนนเปนวาระแหงชาติ และจาการที่มติคณะรัฐมนตรีพ.ศ.
2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนนโดยมีการสงเสริมใหผูขับขี่และผูซอนทาย
รถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เปนมาตรการสําคัญลําดับแรกๆ กรมปองกันและบรรเทาสา
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ธารณภัยเลขานุการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจึงไดผลักดันการดําเนินโครงการปแหงการ
สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 ดาน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การ
ผลักดันใหรัฐบาลประกาศใหป 2554 เปนปแหงการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต 
กิจกรรมที่ 2 การรณรงคประชาสัมพันธและการใหความรูดานการสวมหมวกนิรภัย กิจกรรมที่ 3 การบังคับใช
กฎหมาย กิจกรรมที่ 4 การผลิตหมวกนิรภัยและการออกแบบหมวกนิรภัยกิจกรรมที่ 5 การติดตามประเมินผล
รวมถึงกําหนดใหสถานที่ราชการทุกแหงเปนพ้ืนที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นตและใหเจาหนาที่ในสังกัด
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนตอีกทั้งใหสถานประกอบการ สถานศึกษาของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงกําหนดมาตรการในการสงเสริมการสวมหมวก
นิรภัยแกพนักงานและบุคลากรอยางเครงครัดเชนในจังหวัดมุกดาหารไดมีการรณรงคโดยการจัดกิจกรรม
รณรงคการสวมหมวกนิรภัย 100%การจัดนิทรรศการความปลอดภัยในการใชรถใชถนน การจําหนวยหมวก
นิรภัยราคาถูก (99 บาท) และการจับปรับสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด คือ 500 บาท 
 ในประเด็นงบประมาณที่ใชในการรณรงค สงเสริม หรือดําเนินการดานอื่นตามมาตรการสวมหมวก
นิรภัย 100% นั้น เปนนโยบายที่ทุกจังหวัดไดรับจากสวนกลาง แตไมไดมีงบประมาณสนับสนุนอยางชัดเจน 
เปนการใหทุกหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของรณรงครวมกันภายใตงบประมาณของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือสนองตอ
นโยบายดังกลาว สสส. ไดจัดสรรเงินใหใหทุกจังหวัด จํานวนจังหวัดละ 100,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจานใน
การดําเนินการ เชน การจัดประชุมของหนวยงานในจังหวัด เพ่ือหาแนวทางสงเสริมใหประชาชนทั้งผูขับและผู
ซอนใสหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ออกบาน เปนตน 
 การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยไมไดเปนนโยบายใหมแตประการใด มีพระราชกฤษฎีกา
หมวกนิรภัย (ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 การหมวกนิรภัย และมาตรา 148 
กระระวางโทษ) จะบังคับใชทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 และครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทยแลววันที่ 1 มกราคม 2539 (พระราชกฤษฎีกาหมวกนิรภัยฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2538)  นั่น
หมายความวาประเทศไทยไดมีความพยายามสงเสริมใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยเปนระยะเวลากวา 10 ป
แลว แตจากผลการสํารวจผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนตบนทองถนน จํานวน 951,956 คนในพื้นที่ 76 
จังหวัดทั่วประเทศไทยระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิไทยโรดส และ
เคร่ือขายเฝาระวังสถานการณความปลอดภัยทางถนน พบวาอัตราการสวมหมวกนิรภัยของประเทศไทย ป 
2553 ของผูขับขี่มีเพียงรอยละ 53 และ ผูโดยสารแคเพียงรอยละ 19 นอกจากนี้ไดสอบถามเพ่ิมเติมจากผูขบั
ขี่และผูโดยสารจํานวน 77,334 คน จาก 73 จังหวัด พบวาคนไทยมีความเชื่อ 10 อยางที่ไมถูกตองในการไม
สวมหมวกนิรภัย คือ ดังนี้รอยละ 64 ตอบวา ขับมอเตอรไซคไปใกลๆไมตองสวมหมวกนิรภัย รอยละ 37 ตอบ
วาไมไดขับขี่ออกถนนใหญ ไมตองใสก็ได รอยละ 29 ตอบวา เรงรีบ ใสไมทัน รอยละ 21 ตอบวา รอนอึดอัด 
สวมใสแลวไมสบาย สกปรก รอยละ 13 ตอบวา กลัวผมเสียทรง รอยละ 10 ตอบวา ไมมีที่เก็บ พกพาลําบาก 
กลัวหาย รอยล ะ  8 ตอบวาบริ เ วณที่จะ ไปไม มี ตํารวจ รอยละ  7 ตอบวา ไมมีหมวก นิ รภัยใ ช                      
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รอยละ 6 ตอบวาคิดวาโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีนอย รอยละ 4 ตอบวา บุคคลที่นั่งมาดวยก็ไมไดสวมในเรื่องการ
รับรูกฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย พบวา มากกวารอยละ 50 ไมรูวาการนั่งซอนทายและไมสวม
หมวกนิรภัยมีโทษปรับทั้งคนขี่และคนซอน และอีกรอยละ 13 ที่เขาใจวาการนั่งซอนทายและไมสวมหมวก
นิรภัยไมผิดกฎหมาย 
 ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการไมไดประสิทธิภาพของมาตรการตางๆที่ไดจัดทําขึ้นเพ่ือลด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกโดยการสงเสริมใหสวมหมวกนิรภัย เชน การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน 
การนําบุคลากรขาราชการเปนตัวอยาง การรณรงคเฉพาะกลุมเชนกลุมเด็กนักเรียน การแจกหมวก หรือการ
รวมมือกันภาคเอกชนใหประชาชนสามารถซื้อหมวกนิรภัยในราคาถูก ในภาพรวม แมวาจะไมมีงานวิจัยใดๆ
ยืนยันผลการใชมาตรการตางๆแตละดานก็ตาม 
 นอกจากการวิเคราะหหาแนวทางหรือมาตราการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยางแทจริงและยั่งยืนในการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผูขับและผูซอนแลว ยังมีอีกหลายประเด็นที่
เกี่ยวของกับหมวกนิรภัยที่ผูกําหนดนโยบายจะตองใหความสนใจและทําไปพรอมๆกัน ไดแก การออกแบบ
หมวกนิรภัยใหเหมาะสําหรับทุกกลุมอายุ ซึ่งควรจะมีขนาดที่แตกตางกันออกไป เพ่ือปองกันการหักของ
กระดูกตนคอ และประเด็นที่เก่ียวกับกฎหมายการควบคุมความเร็วเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานของหมวก
นิรภัยและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเม่ือมีการชน จากรายงานของโครงการวิจัยการใชความร็วในการขับขี่ที่
ปลอดภัย ที่จัดทําโดยศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย ที่ระบุวา ความเร็วที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 จะเพ่ิมแรงใน
การปะทะ รอยละ 20 และเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้น เสียชีวิตสูงถึง รอยละ 46 กฎหมายอัตรา
ความเร็วของยานพาหนะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่  8 พ.ศ. 2551 ระบุวาสําหรับ
รถจักรยานยนตใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกิน 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
หรือ นอกเขตดังกลาวใหขับไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในขณะที่ความเร็วที่หมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐาน 
มอก. สามารถชวยใหปลอดภัยเม่ือเกิดอุบัติเหตุคือไมควรเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถามากกวานี้หมวก
นิรภัยก็อาจจะไมชวยอะไรเลย การรณรงค เก็บขอมูล หรือดําเนินการตามมาตรการใดๆที่เกี่ยวของกับการ
สวมหมวกนิรภัย จึงควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย 
 
กลองตรวจจับความเร็ว 
 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 ประเทศไทยไดมีการมาตรการลดอุบัติเหตุโดยใช Speed camera เพ่ือ
ตรวจจับความเร็วของรถยนต 162 แหงทั่วประเทศไทย โดยกลองแตละตัวมีมูลคาประมาณ 1,200,000 บาท 
จากการศึกษาเอกสารงบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคมพบวา ระหวางป 2548-2554 มีการซื้อ
กลองตรวจจับความเร็วพรอมอุปกรณจํานวน 66 ตัว คิดเปนเงินงบประมาณประมาณ 78 ลานบาท (ตารางที่ 
35)กลองตรวจจับความเร็วนี้จะถูกติดต้ังที่ทางหลวงเทานั้น เชน ทางหลวง 4 (ประจวบคีรีขันธ 2) ทางหลวง 
35 (ยี่สาร) ทางหลวง 36 (เขาไมแกว 2) และตํารวจทางหลวงจะทําการสุมเปลี่ยนจุดตรวจทุกคร้ังที่มีการ
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ติดต้ังกลอง 66 ตัวที่หมุนเวียนใชกันอยูทั่วประเทศไทยนั้น อาจจะยังมีไมเพียงพอ กรมบังคับการตํารวจทาง
หลวง ป 2550 ประกาศวาในชวงที่มีการใชรถใชถนนมากๆเชน เทศกาลหยุดยาว มีจุดเสี่ยงอันตรายจาก
อุบัติเหตุการจราจรตามเสนทางสําคัญๆ ทั่วประเทศไทย ตามหลักกิโลเมตรมากถึง 96 จุด นอกจากนี้ศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งไดรวบรวมสถิติที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
พบวา อุบัติเหตุสวนใหญทั้งในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตเกิดนอกเขตทางหลวงแผนดิน ซึ่งเปนถนน
ของอบต. หมูบาน เทศบาล ถนนทางหลวงชนบท (ประมาณรอยละ 60-40)  
 

ตารางท่ี 35 แสดงจํานวนเคร่ืองตรวจจับความเร็ว 
 

ป พ.ศ. รายการ จํานวน(ชุด) มูลคา 
2548 เครื่องตรวจจับความเร็วพรอมอุปกรณ 20 23,326,000 
2549 เครื่องตรวจจับความเร็วพรอมอุปกรณ 25 30,000,000 

2552 
เครื่องตรวจจับความเร็วดวยแสงเลเซอร พรอมภาพถายรถ
รวมอุปกรณ 21 25,200,000 

 รวม 66 78,526,000 

ที่มา: กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

  
จากงานศึกษาของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยที่อางอิงขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(2551) พบวาหลังจากที่มีการติดต้ังเคร่ืองมือตรวจจับความเร็วอัตโนมัติดวยแสงเลเซอร 3 เดือนแรกพบวามีผู
ขับขี่ที่ถูกจับขอหาการใชความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 42,304 ราย หรือประมาณหนึ่งเดือนจะมีคน
ถูกจับดวยขอหาความเร็ว 14,000 ราย ซึ่งหากคิดวาแตละรายจะตองจายคาปรับ 400 บาท ทําใหคาดการณ
ไดวาในหนึ่งปตํารวจสามารถเก็บคาปรับได 68 ลานบาท ซึ่งเกือบจะเทากับมูลคาการซื้อกลองทั้งหมดในป 
2548 2549 และ 2552 ทั้งนี้การคิดตนทุนของกลองจะตองคํานึงเผื่อไปถึงคาบํารุงรักษา และคาซอมแซม
กรณีชํารุดดวย 
 ที่จังหวัดสกลนครมีกลองตรวจจับความเร็วรุนเกาชํารุดที่ยังไมไดรับการซอมแซม 1 ตัวเพราะไมมี
งบประมาณ นอกจากประเด็นคาซอมบํารุงแลวยังพบวาความสามารถของตํารวจในการใชกลองยังมีจํากัด
อีกดวย เชน ตํารวจทางหลวงทั้งจังหวัดของกรณีศึกษาใชกลองเปนจํานวน 2 คน เม่ือไปสัมภาษณที่อีก
จังหวัดก็เกิดปญหาลักษณะเดียวกันคือตํารวจภูธรทํากลองเสียหนึ่งตัวเพราะใชกลองไมเปน เม่ือนําขอมูล
จากการสัมภาษณในพ้ืนที่ประกอบกับขอมูลที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญ อาจจะทําใหพอสรุปไดวาปญหา
ดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากปญหาการประสานงานหรือการวางแผนรวมกัน ระหวางหนวยงานที่ขอจัดสรร
งบประมาณซื้อกลองคือกระทรวงคมนาคม และหนวยงานผูนําไปใชคือสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือปองกัน
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การเกิดปญหาดังที่ผานมา ในการขอเสนอซื้อกลองครั้งตอไป กระทรวงคมนาคมจึงควรจะทําการสํารวจ
ความพรอมของแตละพ้ืนที่กอน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณการซอมบํารุงดวย หรืออาจจะเปลี่ยนผูจัดซื้อ
เปนสํานักงานตํารวจแหงชาติก็เปนทางออกที่เปนไปไดเชนกัน 
 เม่ือพิจารณาอัตราการเกิดคดีอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนดในชวงป 2548-
2553 พบวาคดีอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วอยางตอเนื่องต้ังแตป 2549 แตสาเหตุหนึ่งอาจจะเปนเพราะจํานวน
คดีอุบัติเหตุทั้งหมดลดลงจากการใชมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุอยางจริงจังต้ังแตป 2548 ก็เปนได เมื่อ
ดูที่สัดสวนของการเกิดคดีอุบัติเหตุตอคดีทั้งหมดจะพบวาจริงๆแลวสัดสวนของการเกิอุบัติเหตุจากการขับรถ
เร็วเกินที่อัตรากําหนดไมไดเปลี่ยนแปลงแตประการใด คือ ประมาณรอยละ 23 (ตารางที่ 36) ขอมูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงในแตละป ไมไดแสดงถึงสัดสวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วที่
ลดลงดวย การประเมินถึงตนทุน-ผลประโยชนของการใชมาตรการการตรวจจับความเร็วในหลายๆแนวทางที่
เปนไปไดในทางปฎิบัติกอนที่จะทําการจัดซื้อกลองครั้งตอไป จะทําใหการใชเงินของภาครัฐบาลมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 
ตารางท่ี 36 สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของท่ัวราชอาณาจักร ตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับรถเร็วเกินกําหนด ป 2548-2553 
 

เดือน 

ขับรถเร็วเกินอัตรากําหนด 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 

มกราคม 1,754 2,103 1,434 1,435 1,280 1,061 

กุมภาพันธ 1,637 1,382 1,347 1,388 1,366 1,043 

มีนาคม 1,685 1,474 1,491 1,128 1,441 1,080 

เมษายน 1,482 1,453 1,497 1,292 1,252 982 

พฤษภาคม 1,580 1,182 1,333 1,205 1,123 808 

มิถุนายน 1,234 1,269 1,443 987 1,046 822 

กรกฎาคม 1,358 1,230 1,577 1,113 1,124 948 

สิงหาคม 1,445 1,264 1,437 1,058 1,132 842 

กันยายน 1,313 1,443 1,479 1,012 1,086  

ตุลาคม 1,629 1,455 1,268 1,048 1,085  

พฤศจิกายน 1,535 1,558 1,417 1,099 1,092  

ธันวาคม 1,705 3,223 1,555 1,502 900  
รวม 18,357 19,036 17,278 14,267 13,927 7,586 

รวมคดีทั้งหมด 79,299 78,369 71,806 61,838 60,624 33,065 
สัดสวนของคดีขับรถเร็ว 23% 24% 24% 23% 23% 23% 

ที่มา: ศูนยอํานวยการความปลอดภัย



 



บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ มีสาเหตุหลักมาจาก คน ยานพาหนะ และถนน 

ซึ่งเปนผลมาจากสภาพทางสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม การออกแบบถนนไมเหมาะสม  ขาดระบบ
ตรวจสอบ ความรู ความเชื่อ คานิยม ประกอบกับการกวดขัน และบังคับใชกฎหมายอยางไมตอเนื่อง (แผน
แมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 - 2555) อุบัติเหตุจราจรถือเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนไทย
บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิต สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก คนทั้งโลกกําลังเผชิญ
กับการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ต้ังแตป 2547 อัตราผูเสียชีวิตอยูที่ 29 คนตอ
ประชากรแสนคน (เฉลี่ยปละ 12,000 คน) ซึ่งอยูในระดับสูงเม่ือเทียบกับนานาประเทศ อาทิ ญ่ีปุน ที่มี
อัตราเสียชีวิตเพียง 5.7 คนตอแสนประชากร (ในอดีตราวป 2513 ญ่ีปุนมียอดผูเสียชีวิตสูงกวาไทย คือ 
15,000 คนตอป แตปจจุบันเหลือเพียง 5,000 คนตอป) 

จากรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ.2552พบวาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปที่
ผานมา (2536-2552) จํานวนการเกิดอุบัติเหตุไมไดมีแนวโนมไปในทางที่ลดลงอยางชัดเจน จนกระทั่งป 
2548 ซึ่งเปนปที่เริ่มมีการใชแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน จํานวนการเกิดอุบัติเหตุจะลดลงจาก 
122,040 ครั้ง ในป 2548 เปน 84,806 ครั้ง ในป 2552  อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในแงสัดสวนการตายตอ
การเกิดอุบัติเหตุในชวงเวลาดังกลาวจะพบวาสัดสวนการเสียชีวิตในป 2548 (รอยละ 11) ไดเพ่ิมเปน รอย
ละ 13 ในป 2552 ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นภาพกวางๆถึงความรุนแรงที่มากขึ้นของการเกิดอุบัติเหตุ
แตละครั้ง  

เนื่องจากผลสําเร็จของมาตรการหรือโครงการลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยูกับระบบและ
จํานวนงบประมาณที่จัดสรรเปนประการสําคัญ การศึกษาครั้งนี้จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบและ
จํานวนงบประมาณจากหนวยงานตางๆที่เ ก่ียวของกับมาตรการดานความปลอดภัยทางถนน เพ่ือ
ตอบสนองตอทศวรรษความปลอดภัยแหงชาติ  ที่ตองการลดอัตราการเสียชีวติอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของทั้งโลกใหไดรอยละ 50 ภายใน 10 ป  
 

1. แหลงทุนและงบประมาณในโครงการตางๆท่ีเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
จากการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายใหกับกระทรวงตางๆที่ดําเนินการในมาตรการความ

ปลอดภัยทางถนนชวงป พ.ศ. 2550-2554 ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานอื่นๆทั้งของ
ภาครัฐบาล และเอกชน พบวาหนวยงานภาครัฐมีแนวโนมจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการปองกันและลด
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อุบัติภัยทางถนนมากขึ้น โดยเฉลี่ยจะมีการใชเงินจํานวน 15,000ลานบาท (ประมาณรอยละ 0.2ของ GDP) 
ในโครงการหรือมาตรการที่เก่ียวของกับการเกิดอุบัติเหตุ (คิดเฉพาะป 2550-2553) หรือรอยละ 1ของ
งบประมาณรายจายรวมทั้งหมดของประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ประมาณการณในป 2550 จํานวน 249,290,550,000 บาท (ประมาณรอยละ 2.8 ของ GDP) จะเห็นวา
มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลคามากกวางบประมาณที่ใชอยูมาก (17 เทา) ในขณะที่ประเทศ
นิวซีแลนดมีตนทุนทางสังคมมากกวางบประมาณเพียง 5 เทาและอังกฤษใชเงินมากกวารอยละ 4 ของ
งบประมาณภาครัฐทั้งหมดในการดําเนินการเก่ียวกับมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ  

กระทรวงที่ไดรับเงินงบประมาณมากที่สุด คือ กระทรวงคมนาคม ในตลอดระยะเวลา 5 ปกระทรวง
คมนาคมใชเงินประมาณ 50,000 ลานบาท ในการดําเนินมาตรการที่เก่ียวของกับการบํารุงรักษาทาง ปรับ
จุดเสี่ยง อํานวยความปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน และพัฒนาระบบการติดตอ
ประสานงานและระบบขอมูล โดยงบประมาณสวนใหญ (ประมาณรอยละ 80) จะใชในมาตรการทางดาน
วิศวกรรม นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2553-2555 กรมทางหลวงชนบทไดรับการจัดสรรงบจากงบไทยเขมแข็ง 
เพ่ือดําเนินการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท โดยมีวัตถุประสงคสวนหนึ่งเพ่ือความปลอดภัยของการ
ใชรถใชถนนใหกับประชาชนในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือใหเกิดการประหยัดคาใชจายดานสาธารณสุข 
ในป 2553 ไดใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 14,721 ลานบาท สวนในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น พบวาไดมีการจัดสรรงบประมาณรายจายใหกับสองกระทรวงดังกลาวจํานวน 
13,000 และ 18,000 ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไมไดมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุโดยตรง แตมีการจัดสรรงบประมาณภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ แผนงบประมาณเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน และผลผลิตที่ตองการคือผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา
และวิจัย  

สําหรับกระทรวงมหาดไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปนผูรับผิดชอบโดยตรงใน
การดําเนินยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยปภ.จะไดรับเงินเฉลี่ยปละ 100 -150 ลาน
บาท และสวนใหญจะใชเพ่ือการดําเนินงานในชวงเทศกาลหยุดยาว (ปใหมและสงกรานต) เปนที่นาสังเกต
วาตลอดระยะเวลา 5 ปนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และปภ. ไมไดรับเงินงบประมาณที่มากขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ทั้งที่แผนแมบทความปลอดภัยทางถนนป 2552-2555 มีเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอหนึ่งแสนประชากรจาก 20 ในป 2551 เปน 14.15 ในป 2555 เม่ือ
เทียบกับการศึกษาตางประเทศพบวาตํารวจนิวซีแลนดไดรับงบประมาณมากขึ้นทุกปต้ังแตป  2545- 2552 
และอัตราการตายในชวงเวลาดังกลาวลดลงจาก 12.1 เปน 8.9 ตอประชากรแสนคน และความสัมพันธ
ระหวางงบประมาณรายจายดานอุบัติเหตุที่เพ่ิมขึ้นกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลงพบใน
ประเทศอังกฤษเชนเดียวกัน 
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนอีกแหลงทุนหนึ่งที่ใหการสนับสนุน
โครงการตางๆเพ่ือปองกันและลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ สสส. จัดสรรเงินประมาณ 171 ลานบาท 
ตอปโดยเฉลี่ย สวนใหญจะเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางสุขภาวะ และสุขอนามัยใหกับ
ประชาชน เปนที่นาสังเกตวาอุบัติเหตุเปนปญหาที่สําคัญอันดับตนๆของประเทศไทย จากการศึกษาในเรื่อง
ภาระโรคป 2547 อุบัติเหตุเปนปญหาที่สําคัญเปนอันดับที่ 2 ในเพศชาย และอันดับที่ 7 ในเพศหญิง แตเงิน
สนับสนุนที่ไดจาก สสส. ในชวง 5 ปที่ผานมา (2549-2553) แผนสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุทางถนน
และอุบัติภัยไดรับการสนับสุนนจาก สสส. เพียงรอยละ 5 ของเงินทุนทั้งหมดของ สสส.เทานั้น  

กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ.) เปนกองทุนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุน และ
สงเสริมดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนและใหความชวยเหลือผูประสบภัยอันเกิดจากการใชรถใช
ถนนโดยตรง ในชวงระยะเวลา 8 ป ต้ังแต ต้ังกองทุน (2546-2553) มีรายไดจากการประมูลรวม 
3,723,938,586 บาท และกําหนดใหรอยละ 80 ของรายไดดังกลาวจะใชเปนคาใชจายเพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนสงทางบกรวมกับคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมทั้งสิ้นประมาณ 370 ลานตอปนอกจากที่กลาวมายังมี
งบประมาณอีกหลายสวนที่เก่ียวของกับมาตรการความปลอดภัยทางถนน แตไมสามารถจําแนกไดอยาง
ชัดเจน เชน งบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนที่เก่ียวของกับการบริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน และงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน กรุงเทพมหานครที่ใชเงินจํานวน 
1,400 ลานเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่จัดทําเพื่อการคมนาคมเปนตน  

ภาคเอกชนก็เปนอีกภาคสวนหนึ่งที่มีสวนสําคัญกับการลดอุบัติเหตุ ในประเทศอังกฤษมีการศึกษา
วาประมาณรอยละ 60ของคาใชจายที่ใชในเรื่องอุบัติเหตุมาจากการสนับสนุนของภาคเอกชน ประเทศไทย
มีภาคเอกชนหลายหนวยงานที่ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ เชน โครงการอุบัติเหตุเปนศูนยของบริษัทฮอนดา
ประเทศไทยจํากัด และโครงการถนนสีขาว ของบริษัทโตโยตาประเทศไทยจํากัด  

โดยรวมแลวประเทศไทยใชงบประมาณดานอุบัติเหตุคอนขางนอยเม่ือเทียบกับตางประเทศหรือ
เทียบกับมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น ประมาณรอยละ 50 ของเงินงบประมาณจะใชเพ่ือยุทธศาสตรดาน
วิศวกรรม รองลงมาคือใชยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานการศึกษา ยุทธศาสตร
ดานการประเมิน และที่นอยที่สุดคือยุทธศาสตรดานการแพทยฉุกเฉิน อยางไรก็ตามผลการศึกษาเชิง
คุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณผูวางแผนงานและผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับมาตรการอุบัติเหตุ ใน 3 
จังหวัด พบความคิดเห็นที่คอนขางไปในทางเดียวกันวาปญหาของประเทศไทยจะแกไดตองเริ่มจากการ
สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน มาตรการทางดานกฎหมายสามารถกอใหเกิดประสิทธิผลไดแตตองมีการทํา
อยางตอเนื่องและจริงจัง และตองมีการดําเนินงานควบคูไปกับการรณรงคหรือการเสริมสรางความรูความ
เขาใจเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดวย ถึงแมจะยังไมมีการศึกษาใดๆบงชีอ้ยางชัดเจนวาการทํางาน
แบบบูรณาการรูปแบบไหนที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสังคม แตสิ่งที่พบอาจจะเปนเสียงสะทอนจาก
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คนในพ้ืนที่ที่ตองการใหมีแนวทางการจัดการและการจัดสรรงบประมาณไปที่เรื่องการศึกษาและการบังคับ
ใชกฎหมายมากกวานี้  

ในประเทศพัฒนาแลวหลายๆประเทศเชน สวีเดน อังกฤษ และนิวซีแลนด ไมไดใหความสําคัญกับ
การแกไขปญหาทางดานวิศวกรรม โดยเฉพาะการแกไขจุดเสี่ยงมากนักในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมากจากการ
แกไขปญหาดานถนนเปนสิ่งที่ประเทศเหลานั้นใหความสําคัญและดําเนินการมาในระยะตนๆเปนที่
เรียบรอยแลว กิจกรรมหรือโครงการตางๆที่ประเทศพัฒนาใหความสนใจในปจจุบัน จึงเปนในเรื่องการแกไข
ปญหาใหกับกลุมเสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง พรอมกับการพัฒนาการใชมาตรการทางกฎหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การเปรียบเทียบผลการศึกษากับตางประเทศเพ่ือใหทราบวาประเทศไทยควรจะเพ่ิม
การลงทุนเปนจํานวนเทาไหร เปนเรื่องที่ยากมาก ดวยบริบททั้งทางดาน โครงสราง ทัศนคติ การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนระดับการพัฒนา  
 

2.  ความคุมคาของการลงทุนในกิจกรรมหรือมาตรการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการลดและ
ปองกันอุบัติเหต ุ

การเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งจะทําใหเกิดผลเสียหายแกประเทศจํานวนมาก เชน ในกรณีของประเทศ
ไทยการเกิดอุบัติเหตุจะทําใหประเทศเสียหายประมาณหาลานบาทตอคนโดยเฉลี่ย การวิเคราะหอัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุนจึงมีแนวโนมที่จะใหผลการศึกษามีคามากกวา 1 ซึ่งแสดงถึงความคุมคาตอการ
ลงทุน อยางไรก็ตามในการประเมินทางดานผลประโยชนนั้น ประเมินไดทั้งในมุมมองที่แคบและกวาง 
ขึ้นกับสมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้ง โดยทั่วไปถานักวิจัยนําเสนอผลการศึกษาดานผลประโยชนใน
มุมมองที่กวาง เชน ผลกระทบตอครอบครัว ผลกระทบตอสังคม การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนทางดาน
อุบัติเหตุมักจะออกมาวาคุมทุน  

จากการวิเคราะหอยางงาย (คือพิจารณาในภาพรวมเทานั้น ไมไดจําแนกเปนมาตรการ) ในกรณี
ของประเทศไทย กรณีศึกษา 3 จังหวัด ที่มีมาตรการดานอุบัติเหตุตางกัน และมีการจัดสรรงบประมาณที่
ตางกันคือ ภูเก็ต พิษณุโลก และขอนแกน ทําใหพอสรุปไดวาเม่ือเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับประเทศไทย
นาจะสามารถลงทุนทางดานอุบัติเหตุมากขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้บอกไมไดวามาตรการใดที่ทํา
ใหเกิดความคุมคามากที่สุด จึงเสนอวาการศึกษาครั้งตอไปควรจะตองทําการศึกษาเปนรายกิจกรรมที่ระบุ
ถึงแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณครั้งตอไปกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติและประชาชน  

ในประเทศนอรเวยซึ่งเปนประเทศหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการใชมาตรการทางดานอุบัติเหตุ ดวย
ประเมินวาการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งจะทําใหเกิดความสูญเสียเปนมูลคามาก การวิเคราะหตนทุน-
ผลประโยชนของมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศนอรเวยจึงพบวามีความคุมคาทุก
มาตรการ อยางไรก็ตามภายใตบริบทที่แตกตางกันของประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา โดยเฉพาะ
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ความแตกตางของปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การปรับใชขอมูลจากตางประเทศที่
ประสบความสําเร็จจึงมีความจํากัดคอนขางมาก นอกจากนี้แมวาบางมาตรการที่ไดวิเคราะหแลววามี
ความคุมคา แตเม่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดและความจํากัดของทรัพยากรและงบประมาณของประเทศ
ไทย การใชมาตรการเหลานั้นอาจจะไมกอใหเกิดความคุมคาดังการศึกษาของตางประเทศก็เปนไปได  
เพ่ือใหบรรลุผลของทศวรรษความปลอดภัยการศึกษาความคุมคาของแตละกิจกรรม โครงการ หรือ
มาตรการ ในบริบทของประเทศไทยจึงมีความจําเปน  
 
การวิเคราะหมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนที่สําคัญ 

นอกจากการวิเคราะหภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณ การศึกษาคร้ังนี้ไดพิจารณาในภาพที่
แคบลงดวย โดยการศึกษาถึงผลสําเร็จหรือไมสําเร็จของมาตรการหรือโครงการการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ตางๆที่สําคัญ ไดแก กรณีหมวกนิรภัย กรณีกลองตรวจจับความเร็ว และกรณีมาตรการปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงปใหม 

 
1.  การวิเคราะหมาตรการดานอุบัติเหตุท่ีสําคัญในประเทศไทย 
 

หมวกนิรภัย 
ประเทศไทยไดมีความพยายามสงเสริมใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยเปนระยะเวลากวา 10 ปแลว 

แตผลการสํารวจในป พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิไทยโรดส และเครือขายเฝาระวังสถานการณความปลอดภัย
ทางถนน พบวาป 2553 มีผูขับขี่เพียงรอยละ 53 และ ผูโดยสารเพียงรอยละ 19 ที่สวมหมวกนิรภัย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการสํารวจในเรื่องความรูในเรื่องกฎหมายหมวกนิรภัย ที่พบวาประชาชนแคครึ่งเดียวที่มี
ความรูและความเขาใจในเร่ืองกฎหมายหมวกนิรภัยอยางถูกตอง เม่ือพิจารณาลึกลงไปในเร่ืองสาเหตุหลัก
ของการไมใสหมวกนิรภัย ทําใหทราบวาสาเหตุที่แทจริงคือการไมเห็นความสําคัญ โดยเฉพาะการเดินทาง
เปนระยะสั้นๆ ในตรอกซอกซอยตางๆ ตลอดจนความรูสึกอึดอัดเม่ือตองสวมหมวก ความกังวลเรื่องทรงผม
ที่จะเสียทรง ความไมสะดวกในการพกพาและจัดเก็บ และมีเพียงรอยละ 6 เทานั้นที่ตอบวาไมมีหมวก
นิรภัยใช 

ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวามาตรการ กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางบกโดยการสงเสริมสวมหมวกนิรภัย เชน การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน การนํา
บุคลากรขาราชการเปนตัวอยาง การรณรงคเฉพาะกลุมเชนกลุมเด็กนักเรียน การแจกหมวก หรือการ
รวมมือกับภาคเอกชนใหประชาชนสามารถซื้อหมวกในราคาถูก ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร การที่
จะสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหกับผูขับขี่รถจักรยานยนตใหประสบความสําเร็จตามแนวคิดการ
รณรงคสวมหมวกนิรภัย 100% นั้นจึงเปนเรื่องที่ตองคิดใหมทําใหม  
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ในภาพรวมพอจะสรุปไดวาการจัดสรรงบประมาณใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติมากขึ้นในฐานะ
ที่เปนหนวยงานผูปฏิบัติงานทางดานการบังคับใชกฎหมายโดยตรง ประกอบกับการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให
ทราบถึงการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชรถ
ใชถนนใหไดอยางบรรลุวัตถุประสงคอยางย่ังยืน เปนสิ่งที่ตองศึกษาเพ่ิมเติมอยางรวดเร็ว เพ่ือปองกันความ
สูญเปลาของการใชงบประมาณ และเพ่ือใหเปาหมายทศวรรษความปลอดภัยบรรลุผลตามที่ตองการ 

การสรางนวัตกรรมใหมเพ่ือแกไขปญหาอุบัติเหตุที่ในระดับพ้ืนที่เปนทางออกหนึ่งที่นาสนใจ เชน 
กรณีของจังหวัดภูเก็ต ที่ไดจัดทําโครงการณรงคสวมหมวกนิรภัยในจังหวัดภูเก็ต 100 % ต้ังแตเดือน
เมษายน 2553 จนถึงปจจุบัน การทําโครงการดังกลาวเปนการบูรณาการมาตรการดานการบังคับใช
กฎหมาย และมาตรการดานการใหความรูและประชาสัมพันธ โดยคิดนวัตกรรมเปนแบบแพ็คเกจดังนี้ เริ่ม
จากการลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือใหประชาชนรับทราบและเตรียมความพรอมลวงหนา ตอมาจึง
ใหเจาหนาที่ตํารวจกวดขันจับกุมผูทําผิดวินัยจราจรอยางเครงครัด แตการจับกุมดังกลาว เปนการจับโดย
ไมมีการปรับ ผูที่ทําผิดกฎหมายจราจรจะไดใบนัดเพ่ือใหเขามาอบรมความรูเรื่องการจราจรใหมอีกจํานวน
หลายชั่วโมง  ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ภูเก็ตไมเหมือนจังหวัดอื่นๆคือการเปนเมืองทองเที่ยวที่มีรายรับมากกวาจังหวัด
อื่น และการมีผูนําที่ต้ังใจรวมกลุมการทํางาน เพ่ือใหทุกหนวยงานในจังหวัดมีความเขาใจและดําเนินงาน
ในทิศทางเดียวกันมาตลอดกอนหนานี้ การที่จังหวัดอื่นๆจะนําโมเดลของภูเก็ตไปใช อาจจะมีอุปสรรคและ
ตองการความชวยเหลือจากสวนกลางมากกวา การศึกษาอยางละเอียดทั้งทางดานกระบวนการทํางาน 
ตนทุนที่เกิดขึ้น การจัดหางบประมาณ และกลยุทธการขอความรวมมือทั้งจากหนวยงานทองถ่ินและ
สวนกลาง เปนสิ่งที่นาจะทําการศึกษาตอไป เพ่ือพัฒนาภูเก็ตโมเดลไปสูนวัตกรรมประเทศ 

 
กลองตรวจจับความเร็ว 

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 ประเทศไทยไดมีมาตรการลดอุบัติเหตุโดยใช Speed camera เพ่ือ
ตรวจจับความเร็วของรถยนต 162 แหงทั่วประเทศไทย โดยกลองแตละตัวมีมูลคาประมาณ 1,200,000 
บาท จากการศึกษาเอกสารงบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคมพบวา ระหวางป 2548-2554 มีการ
ซื้อกลองตรวจจับความเร็วพรอมอุปกรณจํานวน 66 ตัว คิดเปนเงินงบประมาณประมาณ 78 ลานบาท 
กลอง 66 ตัวที่หมุนเวียนใชกันอยูทั่วประเทศไทยบนทางหลวงนั้นอาจจะยังมีไมเพียงพอ กรมบังคับการ
ตํารวจทางหลวง ป 2550 ประกาศวาในชวงที่มีการใชรถใชถนนมากๆเชน เทศกาลหยุดยาว มีจุดเสี่ยง
อันตรายจากอุบัติเหตุการจราจรตามเสนทางสําคัญๆทั่วประเทศไทย ตามหลักกิโลเมตรมากกวา 96 จุด 
นอกจากนี้ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งไดรวบรวมสถิติที่เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลพบวา อุบัติเหตุสวนใหญทั้งในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตเกิดนอกเขตทางหลวง
แผนดิน ซึ่งเปนถนนของอบต. หมูบาน เทศบาล ถนนทางหลวงชนบท (ประมาณรอยละ 60-40) ดังนั้นถา
คิดวาการมีกลองตรวจจับความเร็วเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพคุมคาแกการลงทุนดังการศึกษาของ
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ตางประเทศ ประเทศไทยก็จะตองลงทุนดานนี้มากกวาที่เปนอยู และเนื่องจากคนใชกลองและคนตั้งงบ
สังกัดตางหนวยงานกัน การสรางความพรอมใหกับผูปฏบิัติการก็ตองเปนสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงควบคูไปกับ
การลงทุน 
 
มาตรการลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่องการดําเนินการตามมาตรการและแผนการ
ดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม ใหถือเปนภารกิจดําเนิน
ตอเนื่องทุกป ใหหนวยงานที่เก่ียวของต้ังงบไวใหเหมาะสม ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบจํานวนการเกิดอุบัต ิเหตุ
ต้ังแตป 2546-2554 พบวา ตลอดระยะเวลาดังกลาวมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลลดลง ในชวง
ระหวางป 2549-2554 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมลดลงรอยละ 37 ในขณะที่เทศกาล
สงกรานตลดลงมากถึงรอยละ 66 และจํานวนการเกิดและจํานวนการเสียชีวิตก็ลดลงตลอดระยะเวลา
ดังกลาวเชนกัน แตเม่ือมาพิจารณาที่สัดสวนการตายจะพบวาตลอดระยะเวลาดังกลาวสัดสวนการตายตอ
จํานวนคนที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดไมไดลดลงตามไปดวย นั่นสะทอนถึงการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้งความ
รุนแรงไมไดลดลง เม่ือวิเคราะหอัตราการลดลงของจํานวนการเกิดอุบัติเหตุเปนรายป พบวา อัตราการ
ลดลงดังกลาวเปนไปอยางไมแนนอนทั้งสองเทศกาล บางปลดลงมากบางปลดลงนอย ซึ่งหากจะประเมิน
โดยใชขอมูลดังกลาวก็พอจะอธิบายไดวามาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลยังไมได
ประสิทธิผลเทาที่ควร แมจะทําใหจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการตาย และการบาดเจ็บลดลงก็ตาม 

 
การแกไขจุดเสี่ยง 

จากขอมูลความเปนจริงพบวาอุบัติเหตุในปจจุบันสวนใหญจะเกิดที่ถนนสายรอง ในขณะที่
อุบัติเหตุในถนนสายหลักลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดคําถามที่วา ประเทศไทยเดินมาถูกทางหรือไมใน
การแกไขจุดเสี่ยงในเขตชุมชน จากการไปลงพ้ืนที่ในจังหวัดขอนแกนทําใหนักวิจัยมีแนวคิดวา การแกไข
ปญหาจุดเสี่ยงของถนนสายรอง โดยเฉพาะถนนในเขตชุมชน ตองอาศัยความรวมมือรวมแรงและการเห็น
ความสําคัญรวมกันของคนในพ้ืนที่เปนสําคัญ บานไผโมเดลเปนแนวคิดหนึ่งที่นาสนใจและนาจะ
ประยุกตใชเปนกิจกรรมทางดานวิศวกรรมระดับประเทศไดในอนาคต  
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2. การจัดสรรงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนและแหลงเงินทุน 
 

งบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายทศวรรษแหงความปลอดภัยจะตอง
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมตางๆตาม
มาตรการที่ใชในการแกปญหาอุบัติเหตุอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการการใชงบประมาณ
เหลานั้นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย  

ในประเทศที่ประสบความสําเร็จในการจัดการกับแกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนมีการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงานในแตละปอยางตอเนื่องมาหลายทศวรรษ และหลายประเทศใหการ
ปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุเปนวาระแหงชาติมากอนหนานี้หลายป ซึ่งในประเทศเหลานั้นไดมีแนว
ทางการดําเนินงานดานอุบัติเหตุที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง ตามขอมูลความเปนจริงที่ไดรับการสังเคราะหโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร ไดแก การวิเคราะห
ตนทุนทางสังคม (Socio-economic costs) ของปญหาอุบัติเหตุทางถนน การวิเคราะหผลประโยชนและ
ตนทุนของมาตรการตางๆ (Cost-benefit analysis) เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงาน
เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นในการตัดสินใจเลือกใชกลุมของมาตรการใดๆอาจจะพิจารณาใช 
multi-criteria analysis ในการใหน้ําหนักความสําคัญของมาตรการตางๆเพ่ือชวยในการตัดสินใจ 
 
แหลงท่ีมาของงบประมาณอยางยั่งยืน 
 

แหลงที่มาของงบประมาณหลักๆในตางประเทศสามารถจําแนกได ดังนี้ รายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ, กองทุนดานความปลอดภัยทางถนน, คาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการขนสงทางบกและ
ประกันภัย 
 

 รายไดจากการจัดเก็บภาษี (General tax revenue): ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการ
แกปญหาอุบัติเหตุจะมีการจัดสรรรายไดจากภาษีสวนหนึ่งมาใชในการลงทุนและดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยทางถนน ในอังกฤษและสวีเดนมีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง สงผลใหสองประเทศนี้ไดรับงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนคอนขางมาก เปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการกับปญหา  

 คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางบก (User fees): รายไดจากคาธรรมเนียมสวนหนึ่ง
สามารถนํามาใชลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนได โดยแนวคิดที่วาผูขับขี่ทําใหเกิดตนทุน หรือ
คาใชจายตอสังคมเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นผูขับขี่จึงควรจะตองจายเงินเพื่อชวยเหลือคาใชจายใน
สวนนี้ 
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 กองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Road funds): แหลงที่มาของเงินในกองทุนจะมาจาก
ภาษีน้ํามัน, การตอใบอนุญาตยานพาหนะและใบขับขี่ หรือคาธรรมเนียมจากรถบรรทุกหนัก เปน
ตนในนิวซีแลนดงบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนจะมาจากกองทุนที่จัดต้ังขึ้นจากภาษี
น้ํามันและคาธรรมเนียมตางๆ 

 คาธรรมเนียมจากประกันภัย (Insurance levies): ในหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดการกับปญหาจะใชรายไดสวนหนึ่งจากคาธรรมเนียมประกันภัยในการลงทุนดานความ
ปลอดภัยทางถนน 

 คาปรับจากการทําผิดกฎหมายจราจร (Traffic fines): คาปรับสามารถนํามาใชลงทุนดาน
ความปลอดภัยทางถนนได เชน อังกฤษ, สวีเดน และออสเตรเลีย เปนตน สําหรับในประเทศไทย
คาปรับสามารถนํามาเปนงบประมาณดานการบังคับใชกฎหมาย 

 รายไดจากการประมูลปายทะเบียน  
 เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน:เปนการสรางความรวมมือรวมกันอยางมีขั้นตอนการทํางาน และ

มีหลักการที่ชัดเจน ระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบการการ
ดําเนินงานอยางเปนอิสระของภาคเอกชนเองดวย 

 เงินสนับสนุนจากองคกรตางประเทศ: โดยมากจะสนับสนุนดานการศึกษาวิจัย 
 
กรณีประเทศไทย ผลการศึกษาบงชี้วาในหลายๆประเทศที่ประสบความสําเร็จไดใชเงิน

งบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนในมาตราการและโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนนมากกวาประเทศ
ไทยมาก และที่สําคัญเม่ือเทียบกับมูลคาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งของประเทศไทยเอง 
ทําใหเสนอไดวาประเทศไทยควรจะมีการการลงทุนและใชเงินในกิจกรรมและมาตรการตางๆเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น โดยอาจจะมีแนวทางดังตอไปนี้ 
 จัดต้ังหนวยที่ทํางานโดยเปนอิสระ และทํางานเฉพาะเร่ืองอุบัติเหตุทางถนนเทานั้น โดยเฉพาะใน

เรื่องการดูแลการจัดเก็บรายไดจากแหลงเงินทุนทีเ่ปนไปได การประสานงานในแตละกระทรวงหรือ
หนวยงาน การวางแผน รวบรวมขอมูล ดูแล และควบคุมการบริหารจัดการตามกิจกรรมและ
มาตรการตางๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ตลอดจนเสนอแนวทางแกไข
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

 หาแนวทางในการรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหม่ันใจไดวาคาธรรมเนียมจากประกันภัยและเงิน
สนับสนุนจากภาคเอกชนสามารถใชในการจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม รวมถึงวางแนวทาง
ในการสรางแรงจูงใจใหเอกชนสนับสนุนดานการเงินเพ่ิมขึ้น 

 จากการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญไดมีการเสนอวานาจะมีการจัดสรรเงินรายไดจากเงินภาษีและ
คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บได ซึ่งจัดเก็บไดในปจจุบันปละประมาณ 20,000 ลาน
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บาท (ดูภาคผนวก) สวนหนึ่งมาใชในการปองกันและลดอุบัติเหตุในทํานองเดียวกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ.) ดังที่เสนอมากอนหนานี้ (บทที่ 5) 

 กองทุนที่จัดต้ังขึ้นอยางมีเปาหมายชัดเจนในเรื่องที่เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาวะ เชน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนและสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรจะมีทิศทางการจัดสรรเงินทุนใหสอดคลองกับ
ความสําคัญของปญหามากขึ้น  

 การจัดสรรเงินทุนเพ่ือฝกอบรมเพื่อใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง เปนสิ่งที่ตองพิจารณาตอไป
ในอนาคตอันใกล เชน การจัดสรรเงินงบประมาณใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติมากขึ้นในการ
อบรมการใชกลองตวรจจับความเร็ว  

 การประสานงานของหนวยงานสวนกลาง หนวยงานจังหวัด และทองถ่ิน ต้ังจัดสรรงบประมาณทั้ง
จากสวนกลางและทองถิ่นสวนหนึ่งเพ่ือลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน (Earmarked funds) 
ในมาตรการที่เปนแนวทางในการจัดการกับปญหาอยางย่ังยืนในแผนงานดานความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศ 

 มีการขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรื่องเพื่อขอความสนับสนุนดานการเงินมาก
ขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการใชจายเงินจากคาปรับ หรือคาธรรมเนียมเฉพาะดานการขนสงทาง
บก  
 
งบประมาณที่มากขึ้นหรือเงินทุนที่มากขึ้นจะเกิดประโยชนหรือไมอยางไร ยังขึ้นอยู กับ

ประสิทธิภาพของการบริหารเพ่ือปองกันการเกิดปญหาการลงทุนอยางผิดที่ผิดทาง (Misallocations) เปน
อีกประการสําคัญดวย ไดแก 

1. Systemic Misallocation ซึ่งใชการจัดสรรงบประมาณแบบหนาที่ทําใหไมสามารถบูรณาการ
ของแตละกิจกรรมได ซึ่งตางจากนิวซีแลนดและ สหราชอาณาจักรที่ใชการจัดสรรเชิง Agenda-based หรือ 
Activity-based (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 

2. Vertical Misallocation เนื่องจากแตละหนวยงานมีภารกิจหลายดาน และมีนโยบายเปนตัว
กํากับ ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณในระดับกระทรวง กรม เองก็มีการแยงงบประมาณภายในองคกรไป
พรอมๆกัน  ยกตัวอยางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูเสียชีวิตจากจากคดีอาญานอยกวาคดีอุบัติเหตุ 4 เทา 
แตไดงบประมาณมากกวา 4 เทา   

3. Area-Misallocation การมองปญหาที่ตางกันของหนวยงานกลางและหนวยงานในพ้ืนที่ 
อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรทําอยางรอบคอบและกอใหเกิด
ผลดีไมใชในแงนโนบายสวนกลางเทานั้น ที่สําคัญตองคําถึงถึงความเปนไปไดและประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานในพ้ืนที่เปนสําคัญ  
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3.  ปจจัยแหงความสําเร็จของมาตรการ กิจกรรม และโครงการทางดานการปองกันและลด
อุบัติเหตุ 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดวิเคราะหขอเท็จจริงที่พบใน
ประเทศไทย ทําใหสรุปไดวา ปจจัยที่ทําใหการดําเนินตามมาตรการประสบความสําเร็จประกอบไปดวย 

 
3.1 การบังคับใชกฎหมาย จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของนโยบาย โดยใชวิธี Data Envelopment 

Analysis ทําใหพอจะไดขอสรุปในภาพกวางวาประเทศที่มีการบังคับใชกฎหมายเต็มที่มีแนวโนมที่
จะประสบความสําเร็จมากกวาประเทศที่ลงทุนนอยซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย 

3.2 งบประมาณที่เพียงพอ และการใชงบประมาณอยางคุมคาอยางย่ังยืน 
3.3  การมีหนวยงานหลักเพ่ือเปนผูนําการจัดการ ปองกัน และแกไขปญหาอุบัติเหตุ โดยหนวยงาน

ดังกลาวจะมีลักษณะเปนหนวยงานอิสระที่ไดรับการจัดสรรเงินจากภาครัฐบาลเพ่ือเปนงบประจํา 
และขอทุนเพ่ิมเติมจากแหลงทุนอื่นๆประกอบ หนวยงานอิสระนี้จะทําหนาที่จัดทําแผนอุบัติเหตุทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนประสานงานทั้งในเรื่องแนวทางการปองกันอุบัติเหตุเพ่ือให
บรรลุเปาหมายและกระบวนการจัดสรรงบประมาณ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ระดับกลางและทองถ่ิน อีกทั้งยังทําหนาที่วิจัยและพัฒนาหานวัตกรรมการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
พัฒนาแนวทางแกปญหาทั้งในเรื่องวิธีการที่จะใช และปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการสรางและพัฒนาระบบขอมูลที่มีเสถียรภาพและจัดเก็บอยางเปนระบบ และการ
พัฒนาคนที่จะทํางานทางดานนี้ใหไดตอไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.4  การดําเนินการตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรและขอมูลความเปนจริง 
3.5  การจัดสรรงบประมาณแบบฐานกิจกรรม(Activity-based)ทําใหการขอเงินสอดคลองกับสิ่งที่จะ

ทําอยางแทจริง โดยผูขอเงินจะตองต้ังเปาหมายของโครงการอยางชัดเจน ในหลายระดับ เชน 
ระดับสูงสุดคือลดอัตราการตาย ระดับตนคือจํานวนคนสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น 50% เปนตน 

3.6 ความรวมมือทั้งในเรื่อง คน งาน และเงิน ระหวางหนวยงานในพื้นที่ เชน สํานักงานจังหวัด สสจ. 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.7  ความสําเร็จในการแสวงหาความรวมมือกับภาคประชาชน 
 

4. สรุปผลการศึกษาและแนวทางการศึกษาในอนาคต 
เม่ือเปรียบเทียบระหวางงบประมาณและความเสียหายที่ เกิดขึ้น ประกอบกับความไม มี

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณตามที่กลาวมา การพิจารณาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและปริมาณการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนจึงเปนเรื่อง
ที่ภาครัฐบาลจะตองใหความสําคัญมากขึ้น ทั้งนี้ไมไดมุงหวังไปที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
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เทานั้น แตยังหมายรวมถึงเสถียรภาพทางการคลังของรัฐบาลดวยอยางไรก็ตามเพ่ือปองกันความไมมี
ประสิทธิผลของแนวทางการปองกันอุบัติเหตุดังที่ผานมา และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเงิน
งบประมาณประเทศ ในอนาคตควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางการดําเนินงานระยะยาวที่
กอใหเกิดความคุมคามากที่สุด และสามารถแกปญหาอุบัติเหตุไดอยางย่ังยืน รูป Road map ขางลาง
เปนขอเสนอจากโครงการวิจัย เพ่ือใหเห็นถึงในสิ่งที่ไดทํามาแลว และสิ่งที่ตองทําการศึกษาตอไปดังที่
ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน 
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รูปท่ี 5 เสนอแนะ Road map ของการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของทศวรรษ
ความปลอดภัย 
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ผังโครงสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานจําแนกตามยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน (5E) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enforcement Engineering Emergency Education &PR& Participation Evaluation 

มูลนิธิ,กูภัย,ทีม OTOS 
 

โรงพยาบาลภาคเอกชน 
 

โรงพยาบาลภาครัฐ 
 

สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
 

สถาบันการศึกษาทุกแหง 
 

สื่อมวลชนทุกแขนง 
 

ประชาสัมพันธจังหวัด 
 

ปภ.จังหวัด,ตํารวจจังหวัด 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ตร.,เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

สนง.ปองกันควบคุมโรคฯ 
 

แขวงการทางฯ 
 

สนง.บํารุงทางฯ 
 

อบจ.,เทศบาล,อบต. 
 

ทางหลวงชนบท 
 

ตํารวจทางหลวง 3 
 

ตํารวจภูธรจังหวัด 
 

สรรพสามิตพื้นที่ ฯ 
 

ขนสงจังหวัด 
 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน 

ทองถิ่น จว.,ปภ.,ตร.,ขนสง 
 



117 
 

 

โครงสรางการทํางานภายใตยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน (5E) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enforcemen
t 

Engineering Emergency Education & Public & 
Relation & Participation 

Evaluation 

ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ 

- ตั้งดานตรวจตาม
มาตราการ 
3 ม. 2 ข. 1 ร. 
- ต้ังดานตรวจจับความเร็ว 
บนถนนสายหลัก 
- ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล 
- ควบคุมการจําหนายสุราฯ 
 

- แกไขซอมแซมถนนท่ี
เปนจุดเสี่ยง 
- ติดต้ังปายทางแยก 
ทางโคง 
- ตีเสนจราจร 
- ปะหลุมบอ 
- ติดต้ังสัญญาณไฟ 
- ตัดหญาสองขางทาง 
- บํารุงรักษาเสนทาง 
 

- ต้ังศูนยอํานวยการรับ
แจงเหตุ 
- ระบบวิทยุสื่อสาร 24 
ช่ัวโมง 
- แพทย พยาบาล ให 
ความชวยเหลือ 24 ชม. 
- ระบบ EMSนําผูปวย
สงโรงพยาบาล รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

- จัดทําระบบออนไลน 
- จัดใหมีการประชุม
ศูนยความปลอดภัย
ทางถนนระดบัจังหวัด
เปนประจํา 
- วิเคราะหสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 
 

- ประชาสัมพันธทุก
ชนิดผานสื่อวิทย,
โทรทัศน,หนังสือพิมพ 
- อบรม “หน่ึงตําบล
หน่ึงทีมกูชีพกูภัย” ให
ผูนําชุมชน 
- ขอความรวมมือ
ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
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การลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนของนิวซีแลนดและสหราชอาณาจักร 
 

นิวซีแลนด (New Zealand) และสหราชอาณาจักร (United Kingdom, UK) เปนสองประเทศที่
ประสบความสําเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย 
สหราชอาณาจักรจัดวาเปนประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนอยที่สุดในโลกที่อัตรา 3.8 
คนตอประชากรแสนคน13 (ใกลเคียงกับเนเธอรแลนดและสวีเดน) สวนนิวซีแลนดในชวงทศวรรษ 1990 มี
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอประชากรแสนคนใกลเคียงกับประเทศไทย แตในปจจุบันอัตราการ
เสียชีวิตลดลงอยางมาก (รูปที่ 6) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นทั้งสองประเทศนี้มีหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบตอปญหา
อุบัติเหตุทางถนนอยางชัดเจน จึงมีการจัดเก็บขอมูลงบประมาณการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนน 
และมีการศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ทําใหงายตอการคนหาขอมูลที่เปน
ประโยชน และเปนแบบแผนที่ดีในการวางแนวทางดานการลงทุนดานความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสม
กับประเทศไทย 
 
รูปท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการตายจากอุบัติเหตุตอประชากรแสนคนของประเทศไทย 
นิวซีแลนดและอังกฤษ 
 

รูปที่ 1 อัตราการตายจากอุบัติเหตุตอประชากรแสนคน
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13 เหมาะสมในการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตในประเทศท่ีมี level of motorization เทากัน ในกรณีท่ีไมเทากันอาจจะตองพิจารณา
Fatalities per billion vehicle–kilometers และ Fatalities per 10 000 registered vehicles ควบคูไปดวย 
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ตางรางท่ี 37 แสดงภาพรวมของอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศตางๆ 
 

Country 
killed per 100000 inhabitants killed per billion veh-km 

1970 1980 1990 2000 2009 1970 1980 1990 2000 2009 
Argentina         18.4           
Australia 30.4 22.3 13.7 9.5 6.8 49.3     9.3 6.7 
Austria 34.5 26.5 20.3 12.2 7.6 109 56.2 27.9 13.2 9a 
Belgium  31.8 24.3 19.9 14.4 8.9a 105 50 28.1 16.3 9.6a 
Cambodia         12.6           
Canada 23.8 22.7 14.9 9.5 6.3       9.3 6.3 
Czech 
Republic 20 12.2 12.5 14.5 8.6   53.9 48.3 37 19.4a 

Denmark 24.6 13.5 12.4 9.3 5.5 51 25 17.3 10.7 8.2a 
Finland 22.9 11.6 13.1 7.7 5.2   20.6 16.3 8.5 5.2 
France 32.6 25.1 19.8 12.9 6.8 90 43.6 25.7 15.1 7.8 
Germany 27.7 19.3 14 9.1 5.1   37.3 20 11.3 6 
Greece 12.5 15 20.1 18.7 12.9           
Hungary 15.8 15.2 23.4 12 8.2           
Iceland 9.8 11 9.5 11.5 5.3   21.1 14.9 13.8 5.5 
Ireland  18.3 16.6 13.6 11 5.3   28.4 19.2 12.6 4.9 
Israel     8.67   4.2         6.4 
Italy 20.5 16.4 12.6 12.2 7.1           
Japan 21 9.3 11.8 8.2 4.5 96 29.3 23.2 13.4 7.7 
Korea   17.2 33.5 21.8 12       49.5 20 
Lithuania         11           
Luxemberg   27 18.8 17.5 9.7           
Malaysia         23.8         17.7 
Netherlands 24.6 14.2 9.2 6.8 3.9   26.7 14.2 9.1 5.6 
New Zealand 23 18.9 21.4 12.1 8.9       12.4 9.6 
Norway 14.6 8.9 7.8 7.6 4.4   19.3 12 10.5 5.4 
Poland 10.6 16.8 19.2 16.3 12       12.4 9.1a 
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Country 
killed per 100000 inhabitants killed per billion veh-km 

1970 1980 1990 2000 2009 1970 1980 1990 2000 2009 
Portugal 18.6 27.7 28.3 18.1 7.9           
Slovenia 35.8 29.2 25.9 15.8 8.4 167 96.1 65.1 26.7 9.6 
Spain   17.7 23.2 14.5 5.9           
Sweden 16.3 10.2 9.1 6.7 3.9 35 16.4 12 8.5 4.4 
Switzerland 26.6 19.2 13.9 8.3 4.5 56.5 30.9 18.5 10.4 5.7 
UK 14 11 9.4 6.1 3.8       7.4 4.6 
US 25.8 22.5 17.9 15.3 11.1 29.7 20.9 12.9 9.5 7.1 

a คือขอมูลป 2008 
ที่มา:  International Road Traffic and Accident Database (IRTAD) 
 
 
นิวซีแลนด (New Zealand) 
ขอมูลท่ัวไป 

มีประชากร 4,178,525 คน มีรายไดเฉลี่ยตอประชากรเทากับ $28,780 ดอลลาร ในป 2007 มี
จํานวนยานพาหนะจดทะเบียน 3,189,131 คัน รอยละ 82 เปนรถยนต รอยละ 3 เปนรถจักรยานยนต    
รอยละ 1 เปนรถบัส และรอยละ 15 เปนรถบรรทุก ( WHO: Global status report on road safety 2009) 
 ในชวง 25 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของนิวซีแลนดอยางชัดเจน 
มีการปรับโครงสรางการบริหารงานดานการคมนาคมขนสง เพ่ือตอบสนองตอปริมาณการเดินทางที่เพ่ิมขึ้น
และการพัฒนาดานความปลอดภัยตอการใชถนน เร่ิมจากนิวซีแลนดพัฒนาแผนความปลอดภัยทางถนน
แหงชาติ (National Road Safety Plan, NRSP) ขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1991 ซึ่งต้ังเปาหมายที่จะบรรลุตาม
แผนในป 1994 และเปนความพยายามคร้ังแรกที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ โดยรวมความรวมมือจาก
หลายภาคสวนในการแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนนอยางจริงจัง เนื่องจากในขณะนั้นมีการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณการจราจรและจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือใหการจัดการกับปญหา
อุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้งหนวยงานอยาง Land Transport Safety 
Authority (LTSA) ในการรับผิดชอบและดูแลดานความปลอดภัยทางถนนขึ้นในป 1993 และไดปฏิรูป
องคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในป 2004 โดยรวม LTSA เดิมเขากับ Trans fund ซึ่ง
เปนหนวยงานของกระทรวงคมนาคมในการดูแลจัดสรรงบประมาณทางถนน เรียกชื่อหนวยงานใหมนี้วา 
Land Transport New Zealand และหนวยงานใหมนี้ยังมีหนาที่ในการทําวิจัยและวางนโยบายที่เก่ียวของ
กับความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งยังบูรณาการกับการจัดการดานขนสงทั้งทางราง, ทางน้ํา, และทาง
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อากาศไปพรอมกัน การที่นิวซีแลนดมีองคกรหลักในการบริหารจัดการกับปญหาดานความปลอดภัยทาง
ถนนโดยตรง เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ 

Toomath (1998) ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยไวว า 
นิวซีแลนดสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว โดยเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณอุบัติเหตุในป 
1990 พบวาจํานวนผูเสียชีวิต (1991 – 1996) รวมลดลง 809 คน และจํานวนผูบาดเจ็บลดลงรวมทั้งหมด 
10,022 คน และเม่ือใชตนทุนทางสังคมของผูเสียชีวิต $2.11 ลานดอลลาร และ $33,000 ดอลลาร พบวา
สามารถลดความสูญเสียเปนจํานวนเงิน $2,039 ลานดอลลาร มาตรการหลักที่ Toomath (1998) ให
ความเห็นวาเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาคือ การสวมหมวกนิรภัยและเมาไมขับ โดย
สามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตลงจาก 27 คนเปน 15 คนตอป และลดจํานวนผูบาดเจ็บลงจาก 594 คนเปน 
380 คนตอป ถึงแมวาจะสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายในการลดจํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน แตในการปฏิบัติตามแผนฉบับที่หนึ่งนี้ไมสามารถบรรลุเปาหมายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูขับขี่ทั้งหมด โดยสามารถทําเปาไดเฉพาะในสวนของการสวมหมวกนิรภัย, เมาไมขับ และที่
นั่งเฉพาะสําหรับเด็ก แตในสวนของการจํากัดความเร็ว และการใชเข็มขัดนิรภัย ยังไมสามารถบรรลุผลตาม
เปาหมายที่ไดวางเอาไว ดังตารางที่ 38 
 
ตารางท่ี 38  Key road user behaviors 
 

Intermediate outcome 
Achievements Target 

1990 Average 
92-94 1995 2001 

Number of drivers killed with excess alcohol 172 122 95 60 
Proportion of drivers killed with excess alcohol (%) 46 36 30 25 
Speed, rural winter mean (km/h) 104.3 104.1 104.1 102 
Speed, rural winter 85th percentile (km/h) 116.1 116 116 110 
Seat belts (adult): front (%) 88 90 86 98 
Seat belts (adult): rear (%) NA 48 45 90 
Children restrained: front (%) 76 83 93 98 
Children restrained: rear (%) 47 61 71 98 
Cycle helmets, weekday (%) 46 75 96 98 
ที่มา: Toomath (1998)  
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เนื่องจากแผนฉบับแรกมีการต้ังเปาหมายในการลดจํานวนผูเสียชีวิตลงจาก 730 คนเหลือ 650 คน
ภายในระยะเวลาสามป (ตองการลดจํานวนผูเสียชีวิตลงรอยละ 10) สามารถบรรลุเปาหมายไดตั้งแตในป
แรก ดังนั้นในแผนฉบับที่สองจึงมีการตั้งเปาหมายไวสูงกวาเดิมมาก แผนฉบับที่สองครอบคลุมชวงเวลา
จากป 1995 ถึง 2001 ในแผนฉบับที่สองนี้ ต้ังเปาหมายในการลดจํานวนการเสียชีวิตลงจาก 729 คน (ฐาน
ป 1990) ใหเหลือ 420 คน และลดจํานวนผูบาดเจ็บลงจาก 17,698 คน (ฐานป 1990) ใหเหลือเพียง 
11,000 คน นอกจากนั้นยังตองการลดอัตราการตายและบาดเจ็บ ตอประชากรหนึ่งแสนคน และตอจํานวน
ยานพาหนะหนึ่งหม่ืนคัน ลงคร่ึงหนึ่งจากที่มีการรายงานในป 1990 เพ่ือที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไวจึงตองมีการลงทุนในดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมขึ้น ในรายงาน Road Safety to 2010  สรุปผล
การปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยทางถนน ในชวงป 1990 – 2002  วาสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตลง
จาก 729 คน เหลือ 404 คนตอป เม่ือพิจารณาในเทอมของสัดสวนตอประชากรหนึ่งแสนคนพบวาจํานวน
ผูเสียชีวิตลดลงจาก 21.4 คนเหลือ 10.2 คน และจํานวนผูบาดเจ็บลดลงจาก 245 คนเหลือ 164 คน 
 
สรุปมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนท่ีนิวซีแลนดนํามาใชในชวงป 1991-2001 
  

ในชวงป 1991 – 2001 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงรอยละ 39 และจํานวนผูบาดเจ็บ
ลดลงรอยละ 33 ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการ 3E (Engineering, Enforcement and Education) โดย
สามารถสรุปมาตรการหลักๆไดดังนี้ 

 ดานวิศวกรรม: มีการปรับปรุงจุดเสี่ยงกวา 2,000 จุด สามารถลดจํานวนการเสียชีวิตที่จุดเสี่ยงนั้น
ลงไดรอยละ 50 การปรับปรุงถนนลื่น (Skid resistance programs) สามารถลดอุบัติเหตุที่มี
สาเหตุมาจากถนนเปยกน้ําไดรอยละ 29 และการสรางเกาะกลางถนนบนถนน motorway ที่มี
ปริมาณการจราจรสูง 

 มีการกําหนดมาตรฐานในการนําเขารถยนต ที่กําหนดใหสามารถจดทะเบียนรถยนตไดเฉพาะรถที่
มีสมรรถนะตามที่รัฐบาลกําหนดเทานั้น 

 การบังคับใชกฎหมายเมาไมขับอยางจริงจัง รวมถึงการรณรงคใหมีจิตสํานึกในการเมาไมขับ 
สามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เก่ียวของกับการด่ืมสุราแลวขับรถลงไดรอยละ 
50 และการบังคับใชกฎหมายหมวกกันน็อก และการสวมเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผูโดยสาร 
รวมถึงที่นั่งสําหรับเด็ก (Child restraint) 
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งบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนในชวงป 1991 – 1996 
 
ตารางท่ี 39 Evaluation of multi-programme expenditures on road safety (assuming roading 
safety expenditure is 40% of total roading expenditure) 
 

Year 

Expenditure ($million) Social cost ($million) 
B/C 
ratio Safety 

programmes 
Roading Total 

2 Yearly 
incremental 

costs 
Total 

Adjusting 
for traffic 
growth 

Incremental 
benefit 

1991-1993 255.3 706.4 961.7  6517    
1992-1994 289.1 706.5 995.6  6164    
1993-1995 314.9 733.1 1048 86.3 6109 1.1 1028 11.9 
1994-1996 339.2 751.5 1090.7 95.1 6071 1.1 712 7.5 
 
ที่มา: Guria (1999). An economic evaluation of incremental resources to road safety programmes in New 
Zealand.  Accident Analysis and Prevention 31 (1999) 91–99 
 

Guria (1999) ประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรของการใชงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในการแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนในสองสวน สวนที่หนึ่งคือ Safety programmes (ประสานงานโดย LTSA) และ
สวนที่สองคือ งานดานวิศวกรรม ในแตละป LTSA พัฒนา New Zealand Road Safety Programme 
(NZRSP) โดยความชวยเหลือของกรมตํารวจ รัฐบาลกลางและทองถิ่น ในการจัดสรรงบประมาณ 
(National Roads Fund) สําหรับกรมตํารวจ, กิจกรรมตางๆดานความปลอดภัยทางถนน อาทิเชน ดานการ
รณรงคใหความรูดานความปลอดภัยในการใชถนน รวมถึงการวางนโยบายและกฎเกณฑตางๆที่เก่ียวของ 
นอกจากนั้น LTSA ยังรับผิดชอบดานการบริหารจัดการและงานทะเบียนในสวนของการออกใบอนุญาต
ตางๆ ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณสวนอื่น (Third party revenue) เชน คาธรรมเนียมการจด
ทะเบียน เปนตน โดยงบประมาณในสวนดังกลาวไดถูกรวมเขากับ NZRSP ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการใชงบประมาณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางถนน สําหรับงานดานวิศวกรรมรัฐบาลทองถ่ิน 
(Local government) เปนผูรับผิดชอบในการกอสรางและบํารุงรักษาถนน รวมถึงการปรับปรุงจุดเสี่ยง
ตางๆ 



124 
 

ในการประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณพิจารณาการเพ่ิมขึ้นของงบประมาณในชวง
สองป เพ่ือความแมนยําในการประมาณคา Benefit/Cost ratio14  (B/C) Guria ประมาณคา B/C โดยแยก
พิจารณาเฉพาะอุบัติเหตุ ที่เปนผลมาจากปจจัยในสวนของผูขับขี่ และยานพาหนะเทานั้น โดยตัดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมทิ้งไป (Natural factor) การคํานวณผลกําไรที่ไดจาก NZRSP จะพิจารณา
เปรียบเทียบ Social cost ที่แตกตางกันของ Accident investigation site (AI) และ Non-Accident 
investigation site (NS) โดย AI จะเปนบริเวณที่มีการใชงบประมาณ เชน จุดเสี่ยง, ติดตั้งกลองตรวจจับ
ความเร็ว และมีการตรวจจับแอลกอฮอล เปนตน โดยมีแนวคิดที่วาเมื่อมีการใชมาตรการที่ AI ดังนั้น
แนวโนมการเกิดอุบัติเหตุของ AI และ NS จะแตกตางกัน จึงสามารถประมาณคาผลกําไรที่ไดรับจาก 
NZRSP15 ดังแสดงในตารางที่ 40 Guria สรุปวา B/C จากการลงทุนในการแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนมีคา
อยูระหวาง 7.5 – 11.9 ซึ่งจัดวาใหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรที่สูงมาก 
 
งบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนในชวงป 1997 – 2005 
 
ตารางท่ี 40 Safety Administration Programme Voted Expenditure 
 

  Expenditure ($million) 
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

Police 154.1 164.1 181.2 186.4 197.2 207.3 
LTSA 22.5 25.6 28.4 42 42.2 33.4 
Total 176.6 189.7 209.6 228.4 239.4 240.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 เน่ืองจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบสุม Guria เช่ือวาการประมาณคา B/C ratio ในชวงสองปสามารถแกปญหา Random variation ของการเกิด
อุบัติเหตุในแตละปไดในระดับหน่ึง 
15 รายละเอียดของสมมุติฐานท่ีใช และวิธีการคํานวณดูไดจาด Guria (1999) 
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ตารางท่ี 41 Detail of SAP Voted Expenditure 
 

Output 
Expenditure ($million) 

1999/00 2004/05 Change %change (04/05)% 
Police strategic capability and road policing 
Road policing management and 
strategic capability 

0 5.6 5.6 NA 2.70% 

District Road policing management 
and strategic  

0 0.9 0.9 NA 0.40% 

Highway patrol groups 0 24.6 24.6 NA 11.80% 
Speed control 23 22 -1 4% 10.60% 
Traffic camera operation 12.1 13 0.9 8% 6.30% 
Drinking or drugged driver control 32.9 42.8 9.9 30% 20.60% 
Restraint device control 5 7.6 2.6 52% 3.70% 
Visible road safety enforcement 34.7 27.5 -7.2 -21% 13.30% 
Commercial vehicle investigation and 
road user charges enforcement 

9 12.4 3.3 37% 6% 

Subtotal 116.7 156.3 39.6 34% 75.40% 
Road policing incident and emergency management 
Crash maintenance and investigation 19.6 25.1 5.4 28% 12.10% 
Traffic management 6.3 5.9 -0.5 -7% 2.80% 
Subtotal 26 30.9 5 19% 14.90% 
Road policing resolutions 
Sanctions and prosecutions 3.9 12.3 8.4 218% 5.90% 
Court orders 0.6 0.5 -0.1 -7% 2.80% 
Subtotal 4.5 12.8 8.3 187% 6.20% 
Community engagement 
Police community service 4.1 2 -2.1 -51% 1% 
School road safety education 2.9 5.3 2.4 82% 2.60% 
Subtotal 7 7.3 0.3 4% 3.50% 
Police total 154.1 207.3 53.2 34% 100% 
LTSA/Land Transport NZ 
Policy advice 3.5 2.9 -0.6 -18% 8.60% 
Safety information and promotion 15.4 20.4 5 32% 61.10% 



126 
 

Output 
Expenditure ($million) 

1999/00 2004/05 Change %change (04/05)% 
Grants management 2.8 7.8 5 181% 23.40% 
Safety audit 0.9 1.7 0.8 94% 5% 
Licensing 0 0.2 0.2 NA 0.70% 
Vehicle impoundment 0 0.4 0.4 NA 1.30% 
LTSA/ Land Transport NZ Total 22.5 33.4 10.9 48% 100% 
Grand Total 176.6 240.7 64 36%  

หมายเหต:ุ งบประมาณป 1997/98 และ 1998/99 ใกลเคียงกับป 1999/00 
ที่มา: Evaluation of Road Safety Outcomes to 2005 by Ministry of Transport, New Zealand: 
http://www.transport.govt.nz/ourwork/Documents/Evaluation-of-Road-Safety-Outcomes-to-2005-Final-
Version.pdf 
 

ในแผนความปลอดภัยทางถนน Road Safety to 2010 (แผนป 2001-2010) นิวซีแลนด
ต้ังเปาหมายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงใหใกลเคียงกับประเทศที่มีสถิติดีที่สุดในโลก
อยางสหราชอาณาจักร โดยตองการลดจํานวนผูเสียชีวิตลงใหเหลือตํ่ากวา 300 คนตอป และจํานวน
ผูบาดเจ็บลดลงตํ่ากวา 4,500 คนตอป แนวทางในการปฏิบัติใหไดตามแผนมีกุญแจสําคัญในการปฏิบัติอยู 
3 ดานคือ ดานวิศวกรรม (Engineering), การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement), และการใหความรู 
(Education)  
 ในการประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณที่ใชเพ่ิมขึ้น Taylor Duignan Barry Limited and 
Parker Duignan Limited ไดทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดโดยใชคาเฉลี่ยระหวางป 1997-1999 (กอน
การเพ่ิมงบประมาณ) กับผลที่ไดรับในป 2005 (มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในสวนของกรม
ตํารวจ) ใน 2 สวนคือ ผลขั้นกลาง (Intermediate outcome) นั่นคือประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 
และการยินยอมปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ิมขึ้น และเปรียบเทียบกับผลขั้นสุดทาย นั่นคือจํานวนผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บที่ลดลง จากผลการศึกษาเบื้องตนพบวามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ 36% และเม่ือมี
การปรับแกในสวนของเงินเฟอคิดเปนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 12.4% (ตารางที่ 40 และ 41) โดยงบประมาณที่
เพ่ิมขึ้นนี้ลงไปในสวนของการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ดงัจะเห็นไดจากรายงานของกรมตํารวจในการ
ออกใบสั่งเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 36 
 เม่ือพิจารณาการยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องตนพบวา ดานการใชความเร็วในการขับขี่, เมา
ไมขับ และการคาดเข็มขัดนิรภัย มีการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ิมขึ้นตามเปาหมายที่วางไว จากการสํารวจ
พบวาสัดสวนยานพาหนะที่ใชความเร็วเกินกําหนดลดลงจากรอยละ 20 เหลือรอยละ 5   สัดสวนการคาด
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เข็มขัดนิรภัยในสวนของผูใหญที่นั่งขางหนาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 87 เปนรอยละ 95 และเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
58 เปนรอยละ 86 ในสวนของผูใหญที่นั่งขางหลัง (ตารางที่ 42) 

ในการประเมินประสิทธิภาพของการนําแผนมาใช (จํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ) จะตอง
พิจารณาผลของปจจัยอื่นๆที่เก่ียวของ โดยในรายงานฉบับนี้พิจารณาการเติบโตของประชากร, จํานวน
ยานพาหนะ และปริมาณการจราจร รวมถึงผลจากการปรับปรุงดานวิศวกรรมในสวนของลักษณะทาง
กายภาพของถนน และยานพาหนะ ผลการศึกษาเม่ือมีการปรับแกในสวนของการเติบโตของประชากรและ
ยานพาหนะ ในเทอมของ Billion vehicle kilometers traveled (BVKT) พบวาจํานวนผูเสียชีวิตลดลง   
รอยละ 30 และสามารถลดความสูญเสียทางสังคม (Social cost) ลงประมาณรอยละ 22 (ตารางที่ 42) 
 
ตารางท่ี 42 Intermediate outcomes 
 

Intermediate outcome Average 
97-99 

2001 Target 
2004 

2005 

Speed, rural winter mean (km/h) 101.8 100.2 99 97.1 
Speed, % exceeding 110 km/h 20% 13% NA 5% 
Speed, rural winter 85th percentile (km/h) 113 109 107 104 
Speed urban mean km/h 55.6 54.9 55.2 52.4 
Speed, % exceeding 60 km/h 22% 18% NA 7% 
Speed urban 85th percentile 62 61 61 58 
Alcohol survey %over limit 2% 1.20% NA <1% 
Seat belts (adult): front (%) 87% 92% 92% 95% 
Seat belts (adult): rear (%) 58% 70% 75% 86% 
Children restrained; 0-14, all 88% 89% 90% 94% 

ที่มา: Evaluation of Road Safety Outcomes to 2005 by Ministry of Transport, New Zealand 
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ตารางท่ี 43 Overall outcomes (per BVKT) 
 

Overall Outcome (per BVKT) 1998 2001 Target 
2004 2005 change 

98-05 
Target 
2010 

Rural deaths 18.4 17.4 NA 13.1 -29%  
Urban deaths 8.68 6.85 NA 5.88 -32%  
Total deaths 14.2 12.6 9.9 10.1 -29% 6.1 
Driver killed with excess alcohol 1.81 1.52 NA 1.44 -20%  
Fatal crashes "too fast for 
conditions" 

3.85 3.41 NA 1.44 -28%  

Fatalities avoided if belt worn 0.91 0.97 NA 0.67 -26%  
Hospitalised, more than 1 days 100.9 88.1 66 78.4 -22% 44 
Hospitalised, more than 3 days 67.1 58.9 42 53.5 -20% 28 
Total hospital bed-days 1388 1151 NA 1061 -24%  
Total hospitalisations 170 186 140 178 4% 90 
ที่มา: Evaluation of Road Safety Outcomes to 2005 by Ministry of Transport, New Zealand 
 
ตารางท่ี 44 Social cost outcomes 
 

Social cost  
(2006 prices) 

Average 
97-99 

2001 2003 Target 
2004 

2005 change 
97/99 -05 

Target 
2010 

Total ($millions) 3,847 3,235 3,380 3,290 3,324 -13.60%  
$million/BVKT 105.7 89.6 87.1 80 82.7 -21.80% 52.6 
$million/10000 
populations 

1.02 0.84 0.84 0.84 0.81 -20.10% 0.78 

$million/10000 vehicles 1.57 1.23 1.21 1.22 1.1 -30.2 1.13 
ที่มา: Evaluation of Road Safety Outcomes to 2005 by Ministry of Transport, New Zealand: 
http://www.transport.govt.nz/ourwork/Documents/Evaluation-of-Road-Safety-Outcomes-to-2005-Final-
Version.pdf 
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จากตัวอยางในการจัดการกับปญหาอุบัติเหตุทางถนนของนิวซีแลนดพบวา มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกปตั้งแตชวงป 1991 จนถึงปจจุบัน ในปงบประมาณ 2008/2009 New 
Zealand Injury Prevention Strategy (NZIPS) ประมาณการรายจายของรัฐที่ลงไปในการจัดการกับ
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนจํานวน $854,000,000 ดอลลาร 
 
ตารางท่ี 45 motor vehicle traffic crashes – estimated expenditure by agency 
 

Agency Activities Expenditure (million $) 

NZTA (New 
Zealand 
Transport 
Agency) 

Highways and network operations (for 
activities that were not directly or 
solelysafety related, the safety 
proportion of costs was estimated at 
25% of total costs); 
Driver licensing and vehicle 
certification; 
Research; 
Road safety promotion and education 

571 

NZ police 
Road policing enforcement; 
Road policing community and 
education programmes. 

269 

ACC (Accident 
Compensation 
Corporation) 

Programmes and interventions in the 
areas of vehicle safety 
technology,motorcycle safety, road 
transport, fatigue, alcohol, speed and 
child restraints. 

6.4 

MoT (Ministry of 
Transport) 

Development of transport regulations; 
Research, data collection and 
monitoring; 
Development of the Road Safety 
Strategy to 2020. 

4.7 
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Agency Activities Expenditure (million $) 

Road safety trust 

Provide funding for community safety 
initiatives, training, education, overseas 
travel, attendance at conferences and 
private sector technological 
developments beneficial to road safety. 

1.6 

MoH (Ministry of 
Health) 

Funding from the Public Health 
Operations Group for community road 
safety programmes. 

1 

Housing NZ 
Installation of fences to prevent 
driveway run-overs 

0.5 

FoRST 
(Foundation for 
Research, 
Science, and 
Technology) 

Funding for research on self-explaining 
roads (where the design of the road 
encourages appropriate driver 
behaviour). 

0.292 

ที่มา: New Zealand Injury prevention Strategy: http://nzips.govt.nz/documents/report-5-government-
expenditure-in-injury-prevention.pdf 
 

งบประมาณรายจายดานความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ไดรับงบประมาณสูงถึงรอยละ 
75 ของงบประมาณรายจายในการปองกันการบาดเจ็บ (Injury Prevention) ทั้งหมด โดยสรุปแลว
นิวซีแลนดจะมีการลงงบประมาณไปในดานความปลอดภัยทางถนนที่เก่ียวของกับดานวิศวกรรมไปที่
หนวยงาน Land Transport NZ งบประมาณรวมทั้งหมดของ Land Transport NZ แสดงในตารางที่ 46 
และในการบังคับใชกฎหมายแสดงในตารางที่ 47 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 46 งบประมาณของ Land Transport NZ (thousands $) 
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Land Transport NZ activities 
2004/05 

  30-Jun-05 
 Budget 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Maintenance of local roads 358,925 364,318 388,466 205,710 238,831 224,332 
Maintenance of state 
highways 

346,271 359,209 402,999 263,923 319,899 306,574 

Improvement and 
replacement of local roads 100,829 114,761 122,097 339,843 364,127 369,941 

Improvement and 
replacement of state 
highways 

412,696 546,246 636,577 858,154 1,135,660 1,333,486 

Travel demand 
management, rail and 
barging 

18,134 3,761 5,531 2,182 960 37,485 

Passenger transport 114,840 209,341 231,964 212,523 296,799 288,098 
Regional development 22,258 15,515 18,220 16,818 7,828  
Walking and cycling 3,948 4,393 4,795 12,202 15,383 17,771 
Research, education and 
training 

3,640 4,520 5,904 2,824 1,915 5,371 

Administration and project 
control 51,234 62,025 70,341 76,337 81,468 55,819 

Land Transport NZ 
operating expenditure 9,116 13,721 12,777 11,702 NA NA 

Total cost of the National 
Land Transport Programme 

1,441,891 1,697,810 1,899,671 2,002,218 2,462,870 2,638,877 

ที่มา:  Annual report Land Transport NZ 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 47 งบประมาณของ NZ Police (thousands $) 
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Police Road Safety 
Programme 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Strategic Road Policing 127,680 139,512 146,756 154,767 154423 174524 194,681 213,156 
Community Engagement 
on Road Safety 7,090 6,661 6,973 8,541 8242 9136 7,011 6,926 

Road Policing Incident 
and Emergency 
Management 

26,761 29,581 34,295 31,971 30,854 35494 44,339 43,999 

Road Policing Sanctions 12,318 14,797 15,561 13,985 13,496 17167 11,001 12,226 
Total 173,849 190,551 203,585 209,264 207,015 236,321 257,032 276,307 

ที่มา: Annual Report NZ police 
 
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 

สหราชอาณาจักรมียุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนแยกกันสองสวน สวนที่หนึ่ง Tomorrow's 
Roads – Safer for Everyone ซึ่งครอบคลุม Great Britain (อังกฤษ สกอตแลนด และเวลส) และสวนที่
สองของ ไอรแลนดเหนือ จะแยกออกจากกัน16 ในอังกฤษการจัดการกับปญหาความปลอดภัยทางถนนเปน
ความรับผิดชอบรวมกันระหวางรัฐบาลกลาง, ทองถิ่น และสหภาพยุโรป (ดูแลในสวนของการวางมาตรฐาน
ความปลอดภัยของยานพาหนะ และการออกใบอนุญาตขับขี่ )  กระทรวงคมนาคมของอังกฤษ 
(Department for Transportation, DFT) เปนหนวยงานหลักในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ17 

DFT เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการวางนโยบายตามแผนความปลอดภัยทางถนน
แหงชาติ องคการบริหารสวนทองถ่ิน (Local Authorities) มีหนาที่ตามกฎหมายในการดูแลความปลอดภัย
ทางถนนของแตละทองถิ่นที่รับผิดชอบ โดยมีการต้ังเปาหมายระดับชาติ จากนั้นทองถิ่นวางเปาหมายของ
ตนเองใหสอดคลองและบรรลุผลตามเปาหมายระดับชาติที่วางไว แผนงานดานการขนสงระดับทองถ่ิน
ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลและภาษีทองถ่ิน นอกจากนั้น DFT ยังมีหนาที่ในการติดตามดูแลตามแผน
ความปลอดภัยทางถนน โดยจะติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานรายป และตรวจสอบอยางเปนทางการ
ทุกๆสามป การดูแลติดตามจะเก็บสถิติของตัวชี้วัดดานตางๆ เชน จํานวนอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บแยกตามกลุมตางๆ เชน กลุมผูใชรถ กลุมที่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยเปนตน 

                                                
16 ในรายงานน้ีเม่ือกลาวถึงอังกฤษจะหมายความถึง Great Britain (อังกฤษ, สกอตแลนด และเวลส) 
17 Scottish Executive และ National Assembly for Wales, the Home Office, the 52 regional police forces, Health Departments, the 
Health and Safety Executive และ the Department for Education and Skills  
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 การจัดการกับปญหาดานความปลอดภัยอยางเปนระบบในอังกฤษมีการวางแผนจัดการกับปญหา
มายาวนานกวา 50 ป มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการบริหารองคกรที่รับผิดชอบมาหลายคร้ัง ใน
ปจจุบันการบริหารงานเปนการกระจายอํานาจใหแตละหนวยงานจัดการกับปญหาอยางคอนขางจะอิสระ 
หนาที่หลักของรัฐบาลไดถูกโอนยายใหเอกชนเขามารวมมือในการใหบริการกับประชาชน เชน การ
ตรวจสอบสภาพรถ และการอบรมผูขับขี่ เปนตน 
 ในปจจุบันปญหาอุบัติเหตุทางถนนจัดวาเปนวาระแหงชาติ โดยถือเปนวัตถุประสงคหลักและถูก
ผสมผสานเขากับนโยบายหลักอื่นๆของรัฐบาล18 ค.ศ. 2000 นายกรัฐมนตรีไดเสนอแผนความปลอดภัยทาง
ถนน Tomorrow's Roads – Safer for Everyone โดยแผนดังกลาวเปนแผนระยะยาวกินเวลาถึงป 2010 
เปาหมายในการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนดังกลาว ใชตัวชี้วัดคือจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระหวางป 1994-1998 โดยมีเปาหมายหลักที่จะลดจํานวนผูเสียชีวิตและจํานวน
ผูบาดเจ็บสาหัส (Killed or seriously injured, KSI) ลงรอยละ 40 และลดจํานวนเด็กที่เสียชีวิตและ
บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงรอยละ 50 

ป 2004 รัฐบาลรายงานผลการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยทางถนนเพ่ือประเมินความเปนไปได
ในการบรรลุเปาหมายที่วางไวตามแผนงานในป 2010 จากการสํารวจพบวาจํานวนผูเสียชีวิตและไดรับ
บาดเจ็บสาหัสลดลงรอยละ 17 และจํานวนเด็กที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสลดลงรอยละ 33 เปรียบเทียบ
กับคาเฉลี่ยระหวางป 1994-1998 ผลการประเมินเบื้องตนแสดงใหเห็นวาแผนงานที่ไดวางไว มี
ประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และนาจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
 อังกฤษจัดวาเปนประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนนอยที่สุดในโลก 
ซึ่งเปนผลมาจากการประยุกตใชมาตรการทางดานวิศวกรรม การบังคับใชกฎหมาย และการใหความรู 
อยางมีประสิทธิภาพคุมคาเงินที่ลงทุนมาเปนเวลาหลายทศวรรษ นอกจากนั้นยังเปนผลมาจากการให
ความรวมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาและวิจัยดานยานพาหนะที่ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป (Bliss and Breen 2009) 

กลยุทธหลักท่ีอังกฤษนํามาใชในการแกปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
1. ถนนปลอดภัยสําหรับเด็ก (Safer road use for children) 
2. ขับอยางปลอดภัย (Safer drivers-training and testing) 
3. เมาไมขับและงวงไมขับ (Safer drivers-drink, drugs and drowsiness) 
4. โครงสรางพื้นฐานปลอดภัย (Safer infrastructure) 
5. ความเร็วที่ปลอดภัย (Safer speeds) 
6. ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer vehicles) 

                                                
18 ความปลอดภัยทางถนนเปนวัตถุประสงคหลักในนโยบายดานการคมนาคมขนสงของของรัฐบาล  ดังท่ีไดกลาวไวในแผนวา “ประชาชนควร
จะเดินทางอยางปลอดภัยในทุกสถานการณไมวาจะทางรถยนต รถบัส รถไฟ ทางนํ้า การเดินเทาหรือจักรยาน และทางอากาศ” 
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7. ขี่อยางปลอดภัย (Safer motorcycling) 
8. เดิน, ปนจักรยาน และขี่มาอยางปลอดภัย (Safer walking, cycling and horse riding) 
9. บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง (Better enforcement of traffic law) 
10. การรณรงคใหความรูดานการขับขี่อยางปลอดภัย (Promotion of safer road use) 

 
งบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนในอังกฤษ 
 
ตารางท่ี 48 Cost breakdown on road safety expenditure in Great Britain 1997 
 
Cost breakdown Expenditure (millions £) 

Public Expenditure 

Total 944 

Ambulance and Hospital services 474 (Health service) 

Enforcement 
271 (255 Home office; 14 
DETR direct; 2 DETR non-
direct) 

Local safety engineering 
90 (24 LAs; 60 DETR direct; 6 
DETR non-direct) 

Driver and vehicle licensing 
73 (15 DETR direct; 58 DETR 
non-direct) 

Education 29 (27 LAs; 2 DETR direct) 
Transport of dangerous goods, publicity and 
vehicle standards 7 (DETR direct) 

Private Expenditure 

Total 1,232 

MOT and other roadworthiness testing 683 
Driver/Rider training and testing 469 

Driver licensing 38 
Heavy goods vehicles (HGV)/ Public Service 
Vehicles (PSV) operator licensing 

27 

Enforcement 15 
Data Source: UK Department of Environment, Transport and the Regions, 1997 

หมายเหต:ุ LA = Local Authorities, DETR = Department of environment, transport, and the regions, 1997-2001 
หลังจากนั้นเปล่ียนเปน Department for transport)  
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ตารางท่ี 49 Percentage of government spending on road safety in Great Britain (1997) 
 

  

Total Budget 
Controlled by 

Govt. (millions £) 

Road Safety 
Spending 
(millions £) 

Road Safety 
Spending as a 

% of total 
Home Office (mainly 
ameliorative) 

6,730 255 3.8 

Health (all ameliorative) 35,320 474 1.3 
DETR (all preventive) 12,380 106 0.9 

ที่มา: UK HM Treasury 
 

DFT เมื่อไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลางจะจัดสรรใหกับ Highway Agency และ Local 
Authorities เพ่ือนําไปใชในงานทางดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ดูตารางที่ 48 รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณใหกับกรมตํารวจผานทาง Home Office, สําหรับนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กผาน
ทาง Department of Education, ดานการรักษาพยาบาลผานทางกระทรวงสาธารณสุข (Department of 
Health) ตามที่ไดกลาวมาแลววานโยบายดานความปลอดภัยทางถนนถูกผสมผสานเขากับนโยบายหลัก
อื่นๆของรัฐบาล ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะประเมินจํานวนเงินที่จายลงไปในดานความปลอดภัยทางถนน
อยางชัดเจน ตารางที่ 48 เปนการประเมินโดย DETR (ชื่อเดิมของ DFT) ในป 1997 ซึ่งจะเห็นไดวาเอกชนมี
สวนรวมในการจัดการกับปญหาโดยการใชงบประมาณมากกวารัฐบาล โดยเอกชนจะเนนหนักไปในการ
อบรมและทดสอบผูขอใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายที่ออกโดยสภา สวนดานการบังคับใชกฎหมาย 
(Enforcement) ที่เอกชนมีสวนรวมจะเปนการจัดหาอุปกรณดานการตรวจจับความเร็วใหกับกรมตํารวจ 
สําหรับรัฐบาลจะเนนหนักไปในดานการจัดการดานการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดอุบัติเหตุ แตละปในสวนของ
งบประมาณดานความปลอดภัยทางถนนจะใชงบประมาณ ประมาณ 10 ลานปอนดในสวนของโครงการที่
เปนการรวมมือกันกับหนวยงานทองถ่ิน ประมาณ 14 ลานปอนดในการรณรงคใหความรูดานความ
ปลอดภัย (THINK campaign: http://think.direct.gov.uk/index.html) และประมาณ 5 ลานปอนดในสวน
ของงานวิจัยที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทางถนน สภาทองถิ่น (Local council) จะอนุมัติงบประมาณ 
ประมาณ 90 ลานปอนดในสวนของงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน และประมาณ 21 ลาน
ปอนดในการใหความรู training และประชาสัมพันธ (Road Safety Country Profile) 
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ในชวงหลังจากป 2001 Department of environment, transport, and the regions เปลี่ยนชื่อ
เปน Department for transport (DFT) เม่ือพิจารณาการจัดการกับปญหาดานอุบัติเหตุทางถนน DFT มี
การบริหารงานตามแผนการขนสงแหงชาติ (National Transport Plan) โดยไดจัดสรรงบประมาณตาม
วัตถุประสงคตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 50 โดยวัตถุประสงคที่ 3 จะเกี่ยวของกับความปลอดภัยไดรับ
งบประมาณรอยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด และจากรอยละ 20 ดังกลาวประมาณรอยละ 80 จะ
เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางถนน ดังตาราง 48 
 
ตาราง 50 Department for Transport spending base on objectives (millions £) 
 

Department for transport 
spending 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

(estimated) 
1) to support the economy by 
delivering reliable and efficient 
transport networks 

8,540 8,158 9,698 9,323 10,006 10,594 9,632 

2) to reduce transport emission 
and thus avoid dangerous 
climate change 

428 453 466 655 899 972 873 

3) to contribute to better safety, 
security, health and life-
expectancy 

1,930 2,304 2,880 3,229 1,710 2,539 2,101 

4) to promote greater equality of 
opportunity for all and achieve a 
fairer society 

303 21 144 292 296 243 496 

5) to improve quality of life and 
to promote a healthy natural 
environment 

11 24 29 34 40 40 41 

total department spending 11,212 10,960 13,219 13,533 12,951 14,388 13,145 
total department spending 
adjusted for inflation 

12,403 11,902 13,942 13,873 12,951 14,141 12,635 

ที่มา: Annual report Department for transport 2010 
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ตารางท่ี 51 Department for Transport spending base on objectives (millions £) 
 
to contribute to better safety, 
security, health and life-expectancy 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-10 2010-11 
(est.) 

aviation service, transport security 
and royal travel 

1  2 2 1 1 8 

accident investigation branches 14 13 15 15 16 17 18 
accessibility and equalities        
highway agency 1,241 1,399 1,470 1,589 403 840 825 
railways 5 5  5 10 130 63 
government car and dispatch agency        
freight grants  18 23 17 21 22 23 
transformation, licensing, logistic and 
sponsorship 

141 156 226 260 272 233 245 

vehicle and operator services agency 
trading fund 

9 8 (2) (1) (4) 13  

vehicle certification agency (1) (1)   (3)   
central administration 1 1 1     
research, statistics, publicity and 
consultancies and other services for 
roads and local transport 

19 33 31 32 35 37 24 

area based grant 4 2 1 83 82 81 59 
other transport grant       2 
Total budget 1,433 1,634 1,767 2,002 837 1,380 1,272 
ที่มา: Annual report Department for transport 2010  
 
ตัวอยางประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรของมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน (Economic Appraisal 
of Road Safety Measures in Great Britain) 

ในการประเมินความคุมคาในการลงทุนในมาตรการดานความปลอดภัยทางถนน เม่ือมีการใช
หลายมาตรการรวมกันทําไดยากมาก แตการประเมินความคุมคาในการใชกลองตรวจจับความเร็วยัง
สามารถทําได โดยพิจารณาขอมูลทางสถิติกอนและหลังการติดต้ัง  
 กลองตรวจจับความเร็วเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการปองกันปญหาอุบัติเหตุทางถนนในอังกฤษ 
มีการติดต้ังกลองมากกวา 6,000 จุดใน UK เนื่องจากในรายงานการวิจัยของ DFT พบวาประมาณหนึ่งใน
สามของการเกิดอุบัติเหตุในอังกฤษมีสาเหตุมาจากการใชความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด (ปจจัยอื่นๆ 
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ประกอบดวย เมาแลวขับ, ใชสารเสพติดขณะขับขี่ และหลับใน) นอกจากนั้นประโยชนของกลองตรวจจับ
ความเร็วยังสามารถตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายจราจรในดานอื่นๆได นอกจากนั้นรัฐบาลยังให
ความสําคัญกับเรื่องความเร็วในการขับขี่โดยไดวางนโยบายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชความเร็วที่ปลอดภัย 
เชน 20 mph area เปนตน และยังไดวางมาตรการอื่นทางวิศวกรรมในการลดความเร็วในการขับขี่ควบคูไป
ดวย 
 การใชกลองในการตรวจจับผูขับขี่ที่ขับรถเร็วไดตราเปนกฎหมายและเริ่มใชในป 1991 ในระยะแรก
กรมตํารวจและหนวยงานทางหลวง (Highway Authorities) เปนผูพิจารณาในเรื่องงบประมาณดวยตนเอง 
โดยเปรียบเทียบความคุมคาการลงทุนกับมาตรการบังคับใชกฎหมายอื่นๆ แตหลังจากป 2001 มีการตรา
กฎหมายที่กําหนดให Safety camera partnership (police, courts, local authorities and highways 
authorities among others) สามารถที่จะเรียกคืนคาใชจายในการติดตั้งและใชงานคืนจากเงินคงคลังได 
จึงทําใหการนํากลองตรวจจับความเร็วมาใชเปนไปอยางแพรหลายในทุกพื้นที่ ในป 2001/2002 สามารถ
จัดเก็บรายไดจากคาปรับกวา £11.4 ลานปอนด ซึ่งเงินรายไดดัง กลาวเม่ือหักคาใชจายในการติดตั้งและใช
งานใน 14 พื้นที่แลวยังเหลือเงินกวา £4.3 ลานปอนดเขาคลัง 
 Allsop (2010) ประเมินประสิทธิภาพของการนํากลองตรวจจับความเร็วมาใชพบวา ความเร็ว
ยานพาหนะและจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงลดลง ดังแสดงในตารางที ่ 52 เม่ือประเมินสัดสวน 
B/C ของการใชกลองตรวจจับความเร็วจะอยูที่ 2.3 จากขอมูลป 2006-07 พบวาคาปรับจากการฝาฝนกฎ
จราจรสามารถชดเชยคาใชจายในการติดต้ังและใชงานกลองตรวจจับความเร็วได โดยยังสามารถเหลือเงิน 
4 ปอนดจากทุก 60 ปอนดเขาคลัง เม่ือพิจารณาความเร็วของการขับขี่พบวาเม่ือมีการติดต้ังกลองสามารถ
ลดความเร็วเฉลี่ยลงจาก 33 mph เหลือ 30 mph (ในอังกฤษจะมีเขตควบคุมความเรว็ที่ 30 mph) 
 
ตารางท่ี 52 number prevented in year ending March 2004 
 

Type of site PIC  
(Personal injury collisions) 

KSI  
(Kill or seriously injured) 

fixe urban 1,700-2,200 500-560 
fixed rural 170-300 60-140 
mobile urban 1,000-1,400 150-400 
mobile rural 180-300 90-200 
All sites 3,050-4,200 800-1,300 
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ตัวอยางแนวทางการใหความรูแกเยาวชนในสหราชอาณาจักร 
 

สหราชอาณาจักรใหความสําคัญกับการใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนแกเยาวชน โดยมี
การผสมผสานความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน มีการใหความรูกับเด็กที่มีอายุระหวาง 11-14 ป
ในการจัดการกับความเสี่ยงตางๆ และสอนเด็กใหรูจักเลือกรูปแบบในการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย ซึ่ง
ความปลอดภัยในการเดินทางเปนหัวขอหนึ่งซึ่งถูกนํามาสอน นอกจากนั้นยังมีการกอตั้งสมาคมตางๆนอก
โรงเรียน โดยความรวมมือกับองคกรทองถ่ินไดแจกรายชื่อและที่อยูของเด็กที่มีอายุ 3 ป เพ่ือที่จะจัดสงคูมือ
แนะนําแนวคิดดานความปลอดภัยทางถนน และแนวทางตางๆในการดําเนินชีวิต ซึ่งผูปกครองสามารถใช
เปนแนวทางในการสอนเด็ก และเมื่อครอบครัวใดตัดสินใจเขารวมกับสมาคมก็จะไดรับหนังสือเลมใหม
เพ่ิมเติมทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลา 3 ป ซึ่งหนังสือเหลานี้จะแจกใหกับผูปกครองแบบฟรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณรายจายตามผลผลิตและกิจกรรมของกระทรวงตาง  ๆ
 
ตารางท่ี 53 งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคม ป 2550-2554 
 

ปงบ 
ประมาณ 

หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 
งบประมาณ
รายกิจกรรม 

E1 E2 E3 E4 E5 

2550 
สํานักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 

การใหบริการขอมูล
สารสนเทศดาน

การคมนาคมขนสง 
       

  E3, E5 

เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานการ

คมนาคมและขนสงรวมท้ัง
การประยุกตใชเทคโนโลยี

และการส่ือสาร 

20,044,100   10,022,050  10,022,050 

  E5 
จัดทําคลังขอมูลกลางและ

ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคม 

131,984,500     131,984,500 

  E5 

ขยายการใชประโยชนระบบ
การรายงานสภาพจราจร

และบริหารจัดการอุบัติเหตุ
ดานการขนสง (TRAMS)สู

สวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

25,000,000     25,000,000 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

 กรมการขนสงทางบก 
การกํากับดูแลและ
สงเสริมสวัสดิภาพ
การขนสงทางถนน 

       

  E3 
การพัฒนาผูขับรถและ

สงเสริมสวัสดิภาพการขนสง 173,818,400   173,818,400   

  E2 การพัฒนาความปลอดภัย
ของตัวรถ 

214,593,000  214,593,000    

  E1 การควบคุมกํากับดูแลให
เปนไปตามกฎหมาย 

167,409,500 167,409,500     

 กรมทางหลวง 

ทางหลวงไดรับการ
ดูแลและแกไข
ปญหาในเร่ือง
ความปลอดภัย 

       

  E2 
อํานวยความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนน 
1,000,000,000  1,000,000,000    

  E3, E5 อํานวยการและสนันสนุน
การอํานวยความปลอดภัย 

848,499,900   424,249,950  424,249,950 

 กรมทางหลวงชนบท การบํารุงรักษา
ระบบโครงขายทาง 

       

  E2 บํารุงรักษาทาง 3,677,995,300  3,677,995,300    
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E2 
อํานวยความปลอดภัย 

งานทาง 1,275,211,500  1,275,211,500    

  รวม  7,534,556,200 167,409,500 6,167,799,800 608,090,400 - 591,256,500 

2551 สํานักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

การใหบริการขอมูล
สารสนเทศดาน

การคมนาคมขนสง 
       

          

  E3,E5 

เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานการ

คมนาคมและขนสงรวมทั้ง
การประยุกตใชเทคโนโลยี

และการส่ือสาร 

19,585,200   9,792,600  9,792,600 

  E5 
จัดทําคลังขอมูลกลางและ

ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคม 

155,081,700     155,081,700 

 กรมการขนสงทางบก 
การกํากับดูแลและ
สงเสริมสวัสดิภาพ
การขนสงทางถนน 

       

          

  E3 การพัฒนาผูขับรถและ
สงเสริมสวัสดิภาพการขนสง 183,954,200   183,954,200   
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E2 
การพัฒนาความปลอดภัย

ของตัวรถ 204,158,600  204,158,600    

  E1 
การควบคุมกํากับดูแลให

เปนไปตามกฎหมาย 114,634,800 114,634,800     

 กรมทางหลวง 

ทางหลวงไดรับการ
ดูแลและแกไข
ปญหาในเร่ือง
ความปลอดภัย 

       

          

  E2 
อํานวยความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนน 
1,100,000,000  1,100,000,000    

  E3,E5 อํานวยการและสนันสนุน
การอํานวยความปลอดภัย 872,666,300   436,333,150  436,333,150 

 กรมทางหลวงชนบท การบํารุงรักษา
ระบบโครงขายทาง        

          
  E2 บํารุงรักษาทาง 4,852,786,700  4,852,786,700    

  E2 
อํานวยความปลอดภัยงาน

ทาง 1,283,664,700  1,283,664,700    
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

 
สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนสง 

และจราจร 

นโยบายและ
แผนการขนสงและ

จราจร 
       

  E5 

กําหนดนโยบาย สงเสริม 
กํากับ ติดตามแผนงาน/

โครงการ/มาตรการ 
วิเคราะหงบประมาณและ

งบลงทุนหลักเกณฑและขอ
ยุติดานการขนสงและจราจร 

และความปลอดภัย 

147,481,300     147,481,300 

  E5 

ประสานแผนการขนสงและ
จราจรท้ังในกรุงเทพฯและ

เมืองหลักในภูมิภาคสงเสริม 
กํากับ และติดตาม

ประเมินผลแผนงาน/
โครงการ/มาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

25,811,800     25,811,800 

  E5 

พัฒนาระบบฐานขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การวางแผนดานการ
คมนาคมขนสงและจราจร 

62,032,000     62,032,000 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E3,E5 

สงเสริมและพัฒนาระบบ
การขนสงและจราจรและ

บุคลากรดานการขนสงและ
จราจร 

290,473,600   145,236,800  145,236,800 

  E3,E5 

กิจกรรมบูรณาการการ
ปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุดานการขนสงและ
จราจร 

27,909,800   13,954,900  13,954,900 

   รวม 9,340,240,700 114,634,800 7,440,610,000 789,271,650 - 995,724,250 

2552 
สํานักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 

การใหบริการขอมูล
สารสนเทศดาน

การคมนาคมขนสง 
       

  E3, E5 

เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานการ

คมนาคมและขนสงรวมทั้ง
การประยุกตใชเทคโนโลยี

และการส่ือสาร 
 

19,279,900   9,639,950  9,639,950 

  E5 
จัดทําคลังขอมูลกลางและ

ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคม 

169,735,600     169,735,600 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

 กรมการขนสงทางบก 
การกํากับดูแลและ
สงเสริมสวัสดิภาพ
การขนสงทางถนน 

       

  E3, E5 การพัฒนาผูขับรถและ
สงเสริมสวัสดิภาพการขนสง 

139,863,000   69,931,500  69,931,500 

  E2 การพัฒนาความปลอดภัย
ของตัวรถ 

235,957,000  235,957,000    

  E1 
การควบคุมกํากับดูแลให

เปนไปตามกฎหมาย 253,024,700 253,024,700     

 กรมทางหลวง 

ทางหลวงไดรับการ
ดูแลและแกไข
ปญหาในเร่ือง
ความปลอดภัย 

       

  E2 
อํานวยความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนน 
1,070,000,000  1,070,000,000    

  E3, E5 
อํานวยการและสนันสนุน

การอํานวยความปลอดภัย 978,763,200   489,381,600  489,381,600 

  E2 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง 

400,000,000  400,000,000    
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E2 
อํานวยการและสนับสนุน

การอํานวยความปลอดภยั
(ดานวิศกรรม) 

26,100,000  26,100,000    

  E1 
อํานวยการและสนับสนุน

การอํานวยความปลอดภัย
(ดานบังคับใชกฎหมาย) 

3,150,000 3,150,000     

 
สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนสง 

และจราจร 

นโยบายและ
แผนการขนสงและ

จราจร 
       

  E5 

กําหนดนโยบาย สงเสริม 
กํากับ ติดตามแผนงาน/

โครงการ/มาตรการ 
วิเคราะห 

134,715,500     134,715,500 

  E5 

ประสานแผนการขนสงและ
จราจรท้ังใน

กรุงเทพมหานครและเมือง
หลักในภูมิภาค สงเสริม 

50,705,600     50,705,600 

  E5 

พัฒนาระบบฐานขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การวางแผนดานการ
คมนาคมขนสงและ 

77,142,500     77,142,500 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E3,E5 

สงเสริมและพัฒนาระบบ
การขนสงและจราจรและ

บุคลากรดานการขนสงและ
จราจร 

216,548,800   108,274,400  108,274,400 

  E3,E5 
ปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุดานการขนสงและ
จราจร 

9,715,200   4,857,600  4,857,600 

   รวม 3,784,701,000 256,174,700 1,732,057,000 682,085,050 - 1,114,384,250 

2553 
สํานักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 

การใหบริการขอมูล
สารสนเทศดาน

การคมนาคมขนสง 
       

          

  E3,E5 

เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศดานการ

คมนาคมและขนสงรวมทั้ง
การประยุกตใชเทคโนโลยี

และการส่ือสาร 

19,477,600   9,738,800 - 9,738,800 

  E5 
จัดทําคลังขอมูลกลางและ

ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคม 

155,614,700     155,614,700 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

 กรมการขนสงทางบก 

การพัฒนาความ
ปลอดภัยและ
กํากับดูแลการ
ขนสงทางถนน 

       

  E3 การพัฒนาผูขับรถ 144,624,600   144,624,600   

  E2 การพัฒนาความปลอดภัย
ของตัวรถ 

189,141,100  189,141,100    

  E1 การควบคุมกํากับดูแลให
เปนไปตามกฎหมาย 

266,531,400 266,531,400     

 กรมทางหลวง 
โครงขายทางหลวง
มีความปลอดภัย        

  E2 
อํานวยความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนน 
200,000,000  200,000,000    

  E3, E5 อํานวยการและสนันสนุน
การอํานวยความปลอดภัย 943,200,100   471,600,050  471,600,050 

 กรมทางหลวงชนบท 
การบํารุงรักษา

ระบบโครงขายทาง
หลวงชนบท 

       

  E2 บํารุงรักษาทาง 8,434,611,700  8,434,611,700    
  E2 อํานวยความปลอดภัยงาน 1,421,672,000  1,421,672,000    
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

ทาง 

 
สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนสง 

และจราจร 

นโยบายและ
แผนการขนสงและ

จราจร 
       

  E5 

เสนอนโยบาย กํากับ 
ติดตามแผนงาน/โครงการ/

มาตรการ/วิเคราะห
งบประมาณและงบลงทุน
หลักเกณฑและขอยุติดาน
การขนสงและจราจร และ

ความปลอดภัย 

210,851,100     210,851,100 

  E5 

ประสานการดําเนินงานตาม
แผนการขนสงและจราจรทั้ง

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและเมืองภูมิภาค 

กํากับและติดตาม
ประเมินผล แผนงาน/
โครงการ/มาตรการ 

25,480,600     25,480,600 

  E5 
พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนดานการขนสง

54,084,700     54,084,700 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

และจราจร 

  E3,E5 
พัฒนาระบบการขนสงและ
จราจรและบุคลากรดานการ

ขนสงและจราจร 
241,990,700   120,995,350  120,995,350 

  E3,E5 
ปองกันอุบัติเหตุและแกไข
ปญหาดานการขนสงและ

จราจร 
15,909,400   7,954,700  7,954,700 

   รวม 12,323,189,700 266,531,400 10,245,424,800 754,913,500 - 1,056,320,000 

2554 กรมการขนสงทางบก 

การพัฒนาความ
ปลอดภัยและ
กํากับดูแลการ
ขนสงทางถนน 

       

  E3, E5 
การอบรมใหความรู/พัฒนา
ผูขับรถและบุคลากรดาน 

การขนสงทางถนน 
135,603,300   67,801,650  67,801,650 

  E2 การพัฒนาความปลอดภัย
ของตัวรถ 

276,559,600  276,559,600    

  E1 การควบคุมกํากับดูแลให
เปนไปตามกฎหมาย 

233,573,000 233,573,000     
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

 กรมทางหลวง 
โครงขายทางหลวง
มีความปลอดภัย        

  E2 
อํานวยความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ

ทางถนน 
1,039,748,367  1,039,748,367    

  E3, E5 อํานวยการและสนันสนุน
การอํานวยความปลอดภัย 

1,039,748,367   519,874,183  519,874,183 

  E2 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง 

1,039,748,367  1,039,748,367    

 กรมทางหลวงชนบท 
การบํารุงรักษา

ระบบโครงขายทาง
หลวงชนบท 

       

  E2 บํารุงรักษาทาง 9,394,424,700  9,394,424,700    

  E2 
อํานวยความปลอดภัยงาน

ทาง 1,487,931,800  1,487,931,800    

 
สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนสง 

และจราจร 

นโยบายและ
แผนการขนสงและ

จราจร 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E5 

เสนอนโยบาย กํากับ 
ติดตามแผนงาน/โครงการ/

มาตรการ/วิเคราะห
งบประมาณและงบลงทุน
หลักเกณฑและขอยุติดาน
การขนสงและจราจร และ

ความปลอดภัย 

124,770,300     124,770,300 

  E5 

ประสานการดําเนินงานตาม
แผนการขนสงและจราจรทั้ง

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและเมืองภูมิภาค 

กํากับและติดตาม
ประเมินผล แผนงาน/
โครงการ/มาตรการ 

46,642,700     46,642,700 

  E5 

พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนดานการขนสง

และจราจร 

82,448,800     82,448,800 

  E3,E5 
พัฒนาระบบการขนสงและ
จราจรและบุคลากรดานการ

ขนสงและจราจร 
149,816,500   74,908,250  74,908,250 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

  E3,E5 
ปองกันอุบัติเหตุและแกไข
ปญหาดานการขนสงและ

จราจร 
4,798,400   2,399,200  2,399,200 

   รวม 15,055,814,200 233,573,000 13,238,412,833 664,983,283 - 918,845,083 
   รวมทั้งหมด 48,038,501,800 1,038,323,400 38,824,304,433 3,499,343,883 0 4,676,530,083 
   สัดสวน (%)  2% 81% 7% 0% 10% 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 54 งบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทย ป 2550-2554 
 

ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

2550 กรมปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

ชุมชนไดรับการพัฒนาและมี
ความพรอมดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เตรียมพรอมในการ
ปองกันสาธารณภัย 

(E1, E3, E5) 
546,299,100 273,149,550  136,574,775  136,574,775 

2551  
ชุมชนไดรับการพัฒนาและมี
ความพรอมดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

คาใชจายตาม
มาตรการความ

ปลอดภัยทางถนน
ในชวงเทศกาล 
(E1, E3, E5) 

180,000,000 90,000,000  45,000,000  45,000,000 

2552  

ประชาชนไดรับระบบบูรณา
การในการเตรียมความพรอม
ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยมีความรูและ
ทักษะในการเผชิญ

วิกฤตการณรวมทั้งไดรับการ
ชวยเหลือฟนฟ ู

คาใชจายตาม
มาตรการบูรณาการ
ความปลอดภัยทาง

ถนน 
(E1, E3, E5) 

150,768,100.00 75,384,050  37,692,025  37,692,025 



156 
 

ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

2553  
ประชาชนไดรับบริการดาน
การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

มาตรการบูรณาการ
ความปลอดภัยทาง

ถนน 
(E1, E3, E5) 

90,000,000.00 45,000,000  22,500,000  22,500,000 

2554  
มาตรการการปองกันและ
เตือนภัยจากสาธารณภัย 

กําหนดมาตรการ
รณรงคความ

ปลอดภัยทางถนน 
(E1, E3, E5) 

99,750,000 49,875,000  24,937,500  24,937,500 

   รวม 1,066,817,200 533,408,600 0 266,704,300 0 266,704,300 
   สัดสวน (%)  50% 0% 25% 0% 25% 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 55 งบประมาณรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิป 2550-2554 
 

ปงบ 
ประมาณ 

หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 
งบประมาณราย

กิจกรรม 
E1 E2 E3 E4 E5 

2550 สํานักงานตํารวจ 
แหงชาติ การอํานวยการจราจร การปฏิบัติการและ

อํานวยการจราจร 3,474,109,900 3,474,109,900     

2551  E1 การปฏิบัติการและ
อํานวยการจราจร 

3,413,797,600 3,413,797,600     

2552  E1 
การปฏิบัติการและ
อํานวยการจราจร 3,733,339,600 3,733,339,600     

2553  E1 
การปฏิบัติการและ
อํานวยการจราจร 

3,719,704,400 3,719,704,400     

2554  E1 
การปฏิบัติการและ
อํานวยการจราจร 3,499,998,000 3,499,998,000     

   รวม 17,840,949,500 17,840,949,500 0 0 0 0 
   สัดสวน (%)  100% 0% 0% 0% 0% 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 56 งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2550-2554 
 

ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณราย
กิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

2550 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลงานการใหบริการ
รักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและ

วิจัย 

E3,E4,E5 2,756,527,400   2,205,221,920 275,652,740 275,652,740 

2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 
การใหบริการรักษาพยาบาล

และสงเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัย 

 3,292,326,500   2,633,861,200 329,232,650 329,232,650 

 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

การใหบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพื่อ

การศึกษาและวิจัย 
E3,E4,E5 682,619,200   546,095,360 68,261,920 68,261,920 

2552 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

การใหบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพื่อ

การศึกษา 
E3,E4,E5 806,222,700   644,978,160 80,622,270 80,622,270 
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณราย
กิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

2553 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

การใหบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพเพื่อ

การศึกษา 
E3,E4,E5 1,261,233,200   1,008,986,560 126,123,320 126,123,320 

2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด

เทคโนโลยี E3,E4,E5 22,024,000   17,619,200 2,202,400 2,202,400 

 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

ผลผลิต :ผลงานการ
ใหบริการรักษาพยาบาลและ

สงเสริมสุขภาพเพือ
การศึกษาและวิจัย 

E3,E4,E5 494,087,300   395,269,840 49,408,730 49,408,730 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลผลิต: ผลงานการ
ใหบริการ 

รักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพเพื่อ 

การศึกษาและวิจัย 

E3,E4,E5 3,775,807,900   3,020,646,320 377,580,790 377,580,790 

   รวม 13,090,848,200 0 0 10,472,678,560 1,309,084,820 1,309,084,820 
   สัดสวน (%)  0% 0% 80% 10% 10% 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 57 งบประมาณรายจายของกระทรวงสาธารณสุข ป 2550-2554 
 

ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

2550 
สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

ประชาชนไดรับการบริการ
นอกระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

การใหบริการอุบัติเหตุ
และเจ็บปวยฉุกเฉิน 8,000,000    8,000,000  

  
ประชาชนไดรับการเฝา

ระวังโรค 
และภัยสุขภาพ 

การเฝาระวังอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นท่ี 

6,000,000    6,000,000  

2551 สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประชาชนไดรับการบริการ
นอกระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

การใหบริการอุบัติเหตุ
และเจ็บปวยฉุกเฉิน 

8,000,000.00    8,000,000  

2552 สถาบันการแพทย 
ฉุกเฉินแหงชาต ิ

ประชาชนไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินตาม

เกณฑมาตรฐาน 

จัดระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

112,250,000.00    112,250,000  
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ปงบ 
ประมาณ หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

งบประมาณ
รายกิจกรรม E1 E2 E3 E4 E5 

2553 
สถาบันการแพทย 
ฉุกเฉินแหงชาต ิ

ผูปวยฉุกเฉินไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่มี

คุณภาพมาตรฐานอยาง
ท่ัวถึง 

บริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย

ฉุกเฉิน 
54,716,700.00    54,716,700  

2554 
สถาบันการแพทย 
ฉุกเฉินแหงชาต ิ

ผูปวยฉุกเฉินไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่มี

คุณภาพมาตรฐานอยาง
ท่ัวถึง 

บริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย

ฉุกเฉิน 
57,712,400.00    57,712,400  

   พัฒนาระบบ 
การแพทยฉุกเฉิน 107,095,000.00    107,095,000  

   รวม 353,774,100 0 0 0 353,774,100 0 
   สัดสวน (%)  0% 0% 0% 100% 0% 

ที่มา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางท่ี 58 แสดงรายไดจากเงินภาษีรถ เงินเพิ่มและคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บได ประจําปงบประมาณ 2545-2552 

ประเภทรายได 
ปงบประมาณ 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
เงินภาษีและเงินเพ่ิมตามกฎหมายวาดวยรถยนต 8,597,049,322 9,616,815,728 10,753,235,995 11,530,774,673 11,076,080,719 12,628,118,258 13,802,665,989 15,200,162,549 
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต 474,291,707 578,259,499 672,164,351 717,504,878 761,482,090 767,289,188 871,073,334 812,282,763 
คาแผนปายตามกฎหมายวาดวยรถยนต 301,185,712 372,073,235 427,748,539 441,476,700 459,726,025 434,563,255 451,691,114 415,187,745 
เงินภาษีและเงินเพ่ิมตามกฎหมายวาดวย 
การขนสงทางบก 2,018,094,741 2,138,562,333 2,510,555,814 2,358,140,305 2,286,185,252 2,462,833,223 2,571,287,340 2,642,965,016 
คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 20,598,750 24,905,199 34,224,430 34,554,110 17,407,782 15,950,431 16,683,475 16,780,529 
คาแผนปายตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 16,389,114 18,535,679 24,550,400 22,284,600 19,837,572 21,286,340 21,209,080 20,563,500 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
วาดวยรถยนต 757,806,591 938,346,221 1,154,080,903 95,574,020 821,694,265 721,769,300 710,582,700 1,044,167,910 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตผูประจํารถตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก 

62,877,425 73,849,055 131,372,640 3,272,110 85,848,940 134,202,140 88,936,470 95,202,170 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนสง 37,310,700 34,875,200 40,225,500 39,084,200 36,676,900 40,961,400 41,128,000 42,851,300 
รวม 12,285,604,062 13,796,222,149 15,748,158,573 15,242,665,598 15,564,939,546 17,226,973,536 18,575,257,504 20,290,163,484 

ที่มา : ฝายสถิติ กลุมวิชาการและวางแผน  สํานักจัดระบบการขนสงทางบก  กรมการขนสงทางบก 

 
 



112 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2553). แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555. 
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก. (2552).  แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555.  พิมพคร้ังที่1.

กรุงเทพฯ :บ. ทีคิวพีจํากัด. 
พลังงานเครือขายเพื่อความปลอดภัย.(2552). การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement). การสัมมนา

ระดับชาติ เ ร่ืองอุบัติเหตุจราจร คร้ังที่ 9  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค. กรุงเทพฯ. 

ไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล. บรรณาธิการ .(2548). เสนทางอุบัติ...แหงอุบัติเหตุ. มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. 
วรเวศม  สุวรรณระดา. (2548). การศึกษาทบทวนระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรปจจุบันและศึกษาขอมูล 

อุบัติเหตุจราจรท่ีเหมาะสมภายใตแผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ . คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศักดิ์ สิทธิ์   วัฒนาเดช. (2547). การศึกษาสถานการณอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย . 
วิทยานิพนธ วศบ. วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี. 

สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์   และคณะ (2539).  ระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย. ผลงานวิจัย
ชุด “การบริหารงานสาธารณสุข” สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.(2551). ความสูญเสียเน่ืองมาจากจราจรทางบกใน 
ประเทศไทย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ กรุงเทพ: ศักดิ์โสภาการพิมพ. 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค.(2543). รายงานการศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ กรุงเทพ:. 

สําเริง  แหยงกระโทก. (2549). คูมือการจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน. พิมพคร้ังที่ 
2. โรงพิมพโคราชพร้ินติ้ง. 

องคการอนามัยโลก. (2548).รายงานโลก เร่ืองการปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน. กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย.  

อรุณรัตน  ไชยวิริยโชติ. (2546).  แนวทางการปองกันอุบัติเหตุจราจรบนทองถนนในชวงเทศกาล.
วิทยานิพนธ. คณะวิศวกรรมศาสตร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

อัญชนา ณ ระนอง.(2547). “ระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย: อาณาจักรแหงความไมรู”.  
วารสารพัฒนาบริหารศาสตร.ปที่ 2547 ฉบับที่ 3/2550 ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางทองถนน 
ศวปถ. http://www.roadsafetythai.org/index.php?module=page&page=detail&id=2.   
วันที่สืบคน 13 มีนาคม 2553. 



113 
 
 Aeron-Thomas, AJ Downing, GD Jacobs, JP Fletcher, T Selby and DT Silcock. (2002). Review of 

road safety management practice Final report, available online at 
http://www.grsproadsafety.org/themes/default/pdfs/Road%20Safety%20Management%20-
%20Full%20report.pdf 

Allsop. (2010).The Effectiveness of Speed Cameras, A review of evidence. RAC foundation 
http://www.racfoundation.org/research/safety/effectiveness-of-speed-cameras 

Banker, R.D., R.F. Charnes, & W.W. Cooper. (1984). "Some Models for Estimating Technical and 
Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science vol. 30, pp. 
1078–1092. 

Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes. (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making 
Units”, European Journal of Operations Research, 2, 429-444. 

Charnes, A., W.W. Cooper, A.Y. Lewin and L. M. Seiford. (1995). “Data Enviropment Analysis: 
Theory, Methodology and Applications”, Kluwer. 

Elke Hermans, Tom Brijs, GeertWets, Koen Vanhoof. (2009). “Benchmarking road safety: Lessons 
to learn from a data envelopment analysis”, Accident Analysis and Prevention 41 (2009) 
174–182. 

Elvik, R., Hoye, A., Vaa, T., and Sorensen M. (2009). “The Handbook of Road safety measures 
second edition”, Emerald group publishing limited, UK. 

Estimating government expenditure on injury prevention. (2010). New Zealand Government 
,available online at http://nzips.govt.nz/documents/report-5-government-expenditure-in-
injury-prevention.pdf 

Evaluation of Road Safety Outcomes to 2005 by Ministry of Transport. New Zealand. available 
online at http://www.transport.govt.nz/ourwork/Documents/Evaluation-of-Road-Safety-
Outcomes-to-2005-Final-Version.pdf 

Farrell, M.J.(1957). “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of Royal Statistical Society, 
A 120, 253-290. 

Froning P. (1992). “Potential Revenue Sources for Virginia’s Transportation SafetyPrograms: 
Review of Virginia’s Revenue Sources and a Survey of Other States Final Report”. 
Charlottesville, Va. 

Guria, J. (1999). “An economic evaluation of incremental resources to road safety programmes in 
New Zealand”, Accident Analysis and Prevention 31 (1999) 91–99. 



114 
 
J. B, Toomath .(1998). “Road safety performance in New Zealand”, IPENZ Transactions, Vol. 25, 

No. 1/GEN, 1998 
Lovell, C. A. K. (1993). “Production Frontiers and Productive Efficiency”, in Fried, H.O., C.A.K. Lovell 

and S.S. Schmidt (Eds), The Measurement of Productive Efficiency, Oxford University 
Press, New York, 3-76. 

Matthijs Koornstra , David Lynam, Göran Nilsson, Piet Noordzij, Hans-Erik Pettersson, Fred 
Wegman, and Peter Wouters .(2002). “A comparative study of the development of road 
safety in Sweden”, the United Kingdom, and the Netherlands, SWOV, Leidschendam. 

Review of the road safety to 2010 strategy Final report. (2004). available online at 
http://www.transport.govt.nz/about/publications/Documents/2010-Breen-report.pdf 

Road Safety Country Profile, United Kingdom. available online at 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/countryprofile_uk_en. 
pdf. 

Road safety to 2010 by Ministry of Transport, New Zealand. available online at 
http://www.transport.govt.nz/ourwork/Documents/2010-strategy.pdf 

Ross Silcock and TRL, Road Safety Guidelines. (1998). Asian Development Bank, Manila. 
 
Seiford, L. M. and R. M. Thrall. (1990). “Recent Developments in DEA: The Mathematical to Frontier 

Analysis”, Journal of Econometrics, 46, 7-38. 
Tony Bliss and Jeanne Breen. (2009). “Country Guidelines for the Conduct of Road Safety 

Management Capacity Reviews and the Specification of Lead Agency Reforms”, 
Investment Strategies and Safe System Projects, World Bank Global Road Safety Facility. 

World Health Organization. (2009). “Global status report on road safety”, Available online at 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/global_status_report/en/ 

 
 
 



                      ศ.นพ.ดร. ศุภสิทธ์ิ  พรรณารุโณทัย                                                
บัตรประชาชนประจําตัวเลขที ่  3101700625636 
หนวยงาน/สถานที่ติดตอ   ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรม

     ทางสุขภาพ   คณะแพทยศาสตร   
     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      ต. ทาโพธิ์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก   
     65000 

                        E-mail     supasitp@nu.ac.th 
 
1.ประวัติสวนตัว 
ป พ.ศ.ที่ไดรับ คุณวุฒิ          สาขา              สถานศึกษา 
     2521 
 
     2525 
 
 
     2527 
 
    2536 

แพทยศาสตรบัณฑิต 
 
ประกาศนียบัตร
อายุรศาสตรเขตรอนและ
สุขวิทยา (DTM&H) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
MSc (Public Health) 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
PhD (Health Planning 
and Financing) 

แพทยศาสตร 
 
โรคเขตรอนและสุข
วิทยา 
 
สาธารณสุขศาสตร 
 
การวางแผนและ
การคลัง
สาธารณสขุ 

คณะแพทยศาสตร  
รพ.รามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร 
 
London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, 
มหาวิทยาลัยลอนดอน 

 
2.  ประวัติรับราชการ 

2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ระดับ 10  
2.2 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง อาจารย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 
2.3  ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ สาขาเวชศาสตรชุมชน 

เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541   
2.4 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารย สาขาเวชศาสตรชุมชน เม่ือวันที่ 1 

สิงหาคม 2545  
2.5 ตําแหนงอื่นๆ 



รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ต้ังแตวันที่ มกราคม 2550 
รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2546 

        กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการสาธารณสุข 
        กองบรรณาธิการ พุทธชินราชเวชสาร 
        บรรณาธิการที่ปรึกษา วารสารแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย 
3.  ผลงาน 
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 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ครรชิต สุขนาค (2548). ผลกระทบของการเปดเสรีการคาบริการดาน

สุขภาพตอประเทศไทย. เอกสารวิจัยหมายเลข 2 โครงการ WTO Watch (จับกระแสองคการ
การคาโลก). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ดิเรก ปทมสิริวัฒน สุกัลยา คงสวัสด์ิ (2547) ความเปนธรรมทาง
สุขภาพระดับครัวเรือน: การสํารวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจรางกายครั้งที่ 1. รายงาน
วิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

 สุพล ลิมวัฒนานนท จุฬาภรณ ลิมวัฒนานนท ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2547) คาใชจายและ
การใชยาของผูปวยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล: ผลกระทบของนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา. รายงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิลวรรณ อยูภักดี วิจิตรา มหบุญพาชัย มณฑล บัวแกว บุปผวรรณ 
พัวพันธประเสริฐ (2546). ตนทุนตอหนวยน้ําหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉยัโรครวม. รายงานวิจัย 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. 

 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย อรทัย เขียวเจริญ บุณฑริกา อินทสิงห (2546) แพทยจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร: รูปแบบและคุณภาพการผลิต.  รายงานวิจัยตอมหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย พินิจ ฟาอํานวยผล บุปผวรรณ พัวพันธประเสริฐ นิลวรรณ อยูภักดี 
อรทัย เขียวเจริญ เพ่ิมพล ทองไพบูลย พนิช โชคอนุวัฒน กิจปพน ศรีธานี (2546) ความ
จําเปนทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนลาง: โอกาสพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร.  รายงานวิจัยตอมหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2545) การติดตามประเมินผล โครงการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปทุมธานี 



สระบุรี ภูเก็ต และภาพรวมการขามเขตกับคุณภาพบริการของ 21 จังหวัดนํารอง ป 2544 - 
2545 (ครึ่งป).  รายงานวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2545) คาใชจายราคาแพงตอหัวประชากร ป 2545: หลักฐานจาก
ฐานขอมูลผูปวยใน 4.5 ลานราย. 

 Pannarunothai S, Patmasiriwat D, Kongsawatt S, Srithamrongsawat S, Suttayakom 
W, Rodsawaeng P (2002). Sustainable Universal Health Coverage: Household Met 
Need.  Ressearch report to JICA and Health Systems Research Institute. 

 Pannarunothai S and Nitayarumphong S (2000) Strategies to Improve the Use of 
Health Systems Research for Sector Reform: The Universal Coverage for the Thai 
Health System: The success and failure policy strategies.  Concerted Action 
research with Heidelberg University, funded by the EU. 

 Pannarunothai S and Rehnberg C (1998)  Equity of health care delivery in Thailand.  
A research report to the Swedish-Thai Collaboration in Health System Development. 

 Pannarunothai S (1998)  Major Applied Research into Equity of Health Sector 
Revenue Generation and Resource Allocation.  Thailand Case.  Prepared for 
Partnerships for Health Reform.  Abt Associates, funded by USAID. 

 Pannarunothai S, Srithamrongsawat S, Kongpan M and Thumvanna P (1997) 
Financing reforms for the health card scheme in Thailand: utilisation and financial 
study.  A report to WHO Thailand and WHO Geneva.  

 Rehnberg C and Pannarunothai S (1996)  Equity of health care finance in Thailand.  
A research report to the Swedish-Thai Collaboration in Health System Development. 

 Pannarunothai S (1992) Equity in health: the need for and the use of public and 
private health services in an urban area in Thailand.  Report to World Health 
Organisation, Thailand. 

 
 
 
 
 
 



การนําเสนอผลงานในตางประเทศ 
 Pannarunothai S (2007). Equity in Health Financing Through Casemix. ในการประชุม 

Third International Casemix Conference Malaysia 2007, 15–16 พฤศจิกายน 2550, 
Berjaya Times Square Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 Upakdee N, Pannarunothai S (2007) Adjusted Clinical Groups: an Equity of 
Resource Allocation in Thailand. ในการประชุม Third International Casemix 
Conference Malaysia 2007, 15–16 พฤศจิกายน 2550, Berjaya Times Square 
Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 Kheawcharoen O, Pannarunothai S (2007) Classification and Payment for Sub-Acute 
and Non-Acute Inpatient Care in Thailand. ในการประชุม Third International Casemix 
Conference Malaysia 2007, 15–16 พฤศจิกายน 2550, Berjaya Times Square 
Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 Pannarunothai S, Zungsonthiporn C, Prasarnwong C, Keawcharoen O (2007) Thai 
Diagnosis Related Group Version 4 for more equitable and efficient resource 
allocation. Presented at the 23rd Patient Classification System/International 
Conference, 7-10 November 2007, Venice, Italy. 

 Phuaphanprasert B, Pannarunothai S (2007) The costs of inpatient services in Thai 
psychiatric hospitals. Presented at the 23rd Patient Classification 
System/International Conference, 7-10 November 2007, Venice, Italy. 

 Upakdee N, Pannarunothai S, Sakunphanit T, Preechachard R (2007) Casemix 
Adjustment for Outpatient Service: a Tool for Resource Allocation of Social Security 
Population in Thailand. Presented at the 23rd Patient Classification 
System/International Conference, 7-10 November 2007, Venice, Italy. 

 Kijsanayotin B, Pannarunothai S, Speedie S (2007) Penetration and Adoption of 
Health Information Technology (IT) in Thailand’ s Community Health Centers (CHCs): 
A National Survey. Presented at the MedInfo 2007, 22-24 August 2007, Brisbane 
Convention Centre, Brisbane, Australia. 

 Pannarunothai S (2006). Ethical aspects of the Thai health care systems. Presented 
at the Fourth National Meeting of the Indonesian Network of Bioethics and Health 



Humanities (JBHKI) at the Airlangga University School of Medicine, November 30–
December 2, 2006. 

 Pannarunothai S, Tangcharoensathien V, Limwattananon S (2006). Reviews of health 
information systems for monitoring health equity help reduce redundancy and 
enhance equity policy development in Thailand. Presented at The 4th International 
Conference Creating Healthy Societies through Inclusion and Equity, September 
11- 13, 2006, Adelaide University.  

  Pannarunothai S, Pirunsarn A, Seeberg J (2006). Health seeking and spending of 
people  
in an urban poor neighbourhood in the Lower North of Thailand. Presented at The 
4th International Conference Creating Healthy Societies through Inclusion and 
Equity, September 11- 13, 2006, Adelaide University. 

 Pannarunothai S (2005). Health finance and physician payment systems in Thailand. 
Presented at a conference hosted by Gadjah Mada University at Hotel Aston, 
Jakarta, 18 October 2005. 

 Pannarunothai S (2005). Health Sector Reforms in Developing Countries. 
Symposium 4: Health Systems and Policy, the First Regional Conference on Global 
Health 20-21 December 2005 at Legend Hotel on Jalan Putra, Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

 Pannarunothai S (2004) Inpatient and outpatient casemix systems to predict 
capitation budget. Presented at the 20th Patient Classification System/Europe 
International Conference, 27-30 October 2004, Budapest, Hungary. 

 Upakdee N, Pannarunothai S (2004) Outpatient classification system: feasibility from 
health insurance database in Thailand. Presented at the 20th Patient Classification 
System/Europe International Conference, 27-30 October 2004, Budapest, Hungary. 

 Pannarunothai S (2004). The 30-Baht Policy as an Egalitarian Approach to Health 
Coverage in Thailand.  Regional Conference on Cost-Effective Healthcare 2004.  21-
23 October 2004, Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapore. 



 Pannarunothai S (2004). Methodology for rebasing the DRG payment to hospitals in 
Thailand.  Regional Conference on Casemix.  10-11 February 2004, Changi General 
Hospital, Singapore. 

 Pannarunothai S (2004). Benchmarks of Fairness for Health Care Reform in 
Thailand- Combining evidence with opinion of the civic group.  At 3rd International 
Conference.  International Society for Equity in Health, 10-12 June 2004, Durban, 
South Africa. 

 Pannarunothai S (2003). Benchmarks of Fairness For Health Care Reform in 
Thailand- Combining evidence with opinion of the civic group.  At the 131st Annual 
Meeting of the American Public Health Association, 17 November 2003, San 
Francisco, USA.  

 Pannarunothai S (2003). Thailand in Transition: Lessons to be Learnt ในการประชุม 
Improving the National Health Care System Through Casemix 7-8 กรกฎาคม 2546, 
Kuala Lumpur, Malaysia. 

 Pannarunothai S (2002) Different models of DRG implementation in the universal 
coverage in Thailand. A paper presented at the 18th Patient Classification System/ 
Europe Conference, Innsbruck, Austria, 4 October 2002 

 Pannarunothai S (2002). Implementation of casemix in Thailand ในการประชุม The 9th 
National Public Health Colloquium: Achieving Social Equity Through Public Health 
24 กันยายน 2545, Grand Blue Wave Hotel, Shah Alam, Selangor, Malaysia. 

 Pannarunothai S (2001). The Benchmark of Fairness.  WHO SEARO 19-20 June 
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ผศ.ดร นายทวีศักด์ิ แตะกระโทก 
บัตรประชาชนประจําตัวเลขที่  3100502317969 
หนวยงาน/สถานที่ติดตอ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ต. ทาโพธิ์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
E-mail    taekratt@gmail.com. 
  
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี        วศบ.  (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาโท Master  of  Science  (Civil  Engineering), Oregon  
State  University, Oregon  USA. 

ปริญญาเอก PhD (Civil  Engineering), Oregon  State  
University, Oregon USA. 

 ประวัติการเขารับการฝกอบรม 
- Highway  Capacity, Oregon  State  University  พ.ศ. 2544 
- School  Zone  Design  and  Control, Oregon  State  University  

พ.ศ. 2542 
- Traffic  Calming, Oregon  State  University  พ.ศ. 2543 
- Site Circulation and Design, Oregon State University พ.ศ. 

2543 
- Access  Management, Oregon  State  University  พ.ศ.  2543 
- Traffic  Impact  Studies. Oregon  State  University  พ.ศ.  2543 
- Bicycle  and  Pedestrian  for  Highways  Seminar, Oregon  

State  University  พ.ศ.  2540 
- Traffic  Monitoring  System  for  Highways  Seminar, Oregon  

State  University  พ.ศ.  2540 
- Permit  Specialists, Oregon  State  University  พ.ศ. 2541 
- Legal  Aspects  of  Traffic  Engineering, Oregon  State  

University  พ.ศ.  2541 
- Geometric  Design,  Oregon  State  University  พ.ศ.  2542 
- Uniform  Traffic  Control  Device, Oregon  State  University  

พ.ศ. 2545 



- Design  of  Modern  Roundabouts, Oregon  Department  of  
Transportation  พ.ศ. 2541 

 
ประสบการณในการทํางาน 

- อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร       
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.  2538  ถึง  ปจจุบัน 

- อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร                                                  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ.  2537-2538 

- อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ.  2535-2537 

- Principal  Investigator  “Modern  Roundabouts  for  Oregon”  
Research, Oregon  Department  of  Transportation, USA. พ.ศ.  
2540 

- Preliminary Design Engineer, Oregon Department of 
Transportation, USA พ.ศ.  2541 

 งานเผยแพรทางวิชาการ 
- “Modern Roundabouts for Oregon”, Oregon Department of 

Transportation, USA.  พ.ศ.  2541 
- “การจัดการทางเขา-ออก กันไวดีกวาแก”, สัมมนาขนสงแหงชาติ 

ครั้งที่ 1 
- “แผนแมบทการจราจรและขนสงจังหวัดนครสวรรค” สํานักนโยบาย

และแผนการจราจรและขนสง กระทรวงคมนาคม 
- “การจัดการระบบรถประจําทางสําหรับมหาวิทยาลัยเมืองภูมิภาค 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพิษณุโลก” ผูวิจัยรวม 
จากเงินสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สสส.  

- “คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูใชตอรถประจําทางภายใน
จังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัยรวม จากเงินสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส  

- “แผนแมบทการจราจรและขนสงจังหวัดพิษณุโลก”, สํานักนโยบาย
และแผนการจราจรและขนสง กระทรวงคมนาคม 



- “การจัดการทางเขาออก” ผูวิจัย จากเงินสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส 

- “การศึกษาอัตราเร็วที่ เหมาะสมสําหรับรถจักรยานยนตในเขต
เทศบาล” ผูวิจัย จากเงินสนับสนุนกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 

- แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 2552-2555 จาก กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การประยุกตใชการสืบสวนอุบัติเหตุเพ่ือการ
แกไขปญหาอุบัติเหตุอยางย่ังยืน จากเงินสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. 

 
 



อาจารย  ดร.พุดตาน พันธุเณร 
บัตรประชาชนประจําตัวเลขที ่     3739900027726 
หนวยงาน/สถานที่ติดตอ    ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการบัญช ี

      คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  
                  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      ต. ทาโพธิ์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก  65000 

E-mail       pud_tan@hotmail.com 
 
Profile:  An economist with a wide range of experience, skilled in 

teaching, research, data analysis, data gathering and 
management, training and seminar management 

Education: 
2007-present   Doctor of Philosophy (PhD) from the University of Queensland   
 Majors: Health economic, epidemiology and Public health  
 Thesis: Schizophrenia in Thailand: Enabling better information for 

efficient solutions  
 Note: Already submitted thesis. 
2002-2004 Masters of Economics (Hons., Development Economics) from the 

National Institution of Development Administration (NIDA), 
Bangkok, Thailand, March 2004 

 Majors: Natural Resource and Environmental Economics, 
Econometrics and Economics of Population and Human 
Resources 

 Workshop: The relationship between human capital and labor 
market in terms of labor productivity and quality of life 

1996-2000 Bachelor of Economics (Second Class Honors) from Chiang Mai 
University, Chiang Mai, Thailand, March 2000 

 Major: General Economics 
 Minor: Psychology 
 Research exercise: Consumer behavior of Chiang Mai University 

students in pre-cooked food market 
 



Training Programs: 
2005 Introduction to Health Economic Evaluation: Concept to Reality--

Theory to Practice, International Health Policy Program, Ministry 
of Public Health, Bangkok, Thailand, 25-26 April 2005 

 Modeling Methods for Health Economic Evaluation, International 
Health Policy Program, Ministry of Public Health, Bangkok, 
Thailand, 27-29 April 2005 

2004 Introduction to Economic Evaluation, Rob Carter, University of 
Queensland, Bangkok, Thailand, February 2004 
Cost – effectiveness modeling, Theo Vos and Stephen Lim,  
University of Queensland, Bangkok, Thailand, February 2004  

Experience:  
2004-present  Researcher, Ministry of Public Health    

Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE), 
Informing Policy Choices and Health System Reforming in 
Thailand. 
Duties: As a researcher in mental health area, extensive review of 
the literature surrounding mental disorders, especially 
schizophrenia and its interventions, construction of a model to 
estimate the burden of disease of Schizophrenia and identify the 
effect size and other results of optimum interventions as 
compared to current treatments, measurement of costs of each 
intervention, and eventually, setting priorities of the optimum mix 
of schizophrenia interventions. 

2003-Present  Lecturer, Naresuan University (on leave to SPICE project)  
   Faculty of Management and Information Science (MIS) 

Duties: Teaching undergraduate courses on introduction to 
economics, public  finances and research methods including 
Stata, questionnaire design and survey processes.  
As a researcher, including a research survey manager in several  

 
 



projects:  
 NU Business Poll project  
 UNINET Poll project 
 Attitude of People for Water Energy Machine Construction 

in Prompiram District, Phitsanulok  
 A Joint Learning Program Together With Tambon 

Administrative Organizations to Enhance Good 
Governance and Public Participation project (phrase II)  

 The Decentralization network project in Northern Thailand 
 The development of Basic Information for Planning of 

Phitsanulok Municipality Project  
As a secretary of the Academic Services Centre of the Faculty of 
MIS, managing seminars and training programmes, consulting 
for the business sector and researching local government and 
small to medium enterprises. 
As a special lecturer in searching data from the internet and data 
analysis using Stata program for personnel of Naresuan 
University and of other institutions in Phitsanulok province. 

2001-2003 Researcher, Managing Director and Coordinator, Dr.Research 
Co.,Ltd.  
Duties: As a researcher and a coordinator, worked on several 
projects related to Thai policy and macroeconomics. Focus 
included research on several projects:  
 Key Performance Indicators (K.P.I.) for local 

administrative organizations   
 The assessment of integrated Chief Executive Officer 

(C.E.O.) Governors  
 A survey project about health inequity in Sukothai 

Province 
 The economic assessment of Catfish and Pig farm for 

Thai Environmental Institution (TEI) 
 



 
As a special lecturer in Stata Program for the Industrial Ministry. 
In the temporary position of managing director, duties included 
personnel  management, financial management, research and 
training. 
Tutor in macroeconomics and Research assistant, The National 
Institution of Development Administration 

   Duties: As a tutor in macroeconomics for first year postgraduate  
Students, met with students to discuss problems and give 
guidance. 
As a research assistant, independently wrote and researched the 
working paper titled “Tambol Administrative Organization‘s 
Capacity Building in Revenue Collection”. 

1999-2000 Research assistant, Naresuan University 
Duties: As an assistant to Prof. Direk Patmasiriwat, worked on the 
“Improvement of Local Capacity in Fiscal Management Project”. 
Duties included analyzing data, writing reports and managing the 
seminar. 
Also taught an introduction to Stata course to undergraduate 
students, acted as a teacher assistant in macroeconomics and 
public finances. 

Computer Skills: Proficient with Microsoft Word, Excel, Power Point and Visio, 
SPSS, STATA, STAT Transfer, Eview, DisMod II, EndNote, and 
the internet. 

Ability in a quantitative research methodology 
1) Multiple Regression, Test of Hypotheses, Nonparametric Statistics, Logistic 

Regression, ANOVA, Time Series Analysis (VAR, Cointegration), and 
Simultaneous Equations. 

2) Markov model 
3) Monte Carlo simulation and bootstrapping method 
4) Kappa Analysis for Health Survey data (Panel Data) 
5) Collection and cleaning of survey data   



นายจิราคม สิริศรีกุลชัย 
บัตรประชาชน     3529900248821 
หนวยงาน/สถานที่ติดตอ    38 ซอย 6 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ 
      อ.เมือง  จ.ลําปาง  52000 
E-mali      sirisrisakulchai@hotmail.com 
 
Educational Background 

 Ph. D. (Economics), Chiang Mai University, expect to graduate in June 2012. 
Thesis title: Political instability and economic performance of Thailand 

 M. Eng (Civil Engineering), Chiang Mai University, June 2008.  
 Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Thammasat University, May 2005.  

Honor and Award 
 Outstanding award for master degree student who get 4.00 GPA for entire 

program, January 2008. 
Area of specialization 
Transportation engineering: 

 Transportation demand management, and planning, 
 Traffic engineering and road safety audit. 

Economics: 
 Political determinants of economic growth, political economics and application 

of game theory to explain political situation 
 Behavioral economics (commuter choice behavior) 

Research skill 
 Transportation modeling (especially on mode choice behavior),  
 Fuzzy set theory and application in transportation model, 
 Time series analysis, 
 Limited dependent variables regression analysis, 
 Panel data analysis, 
 Extreme value model. 

 
 



Thesis  
 J. Sirisrisakulchai (2008). Response on Travel Demand Management by Mixed 

Logit Model: Case Study of Cordon Pricing of Chiang Mai Urban Area, 
Unpublished thesis, Chiang Mai University.  

 J. Sirisrisakulchai and K. Jamkomai (2004). Effects of a Warning Signal on Total 
Start-up Lost Time of Automobiles, Unpublished thesis, Thammasat University  

Conference Presentation 
 J. Sirisrisakulchai and B. Satayopas (2007). Public Attitudes toward TDM 

Measures in Chiang Mai City, paper present at National Transportation 
Conference 4, Chiang Mai, Thailand, 23 November 2007.  

 J. Sirisrisakulchai and B. Satayopas (2008). Public Attitudes toward TDM 
Measures in Chiang Mai City: Fuzzy statistic approach, paper present at The 
13th National Convention on Civil Engineering., Pattaya, Thailand, 14-16 May 
2008. 

Working paper 
 Effect of cordon pricing in Chiang Mai city: Stated preference survey 

forthcoming (2011), (with Chukiat Chaiboonsri), Economics department, Chiang 
Mai University. 

Skills and Qualifications  
 Microsoft Office, Internet  
 Statistical Software: Limdep, SPSS, STATA, Eviews, Gretl, WinRAT 
 Programming: C++, MATLAB, Python, R 
 Fluent in English  

Working Experiences  
 Civil engineer and Building inspector, Kraisiri limited partnership; 2007 – 

present. 
 License for Professional Practice: Associate civil engineer, 
 Certificate on sustainable transport and land use planning workshop, Chiang 

Mai University, 2007. 
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