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เร่ือง         การพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมีส่วนร่วมโดยอาศยั 
    ทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ี วงรอบท่ี 3 จงัหวดัภูเก็ต 
คณะวจัิย    สุรางคศ์รี  ศีตมโนชญ์1 ,ววิฒัน์  ศีตมโนชญ์2, อรชร  อฐัทวลีาภ2, ลกัขณา  ไทยเครือ3  
       1โรงพยาบาลถลาง  จงัหวดัภูเก็ต  2ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต  3 คณะแพทยศ์าสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

บทคัดย่อ 
จงัหวดัภูเก็ตมีอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรต่อแสนประชากรสูงเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ 

(ปี 2549 อตัราการเสียชีวิต 4,536.2 ต่อแสนประชากร) แมว้่าท่ีผ่านมาจะมีการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุจราจรมาอยา่งต่อเน่ือง   แต่อตัราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บมิไดล้ดลง  จึงไดมี้การพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานแกไ้ขปัญหาฯดงักล่าวข้ึน  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 3 วงรอบในระหว่างเดือนมกราคม 
2551 – ธนัวาคม 2554  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ตวัแทนคณะกรรมการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรจงัหวดั จ านวน 28 คน สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ตวัแทนสมาชิกครอบครัว
จากชุมชนจุดเส่ียง (7 จุด) จ านวน 100  คน และกลุ่มเยาวชน จ านวน 298 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ไดแ้ก่ แบบ
บนัทึก  แบบรายงาน  แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน
กนัยายน 2552 –  พฤษภาคม 2555  วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษา :  วงรอบที่ 1  ในปี 2551  การพฒันารูปแบบฯเร่ิมจากคณะผูว้ิจยัใชข้อ้มูลจาก Dead 
case conference มาเป็นจุดเช่ือมและเร่ิมตน้การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร สร้างทีมพี่เล้ียง เครือข่ายทั้ง
แนวราบและแนวด่ิง วางเป้าหมายร่วมกนั  ลงพื้นท่ีส ารวจจุดเส่ียง และหรือประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร มอบหมายหรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินกิจกรรม จากนั้นมีการติดตามและประเมินผล  ในวงรอบน้ีมีการด าเนินการแกไ้ขในดา้นวิศวกรรม
จราจร  การบงัคบัใช้กฎหมาย  และการแพทยฉุ์กเฉิน  แต่ส่วนใหญ่เน้นแก้ไขสาเหตุของสภาพถนนและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ภายในปีแรกหลงัด าเนินงานจ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรลดลงจาก 200 ราย
เป็น 154 รายหรือลดลงร้อยละ 23.0 

วงรอบที่  2  ในปี 2552-2553    คณะผูว้ิจยัยงัคงวางแนวทางการท า Dead case conference แต่เพิ่ม
การใช้ขอ้มูลจากรายงานของโรงพยาบาลและต ารวจ  เพื่อทราบถึงขนาดและความรุนแรงของปัญหาใน
ภาพรวม  ท าให้เกิดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย ส ารวจพื้นท่ีออกแบบและ
ปรับปรุงวิศวกรรมจราจร  สร้างแหล่งเรียนรู้ดา้นป้องกนัอุบติัเหตุจราจร สร้างกระแสและความตระหนกั



ข 
 

ของการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรโดยส่ือทอ้งถ่ิน  ถอดบทเรียนและเสริมสร้างศกัยภาพชมรมเหยื่อเมาแลว้ขบั
หลงัด าเนินงานในวงรอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2552 มีจ านวนผูเ้สียชีวิตลดลงร้อยละ  9.1 และ 30.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2551 และ 2550 ภาคีเครือข่ายการด าเนินงานจากจ านวน 8 หน่วยงานเป็น 16 หน่วยงาน   

วงรอบที่  3  ในปี 2554  คณะผูว้ิจยัเพิ่มการใชข้อ้มูลจุดเส่ียงจากสถานีต ารวจภูธรทุกแห่งมาเป็น
จุดเช่ือม ประสานการบูรณาการงบประมาณ เพื่อการแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจรทั้งจงัหวดั  ใช้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ือง(หมวก เมา ยอ้นศร) ความคิดเห็นชุมชนและเยาวชน  มาสร้างความมีส่วนร่วม
และกระตุน้ชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมวางเป้าหมายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาฯ ด าเนินการแกไ้ขจุด
เส่ียงและการสวมหมวกนิรภยัทั้งจงัหวดั และเร่ิมเขม้งวดการบงัคบัใช้กฎหมายต่อผูด่ื้มแล้วขบั จากนั้น
ติดตามประเมินผลการเปล่ียนแปลง น าเสนอความกา้วหนา้ของการด าเนินการให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
แกไ้ขปัญหาฯ   หลงัด าเนินงานในวงรอบท่ี 3 ภาคีเครือข่ายการด าเนินงานจากจ านวน 16 หน่วยงานเป็น 20 
หน่วยงาน  จ านวนผูเ้สียชีวิตลดลงร้อยละ 37.0  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550 ดชันีการเสียชีวิตลดลงจาก 
0.0133 เป็น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 ตามล าดบั)  

สรุป  การพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ต  เร่ิมจาก
การสร้างภาคีเครือข่ายดว้ยการใชข้อ้มูลผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรมาเป็นจุดเร่ิมตน้ เช่ือมดว้ยขอ้มูลท่ีเป็น
สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ เช่น หมวก เมา หรือจุดเส่ียง ส่วนส าคญัประกอบดว้ย คือ  ความมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย  การประสานงานท่ีดี และติดตามดว้ยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  รูปแบบฯน้ีสามารถลดอตัราการเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรลงได ้ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบัพื้นท่ีอ่ืน  ทั้งน้ีจะข้ึนกบับริบท เป้าหมาย และ
ศกัยภาพของหน่วยงานในแต่ละพื้นท่ี 

ค าส าคัญ:  อุบติัเหตุจราจร, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร, Management Information System, model,  
ภูเก็ต   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุบติัเหตุจราจร (Road Traffic Accidents) เป็นปัญหาระดับโลกของสังคมท่ีใช้รถในการ
คมนาคมขนส่งท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  องคก์ารอนามยัโลกคาดการณ์วา่ ปี พ.ศ.2573  หากแต่
ละประเทศไม่มีมาตรการท่ีดีในการป้องกนัอุบติัภยัทางถนน จ านวนผูเ้สียชีวิตทัว่โลกจะเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
มากเฉล่ียปีละ 2 .4 ลา้นคน ซ่ึงท าให้อนัดบัสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุขยบัสูงข้ึนจากอนัดบั 9 ในปี 
พ.ศ. 2547 เป็นอนัดบั 5 น าหนา้โรคร้ายหลายโรค รวมถึงโรคเอดส์และโรคมะเร็ง ประเทศไทยเป็นหน่ึง
ในหลายประเทศทัว่โลกท่ีก าลงัเผชิญกบัผลกระทบจากอุบติัเหตุจราจรอย่างหนกัหน่วง ท าให้รัฐบาล
ตอ้งยกให้ปัญหาดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยก าหนดให้ปี 2 554-2563 ให้ทุกภาคส่วนด าเนิน
โครงการทศวรรษความปลอดภยัทางถนน (http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/tonkit31. 
pdf) 

ส าหรับประเทศไทยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรก็นบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ
ประเทศและมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีเช่นกนั  จากสถิติของส านกังานต ารวจแห่งชาติ พบวา่ 
อุบติัเหตุจราจรท าใหมี้ผูเ้สียชีวติมากกวา่คดีอุกฉกรรจท่ี์มีการเสียชีวิตถึง 4.52 เท่า จากอตัราการบาดเจ็บ 
1,523.19 ต่อแสนประชากรในปี 2542  เพิ่มข้ึนเป็น 1,545.2  ต่อแสนประชากรในปี 2547 และอตัราตาย
คิดเป็นร้อยละ 59.8 ของการตายในประชากรไทย (ส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) และในปี 2552 มีจ านวนอุบติัเหตุทางถนน 84,806 คร้ัง  ผูเ้สียชีวิต 10,717 ราย
จ านวนผูบ้าดเจ็บ 115,000 คน คิดเป็นในแต่ละวนัมีผูเ้สียชีวิตเฉล่ียประมาณ 33 คน หรือ  ประมาณการ
ว่าในทุกๆ 1 ชัว่โมง มีคนเสียชีวิต 1 คน  อุบติัเหตุทางถนน หรือทุกๆ วนัจะมีผูบ้าดเจ็บเขา้รับการ
รักษาพยาบาล กวา่ 2,700 รายมีผูพ้ิการสะสมกวา่ 1 แสนคน และผูพ้ิการรายใหม่เกือบ 5 พนัคนต่อปี 
มูลค่าความสูญเสียประมาณ 2 แสนลา้นบาทต่อปี โดย 1ใน3 ของกลุ่มผูบ้าดเจบ็และเสียชีวติอายนุอ้ยกวา่ 
20 ปี ในกลุ่มเยาวชนท่ีอายรุะหวา่ง 15-19ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของการบาดเจบ็ของทุกกลุ่มอายรุวมกนั 

การเกิดอุบติัเหตุจราจรไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญแต่สามารถป้องกนัได ้  ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
จราจรไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล  ยานพาหนะ และส่ิงแวดลอ้ม  การป้องกนัหรือการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
จราจรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการหลายๆมาตรการอยา่งเป็นระบบ  ในประเทศท่ีมี
รายไดสู้งหลายแห่งไดแ้สดงให้เห็นวา่ สามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุและอตัราตายไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเป็นผลจากการพิจารณาปัญหาอยา่งเป็นระบบ (systems approach) 
และเน้นมาตรการทั้งปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม ยานพาหนะ และผูใ้ช้ถนน มากกว่าการเน้นท่ีการ

http://www.hiso.or.th/hiso/picture/
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ชถ้นนแต่เพียงอยา่งเดียว   ส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันาหลายประเทศได้
มีการด าเนินการดว้ยรูปแบบง่ายๆท่ีไดผ้ล เช่น การติดตั้ง Rumble strips ในประเทศกาน่า สามารถลด
การชนลงไดร้้อยละ 35 ลดการเสียชีวิตไดร้้อยละ 55 โดยมีตน้ทุนการด าเนินงานต ่าเม่ือเทียบกบัการ
บงัคบัใช้กฎหมายดว้ยวิธีอ่ืน (Afukaar FK, 2003) ส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรของ 
European Union Road Federation ก็ให้น ้ าหนกัของการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิศวกรรมจราจรทางถนน
ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากไดผ้ลเร็วเม่ือเทียบกบัการแกปั้ญหาดว้ยวธีิอ่ืน(Fitzpatrick, Kay et al, 2000) 

จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุการจราจรสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศ   แนวโน้มจากขอ้มูลปี 2548 -2550 พบวา่ อตัราการบาดเจ็บดว้ยอุบติัเหตุจราจรต่อแสน
ประชากรเท่ากบั 4,466.4, 4,536.2 และ 4,708.1 ตามล าดบั โดยในปี 2550 มีผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุจราจร
เฉล่ียประมาณวนัละ 40 คน   และมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรเดือนละ 16 - 17 คน (ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต, 2551)   พาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรมากท่ีสุด คือ  รถจกัรยานยนต์  คิดเป็น
ร้อยละ 89.1  ของการเกิดอุบติัเหตุขนส่ง เวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุอยูใ่นช่วง 15.00 -  24.00 น. กลุ่มอายุท่ีเกิด
อุบติัเหตุสูงสุด คือ 15 - 25 ปี  (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2548)  และการศึกษาสาเหตุของการเกิด
อุบติัเหตุในจงัหวดัภูเก็ตจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้เคยประสบอุบติัเหตุจราจร พบวา่การเกิดอุบติัเหตุจราจรนั้น
มีสาเหตุเกิดจากสภาพถนน (ร้อยละ 60.20 ) ท่ีเป็นจุดอนัตราย ไดแ้ก่ ทางโคง้ ทางแยก และสภาพถนน
ช ารุด หรือ ล่ืน (สุรางคศ์รี     ศีตมโนชญ์, 2551)  นอกจากน้ีจงัหวดัภูเก็ตยงัมีปัจจยัเสริมส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจร  ไดแ้ก่การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของความตอ้งการใชร้ถใชถ้นนเน่ืองจากการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ   แต่โครงสร้างดา้นวิศวกรรมจราจรไม่ไดถู้กปรับปรุงตามการ
เจริญเติบโตของเมือง  แมว้่าท่ีผ่านมาจงัหวดัภูเก็ตมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจรอย่าง
ต่อเน่ือง   แต่ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมายงัคงเห็นผลไม่ชดัเจน เน่ืองจากเป็นการแกไ้ขตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน ขาดพลงัของความมีส่วนในการแกไ้ขดว้ยทิศทางเดียวกนั   จะเห็นไดจ้ากแนวโนม้
ของขอ้มูลสถิติการบาดเจบ็และเสียชีวิตยงัมิไดล้ดลง  โดยจุดอ่อนของระบบการจดัการการป้องกนัหรือ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรอยูท่ี่การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ขาดการใช้ขอ้มูลร่วมกนั  
ขาดการประเมินท่ีเป็นระบบ   ซ่ึงความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวข้องจะเป็นกุญแจส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย  (Suriyawongpaisal P. and Kanchanasut S., 2003)  คณะผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันารูปแบบ
การด าเนินงานแกไ้ขปัญหาดงักล่าวข้ึนใหม่โดยใช้หลกั 6 ช.(ชวน เช่ือม เช็ค ชง ชมและช้อน) ในการ
สร้างความมีส่วนร่วมของคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรจงัหวดัภูเก็ต ท่ีเนน้การแกไ้ขเฉพาะ
เร่ืองท่ีส าคญัตามหลกัการของพาเรโต ้(The 80-20 rule, The law of the vital few ) และการใชท้รัพยากรและ
ศกัยภาพในพื้นท่ี ตั้งแต่ปี 2551 ไดเ้ร่ิมการพฒันาดว้ยการประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจราจร (Dead case conference) สร้างทีมพี่เล้ียง เครือข่าย การใช้ขอ้มูลและวิเคราะห์สาเหตุ
ร่วมกบัการส ารวจพื้นท่ีมาวางแผนและก าหนดเป้าหมายการแกไ้ขปัญหาฯ ในปี 2552- 2553 ไดเ้พิ่มการ
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ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) มาพฒันาแผนปฏิบติังาน 
ซ่ึงรูปแบบการด าเนินงานดงักล่าวสามารถลดอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรลดลงจาก 200 คนใน
ปี 2550 เหลือ 140 คนในปี 2552 แต่การป้องกนัหรือการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้น จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการหลายๆมาตรการอยา่งเป็นระบบ  โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู ้
ขบัข่ีซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุจราจรท่ียงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้
เกิดแรงเสริมทั้ งในทางบวกและลบต่อผูข้ ับข่ี  ซ่ึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนนั้นต้องผ่าน
กระบวนการท าใหเ้กิดความตระหนกั ปรับความคิด เกิดแรงจูงใจท่ีจะท า ทดลองท าพฤติกรรมใหม่ และ
การท าพฤติกรรมใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมถาวร กระบวนการเหล่าน้ีตอ้งใช้
ระยะเวลาและความต่อเน่ือง ดงันั้นคณะวจิยัจึงไดด้ าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาฯ 
โดยอาศยัทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ีในวงรอบท่ี 3 (ปี 2554) เพื่อเป้าหมายการลดอตัราการตายจาก
อุบติัเหตุจราจร 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

เพื่อพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมีส่วนร่วมโดยอาศยั
ทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ี     

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิด “5 ช” (ชวน เช่ือม  ชง  ชมและช้อน) ของนายแพทยอ์นุชา  เศรษฐ์
เสถียร และคณะวจิยัไดป้รับปรุงโดยการเพิ่ม “เช็ค”  มาเป็นแนวคิด ” 6 ช” มาเป็นหลกัในการด าเนินงาน
สร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวเิคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจและการด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุด  โดยใชข้อ้มูลเชิงประจกัษม์าเป็นฐานใน
การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาตามหลกัการของวงจร PDCA (Plan Do Check Action: วางแผน 
ด าเนินการ ประเมินผล/ป้อนข้อมูลย ้อนกลับและด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง) มาเป็นรูปแบบในการ
พฒันาการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ตโดยใชว้งจรการวจิยัเชิงปฏิบติั 
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ขอบเขตกำรวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะรูปแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
อุบติัเหตุจราจรจงัหวดัภูเก็ตเท่านั้น 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 อุบติัเหตุจราจร  หมายถึง  อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเดินทางสัญจรบนทอ้งถนนท่ีเกิดข้ึนและมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินถนน  ผูข้บัข่ี  และผูโ้ดยสารยานพาหนะทุกประเภท 
 จุดเส่ียง  หมายถึง  บริเวณท่ีมีการเกิดอุบติัเหตุจราจรซ ้ าท่ีบริเวณเดิมบ่อยคร้ัง หรือเป็นบริเวณท่ี
มีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจราจร ซ่ึงก าหนดโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ี 
 ยทุธศาสตร์ 5 E  หมายถึง  การวางแผนงานสู่การปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นความปลอดภยั
ทางถนน 5 มาตรการไดแ้ก่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) ดา้นวิศวกรรมจราจร ( Engineering) 
การให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ (Education) ดา้นการมีส่วนร่วม ( Empowerment)  และการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) หมายถึง ระบบท่ีมี
การเก็บรวบรวมประเมินผล และกระจายขอ้มูลอย่างมีแบบแผนในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจดัการ รวมถึงการรายงานกิจกรรมในรูปแบบเอกสารของแผนงาน และกระบวนการบริหารงาน 
(ท่ีมา : wikipedia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
http://www.komchadluek.net/search.php?search=จราจร
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บทที่ 2 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาน้ีผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสาร  วรรณกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั  โดยจะกล่าวถึง
แนวคิด  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. สถานการณ์ของอุบติัเหตุจราจรจงัหวดัภูเก็ต 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุจราจร 

2.1  ปัจจยัดา้นบุคคล 
2.2 ปัจจยัดา้นยานพาหนะ 
2.3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

3. มาตรการควบคุมป้องกนัอุบติัเหตุจราจร 
3.1  มาตรการดา้นวศิวกรรมจราจร 
3.2  มาตรการการลดความเร็ว 
3.3  มาตรการลดอุบติัเหตุจราจรจากแอลกอฮอล์ 
3.4  มาตรการดา้นการใหค้วามรู้  และประชาสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วม 

4. แนวคิดการสร้างเครือข่าย 
5. แนวคิดเก่ียวกบัจิตส านึกดา้นความปลอดภยั 
6. Management information system (MIS) 

1.   สถำนกำรณ์ของอุบัติเหตุจรำจรจังหวดัภูเกต็ 

  จงัหวดัภูเก็ต เป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการบาดเจบ็และการตายจากอุบติัเหตุสูงเป็นอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศ  โดยเฉพาะอุบติัเหตุจากการขนส่ง  จากรายงานสรุปสถานการณ์บาดเจบ็จากอุบติัเหตุการขนส่ง
ทางบกของประเทศ พ.ศ.2548 โดยส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พบวา่ 
จงัหวดัภูเก็ตมีอตัราการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุขนส่งต่อแสนประชากร สูงเป็นอนัดบัสองของประเทศ 
รองจากจงัหวดัชลบุรี   ส่วนอตัราการเสียชีวติต่อแสนประชากรสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ   เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมของจงัหวดัภูเก็ต  พบวา่ ความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระสบเหตุ
เสียชีวติและบาดเจบ็นั้นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในปี 2548-2550 (อตัราตาย 61.9, 63.4 และ 63.4ตามล าดบั) 
(อตัราบาดเจบ็ 4,466.4, 4,536.2 และ 4,708.1 ตามล าดบั)   โดยในปี 2550 จงัหวดัภูเก็ตมีผูบ้าดเจบ็จาก
อุบติัเหตุจราจรเฉล่ียวนัละ 40 คน   และมีผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรเดือนละ 16 - 17 คน (ตามตารางท่ี 
1)  พาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรมากท่ีสุด คือ  รถจกัรยานยนต ์  คิดเป็นร้อยละ 89.1  ของการเกิด
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อุบติัเหตุขนส่ง เวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุอยูใ่นช่วง 15.00 -  24.00 น. กลุ่มอายท่ีุเกิดอุบติัเหตุสูงสุด คือ 15 - 25 
ปี  (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2548)   

ตำรำงที ่1  จ ำนวนกำรเกดิอุบัติเหตุและจ ำนวนกำรตำยจำกอุบัติเหตุจรำจรจังหวดัภูเก็ต ปี  2544 – 2550 

พ.ศ. จ านวนบาดเจบ็ จ านวนตาย 
อตัราบาดเจบ็ต่อ
แสนประชากร 

อตัราตายต่อแสน
ประชากร 

2544 12,147 149 4,647.1 57.0 
2545 10,364 181 4,556.2 67.8 
2546 12,435 195 4,575.0 71.7 
2547 12,294 188 4,436.6 67.8 
2548 12,618 175 4,466.4 61.9 
2549 13,245 185 4,536.2 63.4 
2550 14,854 200 4,708.1 63.4 
2551 14,290 154 4,369.9 47.1 
2552 
2553 

14,328 
14,982 

140 
140 

4,265.4 
4,341.8 

41.7 
40.6 

ท่ีมา :  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต, 2554 

2. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักำรเกดิอุบัติเหตุจรำจร 

 การเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนเกิดข้ึนคร้ังแรกในโลกท่ีประเทศองักฤษในปี 1899  จากการ
ขบัรถเร็วและแหกโคง้ โดยสรุปปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนมี  3  ประการ ได้แก่  ผูข้บัข่ี   
ถนน/ส่ิงแวดลอ้ม และยานพาหนะ (Collision analysis : Professional road accident investigation)  
ต่อมา  Moller ไดศึ้กษาขอ้มูลจากวารสาร Lancet ในปี 1998  และสรุปปัจจยัของอุบติัเหตุทางถนนเพิ่ม
เป็น  4  ประการ ไดแ้ก่  

1.  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น เวลา สภาพภูมิอากาศ  
2.  ปัจจยัดา้นผูข้บัข่ี เช่น อาย ุเพศ ประสบการณ์ อารมณ์  ความลา้  
3.  ปัจจยัดา้นรถ เช่น ระบบการบงัคบั ระบบเบรก  ยาง  
4.  ปัจจยัท่ีเบ่ียงเบนสมาธิของการขบัข่ี เช่น อาหาร วทิย ุโทรศพัท ์ ผูโ้ดยสาร  e-mail  เป็นตน้ 

(The highway safety roundtable, 2008) 
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William Haddon Jr. (อา้งใน Peden  M., 2004) ไดน้ าเสนอ The Haddon Matrix  ท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 3 ปัจจยั คือ บุคคล  ยานพาหนะ  และส่ิงแวดล้อมในระหว่าง 3 ห้วงเวลาของ
อุบติัเหตุคือ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุ ซ่ึงประกอบดว้ย 9 ช่องท่ีเป็นผลลพัธ์ไดจ้  าลอง
ระบบพลวตัหลายลกัษณะข้ึนโดยแต่ละช่องจะเปิดโอกาสใหใ้ชก้ารเขา้แทรกแซงเพื่อลดการบาดเจ็บจาก
การเกิดอุบติัเหตุทางถนน (ตารางท่ี 2) 

ตำรำงที ่2   The Haddon  matrix 

หว้งเวลา 
ปัจจยั 

บุคคล ยานพาหนะ ส่ิงแวดลอ้ม 

ก่อนเกิดเหตุ การป้องกนั
อุบติัเหตุรถชน
กนั 

- ขอ้มูล 
- ทศันคติ 
- ความอ่อนเปล้ีย 
- การกวดขนัของ
ต ารวจ 

- ถนนท่ีมีคุณภาพ 
- แสงสวา่ง 
- ระบบเบรค 
- การช่วยเหลือ 
- การก าจดัความเร็ว 

- การออกแบบถนน  
ออกแบบแปลน
ถนน 
-  การก าจดัความเร็ว 
- ส่ิงอ านวยความ
สะดวกผูเ้ดินเทา้ 

ขณะเกิดเหตุ การป้องกันการ
บาดเจ็บระหว่าง
การเกิดอุบติัเหตุ 

- การใชเ้คร่ือง
พนัธนาการต่างๆ 
- ความอ่อนเปล้ีย 

- ส่ิงพนัธนาการผู ้
ขบัข่ี 
- อุปกรณ์นิรภยัอ่ืนๆ 
- การออกแบบ
ป้องกนัการชน 

- อุปกรณ์ป้องกนั
การชนริมถนน 

หลงัเกิดเหตุ การรักษาชีวติ - ทกัษะการปฐม
พยาบาล 
- การเขา้ถึงสถานท่ี
โดยคณะแพทยก์ูภ้ยั 

- ความสะดวกใน
การเขา้ถึง 
- ความเส่ียงต่อ
อคัคีภยั 

- อุปกรณ์การกูภ้ยั 
- ความแออดัคบัคัง่
ของการจราจร 

2.1 ปัจจัยด้ำนบุคคล 

ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง  ผูข้บัข่ี  คนเดินเท้า  และผูโ้ดยสาร  จากการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และประเทศองักฤษ พบวา่  ร้อยละ 94 – 95  มีสาเหตุมาจากผูใ้ชถ้นน  โดยท่ีร้อยละ 57 – 
65 ของอุบติัเหตุเกิดจากผูใ้ชถ้นนเพียงดา้นเดียว  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30 เป็นการเกิดโดยมีสาเหตุอ่ืนร่วม
ดว้ย  (Wetteland T., Lundebye S., 1997)  สมรรถภาพการขบัข่ีของแต่ละคนมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่
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กบั อาย ุประสบการณ์ ความช านาญ ความแขง็แรงของร่างกาย เช่น ด่ืมของมึนเมา กินยากดประสาท ท า
กิจกรรมอ่ืนร่วมกบัการขบัรถ หรือขบัรถติดต่อกนัเป็นเวลานานหลายชัว่โมง และสภาพแวดลอ้มของ
ทางท่ีขบัรถผา่นไป  

 ขอ้มูลจากประเทศออสเตรียเลีย พบวา่มีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บสาหสักว่าคร่ึง  จะพบในกลุ่มผู ้
ขบัข่ีท่ีมีอายุนอ้ย  (Symmons M., Haworth N. and Johnston I., 2004)  ท่ีมีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุจราจร
มากกวา่กลุ่มท่ีอายุมาก   ปัจจยัหลกัคือ การขาดประสบการณ์  (Senserrick T. and Haworth N. ,  2005)  
เช่นเดียวกบัการศึกษาในประเทศอเมริกาท่ีพบว่า  ผูท่ี้ขบัข่ีรถด้วยความรวดเร็วจะเป็นในกลุ่มวยัรุ่น  
(Wasielewski P., 1984)  โดยเฉพาะกลุ่มอายุ  15- 24 ปี และผูข้บัข่ีรถใหม่ท่ีเคยมีประวติัเกิดอุบติัเหตุ  ผู ้
รถบรรทุกหนกั และผูข้บัรถท่ีไม่มีผูโ้ดยสาร  (Miller T.R., Galbraith M. S. and Lawrence B.A., 1998) 
ในประเทศองักฤษ พบวา่ เยาวชนอายุ  17-21  ปี มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 7  ของผูมี้ใบอนุญาตขบัข่ี แต่
ไดรั้บอุบติัเหตุเป็นร้อยละ 13 ของผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุ (Ian R, 2001)  การศึกษาในประเทศยากจนและ
ประเทศร ่ ารวย  ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย มีสัดส่วนท่ีไดรั้บอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตมากกวา่ผูมี้ฐานะดี   ในประเทศ
ยากจนเองผูบ้าดเจ็บมกัเป็นผูเ้ดินเทา้ ผูโ้ดยสาร และผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซด์  (Nantulya V.M. and Reich 
M.R, 2003) 

ปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีพบจากพฤติกรรมการขบัข่ี ไดแ้ก่  การเมาแลว้ขบั   ความเร็วขณะขบัข่ี การใช้
สารเสพติด  ความง่วง  การไม่สวมหมวกกนัน็อค และคาดเข็มขดันิรภยั  (Suriyawongpaisal  P. and 
Kanchanasut S., 2003)  นอกจากน้ีการฝ่าไฟแดงเป็นอีกสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีพบค่อนขา้งบ่อย ( Retting 
R.A., Ferguson S.A. and Hakkert A.S. ,  2003)   

2.1.1 เมำแล้วขับ 
  การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ ร้อยละ 18  ของผูข้บัรถท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทาง
ถนน  มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด เพียง 0.01 – 0.09 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาใน
ประเทศไทยท่ีว่าร้อยละ 62 ของผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนท่ีเขา้รับการรักษาในห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลต่างๆ ด่ืมสุราก่อนประสบอุบติัเหตุและอีกร้อยละ 44 มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 
0.01 เปอร์เซ็นต ์(บทความและส่ือรณรงคแ์ละป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน) 

จากการศึกษาในอเมริกาพบวา่ เยาวชน  เป็นกลุ่มเส่ียงจากอุบติัเหตุจากเมาแลว้ขบัสูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบักลุ่มอายุอ่ืนๆ โดยหน่ึงในสามของอุบติัเหตุเกิดกบัคนกลุ่มอายุ 21-24 ปี (34%) กลุ่มอายุ 25 – 
34 ปี (31%) และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (25%) โดยผูเ้สียชีวิตท่ีเมาสุรากว่าคร่ึงคือผูท่ี้มีอายุเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 40 ปี  และผูเ้สียชีวิตท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์30% มีระดบัblood alcohol concentration (BACs) 
เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.08% 
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ตำรำงที ่3  ผลของระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดท่ีมีต่อร่างกาย 

ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด 
(มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) 

อาการแสดง 

30 
50 
100 
200 
300 
400 

สนุกสนาน ร่าเริง 
เสียการควบคุมการเคล่ือนไหว 

เดินไม่ตรงทาง 
สับสน 
ง่วงซึม 

สลบและอาจถึงตาย 

เม่ือเปรียบเทียบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดกบัโอกาสเกิดอุบติัเหตุ พบวา่ 

ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด (mg% ) โอกาสเกิดอุบติัเหตุเม่ือเทียบกบัคนท่ีไม่ด่ืมสุรา 

20 ใกลเ้คียงกบัคนไม่ด่ืมสุรา 

50 โอกาสเกิดอุบติัเหตุเพิ่มเป็น 2 เท่า  

80 โอกาสเกิดอุบติัเหตุเพิ่มเป็น 3 เท่า  

100 โอกาสเกิดอุบติัเหตุเพิ่มเป็น 6 เท่า  

150 โอกาสเกิดอุบติัเหตุเพิ่มเป็น 40 เท่า  

มากกวา่ 200 ไม่สามารถวดัได ้เน่ืองจากควบคุมการทดลองไม่ได ้

ท่ีมา: สถานีต ารวจเมืองชลบุรี http://muang. chonburi.police.go.th/htm/intro/drunk.html 

ดงันั้นในประเทศไทย จึงก าหนดระดับแอลกอฮอล์ให้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตาม
ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 16/2537 

2.1.2 ควำมง่วง 
ง่วงหลบัใน เป็นสาเหตุส าคญัอยา่งน้อย 20% ของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุการจราจรทัว่โลก  

จากการศึกษาในต่างประเทศ พบวา่ อุบติัเหตุในทอ้งถนนท่ีเกิดจาก “ความง่วงนอนหรือหลบัในขณะขบั
รถ”จะเป็นอุบติัเหตุท่ีมีความรุนแรงสูง และเกิดการเสียหายมาก เน่ืองจากผูท่ี้หลบัในขณะขบัรถ จะขบั
ต่อโดยใชค้วามเร็วเท่ากบัความเร็วก่อนท่ีจะหลบัและถือพวงมาลยัในท่าเดิม หากขบัรถมาดว้ยความเร็ว 
80 กิโลเมตรต่อชัว่โมงในทางตรง และหลบัในเม่ือมาถึงทางโคง้ รถจะแหกโคง้ดว้ยความเร็วเท่าเดิม 
โดยท่ีในเวลาเพียง 5 วินาที รถจะเคล่ือนท่ีไปคิดเป็นระยะทางประมาณ 111 เมตร (ชิดพงศ ์ ทองกุม) 

http://muang/
http://www.bangkokhospital.com/thai/finddoctor/doctor_sche.asp?DrID=780&name=%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&surname=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1
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หรือความเร็ว 90 กม./ชม. หากผูข้บัรถหลบัในแค่ 4 วนิาที     รถจะวิง่ต่อไปอีก 100 เมตร   การชนตน้ไม้
หรือเสาไฟในขณะท่ีผูข้บัหลบัในและชนเต็มแรงโดยไม่ไดเ้บรก  เวลาเกิดอุบติัเหตุจึงรุนแรงมากถึงขั้น
เสียชีวติและบาดเจบ็สาหสั  

จากการศึกษาในองักฤษ (Conner et al. 2002)  พบวา่ หากผูข้บัข่ีง่วงนอนโอกาสสูง   8  เท่า   
หากขบัข่ีระหวา่งตี  2- ตี 5 โอกาสสูงข้ึน 5  เท่า    และหากนอนนอ้ยกวา่ 5  โอกาสสูงข้ึน 3  เท่า     จาก
การศึกษาของมูลนิธิง่วงอยา่ขบัท่ีไดท้  าการส ารวจคนขบัรถหลายประเภท ผา่นแบบสอบถาม พบวา่ ร้อย
ละ 28-53  เคยหลบัขณะขบัรถมาแล้ว สภาพของ “คนหลบัใน” นั้น เท่ากบัคนหูหนวก ตาบอด เป็น
อมัพาตและหมดสติชัว่ครู่ ซ่ึงการง่วงหลบัในเป็นส่ิงท่ีบงัคบัไม่ได ้และเกิดข้ึนเองกบัคนท่ีง่วงจดั โดยจะ
มีอาการหาวนอนไม่หยุด ลืมตาไม่ข้ึน สายตาโฟกสัภาพไม่ชดั และเร่ิมควบคุมพวงมาลยัไม่ได ้ ถา้ฝืน
ขบัต่อจะเกิดอาการหลบัในได้ในท่ีสุด  และสาเหตุในการง่วงแล้วขบัรถท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ อดนอน 
นอนไม่พอ สาเหตุอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ อาทิ การกินยาแกห้วดั ยาแกภู้มิแพ ้รวมไปถึงโรคประจ าตวับางโรค 
เช่น โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลบั และสาเหตุใหญ่เป็นเพราะฤทธ์ิของแอลกอฮอล์   แอลกอฮอล์
เป็นอนัตรายส าหรับคนท่ีอดนอน การด่ืมสุราเพียงแกว้เดียวท าใหห้ลบัในง่ายข้ึน 

Stutts  ไดร้ายงานโอกาสของการเกิดอุบติัเหตุของผูท่ี้มีภาวะการนอนไม่ปกติกบัผูท่ี้นอนปกติ
เป็นจ านวนเท่าดงัน้ี 

• ผูป้ฏิบติังานกะกลางคืน  โอกาสสูง 13.6 เท่า  
• ผูท่ี้นอนนอ้ยกวา่ 5  ชม.โอกาสสูง  7 เท่า  
• ผูท่ี้นอน  5-6 ชม.  โอกาสสูง   3.87  เท่า  
• ผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองของการนอนไม่หลบั โอกาสสูง 12.1 เท่า  
• ผูท่ี้ขบัรถตอนดึก โอกาสสูง 6.5 เท่า 
• ผูท่ี้นอนนอ้ยกวา่ 4 ชม. ในคืนก่อนหนา้ โอกาสสูง 19.2 เท่า 
• ผูท่ี้ไม่ไดน้อนมากกวา่ 15-20 ชม. โอกาสสูง 10.4 เท่า 
• ไม่ไดน้อนมากกวา่ 20 ชม.  โอกาสสูง  56.6  เท่า 

                    การหลบัไม่เพียงพอ เพียงคืนละ 1 ชัว่โมง จะเกิดภาวะการอดนอนสะสมและความง่วงใน
เวลากลางวนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามจ านวนชัว่โมงท่ีอดนอน   คนท่ีต่ืนตั้งแต่ 6 โมงเช้าและไม่ไดงี้บ
กลางวนั แล้วขับรถกลับบ้านเวลาเท่ียงคืนจะมีความสามารถในการขับรถเหมือนกับคนเมาท่ีมี
แอลกอฮอล์ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์   คนท่ีอดนอนหรือนอนไม่พอ นอนเพียง 4 ชัว่โมงแลว้ด่ืมเบียร์
เพียง 1 ขวด จะมีความสามารถในการขบัรถเท่ากบัคนท่ีไดน้อนเต็มอ่ิมพร้อมด่ืมเบียร์ 6 ขวด (บทความ
และส่ือรณรงคแ์ละป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน) 
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                สาเหตุท่ีความง่วงมีผลต่อการขบัข่ียานพาหนะ  เกิดจากระบบประสาทสัมผสัมีการตอบสนอง
ชา้มีผลต่อการสั่งการของสมองไปยงักลา้มเน้ือรวมทั้งการตดัสินใจเช่นเดียวกบัผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอล์   ซ่ึง
การพกังีบระหว่างการขบัข่ีมีผลต่อการลดอุบติัเหตุ  โดยพบว่า ในผูข้บัข่ีรับจา้งท่ีมีการพกัทุก ๆ  3  
ชัว่โมงไดผ้ลในการพกั 2 คร้ังแรก แต่การพกัคร้ังท่ี 3  ไม่มีผล  โดยการพกัหลงัจากนั้น ไม่เพียงพอ
เพราะผูข้บัตอ้งการการนอนพกัจริง ๆ  หากผูข้บัไม่ไดน้อน อาจเกิดการเผลองีบหลบั  ซ่ึงเป็นปฏิกิริยา
ทดแทนการอดนอน  และการนอนงีบ 30 นาทีหากไม่ไดน้อนมาทั้งคืน ไม่สามารถทดแทนการนอนได ้ 
มีการทดลอง พบว่าการงีบหลกั 15 นาทีในรถและด่ืมกาแฟ ไดผ้ลดี (Mackie and Miller, 1978)  จากการศึกษา
ขนาดใหญ่ (meta analysis) 12  การศึกษา การงีบ 15 นาทีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดถึ้ง 6.75 ชัว่โมง 
การงีบหลบั 2 ชั่วโมง  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 9  ชั่วโมง   มีขอ้จ ากดัไม่ได้ผลหากร่างกาย
ตอ้งการการนอนอยา่งแทจ้ริง โดยศึกษาในกลุ่มพวกท างานกะดึก  จะไดผ้ลในคืนแรกและไม่ไดผ้ลใน
คืนถดัไป  

ขอ้มูลเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการออกแบบถนนทางด่วน หากจดัพื้นท่ีท่ีปลอดภยัให้ผูข้บัข่ีสามารถ
แวะพกังีบได ้  นอกจากน้ีการออกแบบผิวถนนให้มีกระตุน้เตือนผูข้บัข่ี โดยการท าไหล่ถนนท่ีมีเส้น 
rumble strip  สามารถลดอุบติัเหตุได ้18-21%  และ rumble strip   เส้นกลาง สามารถลดอุบติัเหตุของ
การชนชนิดปะทะหนา้ลง 25%  และการให้การศึกษาแก่สาธารณชนมีความส าคญั  ในส่วนของผูข้บัข่ี
หรือประชาชนควรปฏิบติั ดงัน้ี 

 การวางแผนการขบัข่ีล่วงหนา้เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการลดความอ่อนลา้ 
 หลีกเล่ียงการขบัข่ีระหวา่งตี 2 – 6 โมงเชา้ 
 เร่ิมการขบัข่ีเม่ือไดรั้บการพกัผอ่นเตม็ท่ี 
 การด่ืมกาแฟและการพกัระยะสั้นช่วยเพิ่มความสดช่ืน แต่หากผูข้บัข่ีง่วงนอนกมาก 

จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพกังีบ 
 หากขบัข่ี 16-18 ชัว่โมงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการนอนพกั 
 การรักษาโรค Sleep apnea  ไดผ้ลในการลดอุบติัเหตุ 
 การลดเพิ่มระยะห่างจากคนัหนา้มากกวา่ 10เมตร สามารถความรุนแรงของอุบติัเหตุ   

(The highway safety roundtable, 2008) 

2.1.3  พฤติกรรมกำรใช้หมวกนิรภัยของวยัรุ่น 

พฤติกรรมการใชห้มวกนิรภยั เป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัเง่ือนไข ทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เพศ 
และวยั ของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะมีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิต รูปแบบและวตัถุประสงคข์องการมีและการใชท่ี้
แตกต่างกนั  ส าหรับวยัรุ่น เห็นวา่ รถจกัรยานยนต์ เป็นมากกวา่พาหนะในการเดินทาง แต่ถูกถือวา่ เป็น
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ส่วนประกอบของชีวิตทางสังคม เป็นเพื่อนคู่กายท่ีสร้างความอิสระ เดินทางไปไหนมาไหนไดอ้ยา่งใจ 
ลดความเบ่ือ ความเซ็งกบัการอยูก่บับา้น ท าให้สามารถพาตวัเขา้กบักลุ่มเพื่อน หรือร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เป็นหวัขอ้สนทนาในวงเพื่อน  การข่ีมอเตอร์ไซคส์ าหรับวยัรุ่นนั้น ท าให้มีจุดเด่น จุดดึงดูดใจ
เพื่อนและเพศตรงกนัขา้ม เป็นเร่ืองทา้ทาย เป็นศกัด์ิศรี หรือแมแ้ต่เป็นเคร่ืองแกค้วามเหงา และความ
โกรธ 

วยัรุ่นยงับอกว่า เม่ือเจออุบติัเหตุ จากท่ีเคย ขบัเร็วก็จะลดความเร็วลง เพราะกลวัว่าจะเกิด 
อุบติัเหตุ แต่ 2-3 วนั ก็กลบัมาเหมือนเดิมอีก  การใชม้อเตอร์ไซคข์องกลุ่มวยัรุ่น จะไม่นิยมการใชห้มวก
นิรภยั เพราะเห็นวา่การข่ีรถเท่ียว การขบัรถเป็นกลุ่ม หากใส่หมวกให้คุยเล่นไม่ได ้หรือโทรศพัทข์ณะ
ขบัรถไม่ได ้และยงัเห็นวา่ การสวมหมวกนิรภยั จะมีความรู้สึกแปลกๆ เทอะทะ เชย ถูกเพื่อนลอ้  ท าให้
ผมเสียทรงเวลาหันไปดา้นหลงัไม่สะดวก การใส่หมวกนิรภยั หากจะมีการใส่ ก็ใส่เพื่อกนัต ารวจจบั 
วยัรุ่น ยงัมีค่านิยมบางอยา่งเก่ียวกบัมอเตอร์ไซค ์เช่น เห็นวา่ การมีกระจกขา้งเป็นความเชย เกะกะลูกตา 
เป็นตน้ 

2.2 ปัจจัยด้ำนยำนพำหนะ 

ในประเทศไทย จากการศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2543) 
อุบติัเหตุจากรถจกัรยายนต์จ  านวน 1,409 ราย  ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุรองจากปัจจยัดา้นคน ไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นยานพาหนะ     โดยร้อยละ 2.59  เกิดจากความบกพร่องของยานพาหนะเพียงดา้นเดียว  และ
ร้อยละ 22.88 เกิดจากความบกพร่องของยานพาหนะร่วมกบัปัจจยัดา้นคน   การศึกษาของวีระ  กสานติ
กุล และคณะ (อา้งในมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549)  พบว่า รถจกัยานยนตท่ี์ไดรั้บอุบติัเหตุมีความ
บกพร่องของอุปกรณ์รถท่ีช่วยดา้นความปลอดภยั  ไดแ้ก่  การไม่ติดตั้งไฟหนา้ หรือ ไฟหลงั  เบรคช ารุด  
ไม่มีกระจกมองหลงั  ไม่มีแผน่สะทอ้นแสง  ซ่ึงลว้นเป็นสาเหตุร่วมท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุมากข้ึน   

2.3 ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม 

การมองเห็นและการถูกมองเห็น เป็นเง่ือนไขหลกัส าหรับความปลอดภยัของผูใ้ช้ถนนทุกคน  
ทศันวสิัยท่ีไม่เพียงพอเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจร (Peden  M, editor., 2004)  เห็นไดจ้าก
การชนท่ีไม่มีคู่กรณี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการชนวตัถุขา้งถนน เช่น ตน้ไมห้รือ เสาหลกั จะท าให้บาดเจ็บ
มากกว่า การชนบริเวณทางโคง้, การชนต่อผูเ้ดินถนน การชนในเขตควบคุมความเร็ว  บริเวณทางแยก  
หรือการชนท่ีมีรถเก่ียวขอ้งหลายคนั (Symmons, M., Haworth, N. and Johnston, I., 2004)   จากผล
การศึกษาในหลายๆประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป พบวา่ การชนท่ีไม่มีคู่กรณี เป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุ
ร้ายแรงถึงชีวิตถึงร้อยละ 18-42  (Peden  M, editor., 2004)  โดยประมาณคร่ึงหน่ึงเกิดจากชนตน้ไมข้า้ง
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ทาง  ร้อยละ 20 ชนเสา เสาไฟ แนวกนัขอบทาง  การศึกษาในองักฤษ ระหวา่งปี 1990 ถึง 2002 พบวา่
อุบติัเหตุการชนวตัถุกลางถนนเช่น แนวกั้นทาง เสาไฟ เสาป้ายเตือน ฯ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของอุบติัเหตุ
ทั้งหมด จากจ านวนน้ีร้อยละ 1.9 เสียชีวติ  ร้อยละ 13.6  บาดเจบ็สาหสั อุบติัเหตุเหล่านั้นมกัเก่ียวขอ้งกบั
ขบัรถความเร็วสูงและการด่ืมแอลกอฮอล์  แต่การมองเห็นและการถูกมองเห็นก็เป็นเง่ือนไขหลกัส าหรับ
ความปลอดภยัของผูใ้ช้ถนนทุกคน  ทศันวิสัยท่ีไม่เพียงพอเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจร 
(Peden  M, editor., 2004)   

กำรมองเห็น (vision) 
ความสามารถของตาคนปกติ ในขณะอยู่กบัท่ีจะมองเห็นภาพในลกัษณะเป็นกรวยจอกวา้ง 

(peripheral) มีขอบเขตท ามุม 120-160 องศา เม่ือมีการเคล่ือนท่ีขอบเขตของการมองเห็นชดัเจนจะลดลง 
เช่น  

- ท่ีความเร็ว  40 กิโลเมตร/ชัว่โมง  มีมุมการมองเห็นไดช้ดั  100  องศา 
- ท่ีความเร็ว  75 กิโลเมตร/ชัว่โมง  มีมุมการมองเห็นไดช้ดั  60  องศา 
- ท่ีความเร็ว  100 กิโลเมตร/ชัว่โมง  มีมุมการมองเห็นไดช้ดั  40  องศา 
- ท่ีความเร็ว  150 กิโลเมตร/ชัว่โมง  มีมุมการมองเห็นไดช้ดั  10  องศา 
สภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน ถา้มีแสงสวา่งเขา้ตาเราจากรถท่ีแล่นสวนทางมา หรือจาก

การสะทอ้งของกระจกมาเขา้ตามเรา จะท าให้ตามเกิดการพร่ามวัชัว่ขณะ ตามของมนุษยจ์ะตอ้งใชเ้วลา
ปรับตวัขยายหรือหดม่านตา ถา้ผา่นจากท่ีมืดออกสู่ท่ีสวา่งใชเ้วลาประมาณ 3 วินาที และถา้ผา่นจากท่ี
สวา่งเขา้ท่ีมืด ใชเ้วลาประมาณ 6 วนิาที 

 ระยะทำงของกำรรับรู้และกำรตอบสนอง 
ร่องรอย เฉ่ียวชน ขอบถนน เป็นหลกัฐานส าคญัของจุดเส่ียง  ร่องรอยยางบนถนนบอกความเร็ว

ของรถได ้อย่างไรก็ตามเน่ืองจากลอ้รถไม่ไดห้ยุดทนัทีช่วงแรก รอยจะจาง shadow skid หลงัจากนั้น
รอยจึงชดัข้ึนเม่ือลอ้ล็อคแลว้   รอยยางไม่รวมระยะทางของการรับรู้และการตอบสนอง ระยะทางน้ี
เกิดข้ึนเม่ือผูข้บัข่ีรับรู้จนถึงการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการเหยียบเบรค (perception-reaction time) 
โดยทัว่ไปมีระยะเวลาประมาณ 1.4 วินาที ซ่ึงรถท่ีขบัข่ีดว้ยความเร็วท่ี 30,40,50,60 ไมล์ต่อชัว่โมง จะ
เดินทางได ้61.57, 82.09, 102.62, 123.14 ฟุตตามล าดบั ซ่ึงสามารถน ามาใชค้  านวณความเร็วรถก่อนเกิด
อุบติัเหตุได ้ (Harris JO.) 

 

 



14 
 

 

ตำรำงที ่4  ความเร็วของยานพาหนะ (ไมล/์ชัว่โมง) กบัระยะทาง (ฟุต)ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูข้บัข่ีรับรู้จนถึงการ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการเหยยีบเบรค (perception-reaction time) 

ความเร็ว ไมล/์ชม ถนนแอสฟัลท ์

ค่า ความฝืด f = 
0.75 

คอนกรีต 

ค่า ความฝืด f = 
0.90 

หิมะ 

ค่า ความฝืด f = 
0.30 

กรวด/หิน 

ค่า ความฝืด f = 
0.50 

30 40’ 33’ 100’ 60’ 
40 71’ 59’ 178’ 107’ 
50 111’ 93’ 278’ 167’ 
60 160’ 133’ 400’ 240’ 
ระยะเวลำก่อนกำรชน (Time to collision or time to contact) 
ระยะเวลาก่อนการชน เป็นระยะเวลาท่ีผูข้บัข่ีเร่ิมตระหนกัถึงอนัตรายและลงมือเบรคหรือเบ่ียง

รถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติจนถึงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุจริงๆ  ซ่ึงระยะเวลาการรับรู้และตอบสนอง 
(Perception-Reaction Time) ประกอบดว้ยระยะต่าง ๆ ดงัน้ี 

P = Perception  ระยะเวลาท่ีผูข้บัข่ีรับรู้ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
I = Intellection  ระยะเวลาท่ีผูข้บัข่ีแยกแยะสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
E = Emotion  ระยะเวลาท่ีผูข้บัข่ีใชใ้นการตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไรกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
V = Volition  ระยะเวลาท่ีผูข้บัข่ีกระท าการตามการตดัสินใจจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ในสภาพร่างกายของคนปกติ จะไม่มีอาการเม่ือยลา้จากการขบัรถนาน ไม่ด่ืมของมึนเมาหรือ
เสพยากดประสาท การตอบสนองของผูข้บัข่ีท่ีถูกกระตุน้โดยสภาพการจราจรนั้น ตามมาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (AASHTO) แนะน าใหใ้ชเ้วลาประมาณ 2.5 วนิาที แต่ถา้สภาพร่างกายของเราเกิด
เหน่ือยลา้จากการเดินทางไกล หรือพบปัญหาท่ียากต่อการตดัสินใจ ระยะ เวลาในการตอบสนองอาจ
เพิ่มเป็น 4 วินาที และจากการศึกษาของ  McLeod and Ross (1983) พบวา่ระยะเวลาน้ีเท่ากบั 2-6 วินาที 
(อา้งใน Sidaway B, Fairweather M, Sekiya H, Mcnitt-Ray J, 1996) 

จากการทดลองพบวา่ การรับรู้ของจอประสาทตาดา้นขา้งมีนอ้ยกวา่ตรงกลางซ่ึงมีผลต่อเวลาท่ีผู ้
ขบัข่ีประเมินต่ออนัตรายท่ีจะเกิดการชน (Manser M.P. and Hancock P.A. 1996) ดงันั้นการออกแบบจึง
ควรค านึงถึงการรับรู้และตอบสนองคือ การมองเห็นและขบวนการในการตอบสนองของผูข้บัข่ี เพื่อ
อ านวยความสะดวกบนทอ้งถนนท่ีจะตอ้งใหผู้ข้บัข่ีสามารถใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งปลอดภยั  

 

 

http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LQqMChGd11fnDF9GwXl1SJJQpCSVWjM2KQ5s8TrxD6vqLhXF11lS!1274671113!-39901454?docId=80935746
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3.  มำตรกำรควบคุมป้องกนัอุบัติเหตุจรำจร 

การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการหลายๆมาตรการอย่างเป็นระบบ  ในประเทศท่ีมีรายได้สูงหลายแห่งได้แสดงให้เห็นว่า 
สามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุและอตัราตายไดอ้ยา่งรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเป็น
ผลจากการพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบ (systems approach) และเน้นมาตรการทั้งปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะ และผูใ้ชถ้นน มากกวา่การเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ชถ้นนแต่
เพียงอยา่งเดียว เช่น การศึกษาในประเทศออสเตรียเลีย  พบวา่ การใชก้ลอ้งตรวจจบัความเร็ว สามารถลด
อตัราการเกิดอุบติัเหตุและสามารถลดอตัราการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 41    ขณะท่ีการให้ การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์สามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุลงได้ร้อยละ 12  แต่ไม่ลดความรุนแรงของการเกิด
อุบติัเหตุ  เม่ือวิเคราะห์ร่วมกนัพบว่า หากใช้ทั้ ง 2 กลวิธีร่วมกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุสูงสุด (Cameron M., et al. 2003)   ส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันาหลายประเทศไดมี้การ
ด าเนินการดว้ยรูปแบบง่ายๆท่ีไดผ้ล เช่นการติดตั้ง Rumble strips ในประเทศกาน่า สามารถลดการชน
ลงไดร้้อยละ 35 ลดการเสียชีวิตไดร้้อยละ 55 โดยมีตน้ทุนการด าเนินงานต ่าเม่ือเทียบกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายดว้ยวิธีอ่ืน (Afukaar FK, 2003) ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรของ European 
Union Road Federation ก็ให้น ้ าหนกัของการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิศวกรรมจราจรทางถนนค่อนขา้งสูง
เน่ืองจากไดผ้ลเร็วเม่ือเทียบกบัการแกปั้ญหาดว้ยวธีิอ่ืน(Fitzpatrick, Kay et al, 2000) 

3.1 มำตรกำรด้ำนวศิวกรรมจรำจร 

วิศวกรรมจรำจร  คือ สาขาหน่ึงของวิศวกรรมขนส่งท่ีต้องเก่ียวข้องกับการวางแผน การ
ออกแบบทางเรขาคณิตและการด าเนินการของจราจรบนทอ้งถนน ทางหลวง โครงข่ายถนน สถานี พื้นท่ี
โดยรอบถนน และความสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ปลอดภยั และสะดวกต่อการเดินทางของคนและสินคา้  วิศวกรรมการจราจรนอกจากจะเป็นงานท่ีตอ้ง
ค านึงถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการควบคุมการจราจรบนถนนแลว้  วิศวกรรมจราจรยงัรวมถึงการศึกษา
พฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนของผูเ้ดินทางความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของถนนและพฤติกรรมของผู ้
ขบัข่ี และปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหวา่งยวดยานแต่ละคนัในกระแสจราจร  เพื่อน ามาใชใ้หมี้ผลบงัคบัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการขบัข่ีและการใชถ้นนไดจ้ริงอีกดว้ย 

วิศวกรรมเพื่อความปลอดภยับนถนน มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์จุดเส่ียงบนถนนท่ีมีอยู่
แลว้ 2) การป้องกนัอุบติัเหตุดว้ยการตรวจสอบประเมินถนนเปิดใหม่ทุกสาย รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์
ประเมินถนนท่ีเปิดใชแ้ลว้  (European Transport Conference, Cambridge, 10 September 2002)   
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หลักการของวิศวกรรมจราจร  สามารถให้ค  าจ  ากัดความได้ว่า คือ การวิเคราะห์ ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งการเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชถ้นน บ่งช้ีและการปฏิบติัการเพื่อปรับปรุง เพื่อลดการสูญเสียบน
ถนน โดยค านึงถึงหลกัตน้ทุน-อรรถประโยชน์   (Croft P.)  บทบาทของวิศวกรการจราจรสามารถ
เปรียบไดก้บัสาขาวิชาแพทยท่ี์ตอ้งคอยปกป้องสังคม  เม่ือบุคคลท่ีผ่านการอบรมจะสามารถมองเห็น
อาการป่วยเพื่อวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการป่วยโดยท าการศึกษาเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งปริมาณจราจร  สถิติ
การเกิดอุบติัเหตุ การศึกษาข้อมูลความเร็ว การตรวจสอบสภาพถนน ฯ การตดัสินใจของแพทย์ มี
ความส าคญัอยา่งไรในดา้นสุขภาพ  การตดัสินใจของวิศวกรการจราจรก็มีความส าคญัต่อสังคมในการ
แกปั้ญหาการจราจรเช่นเดียวกนั (Civil Engineering Department Engineering Faculty KhonKaen 
University) 

 ถนนแต่ละสายควรถูกออกแบบให้ปลอดภยั  เหมาะสมกบัสภาพการใช้งาน  เช่น  ถนนทาง
หลวงท่ีมีหลายช่องทางควรมีทางเขา้ท่ีจ  ากดั  มีความโคง้ท่ีมีรัศมีขนาดใหญ่ ไหล่ทางท่ีกวา้ง  มีแนวกั้น
บริเวณทางแยก  ทางเช่ือม  ทางเขา้และทางออกท่ีสู่ถนนสายรอง  ถนนในชนบทควรมีช่องทางจราจร
เป็นระยะส าหรับการแซง และการเล้ียว  วางแนวกั้นแบ่งกลางถนนเพื่อป้องกนัการแซงในจุดเส่ียงหรือ
อนัตราย  ติดตั้งไฟส่องสว่างทางแยก  วงเวียน  ติดตั้งป้ายแนะน าการใชค้วามเร็วก่อนถึงทางโคง้  ป้าย
เตือนการก าจดัความเร็ว  แนวระนาดลดความเร็ว (rumble  strips)  และการก าจดัส่ิงท่ีเป็นอนัตรายขา้ง
ทาง เช่นตน้ไม ้หรือ เสาไฟฟ้า  เป็นตน้   

การแกไ้ขปัญหาดว้ยวิศวกรรมจราจรโดยส่วนใหญ่จะมีตน้ทุนและระยะเวลาการด าเนินงานต ่า
เม่ือเทียบกบัการแกไ้ขดว้ยวิธีอ่ืน เม่ือค านวณค่าใชจ่้ายตามปัจจยั 7 ประการซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้ง ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมหลงัอุบติัเหตุ ค่าใชจ่้ายในการยกเคล่ือนยา้ย 
ค่าใชจ่้ายจากการสูญเสียในอุบติัเหตุ ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการจราจรและค่าใชจ่้ายจากการสูญเสีย
ของเวลาจากการจดัการจราจร พบวา่ Dutch Step และ Vertical Concrete Barriers มีค่าใชจ่้ายต่อระยะ 50 
ปี ต ่าท่ีสุด  (The Highways Agency. http://www.highways.gov.uk/business/14109.aspx ) 

ประโยชน์ของ Concrete barriers  (Fitzpatrick, Kay et al, 2000) 
 ลดโอกาสการชนชนิดขา้มไปฝ่ังตรงขา้ม 

 ลดการดูแลจดัการและซ่อมแซมบูรณะหลงัเกิดอุบติัเหตุ 

 อายกุารใชง้านนาน 50 ปี เม่ือเทียบกบั 25 ปีในชนิดโลหะ 

 แนวลาดเอียงของร้ัวกั้นชนิดน้ีถูกค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์เพื่อลดโอกาสในการบาดเจ็บใน
รถยนต์เกือบทุกประเภทเม่ือเทียบกับชนิดตรงไม่มีแนวลาดเอียง โดยล้อรถจะเป็นจุด
กระทบแรกซ่ึงหากชนไม่แรงรถจะไม่เสียหาย อยา่งไรก็ตามส าหรับรถจกัรยานยนต์ยงัไม่มี

http://www.highways.gov.uk/business/14109.aspx
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ผลการทดสอบยืนยนัผลดี แต่การวิจยัพบว่ามีการบาดเจ็บน้อยกว่าร้ัวประเภทเสาและร้ัว
ชนิดราว  

 ส่วนวธีิการดา้นวศิวกรรมจราจรท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรโดยทัว่ไปมีตน้ทุน-
อรรถประโยชน์ ดงัน้ี 
ล าดบั วธีิการ ตน้ทุน-อรรถประโยชน์ 
1 แสงสวา่ง 23.7 
2 การปรับเปล่ียนจุดติดตั้งเสาไฟส่องสวา่งและเสาอ่ืนๆใหมี้ระยะห่าง

จากผวิถนนมากข้ึน 
17.2 

3 ป้ายสัญญาณจราจร 16.0 
4 การปรับปรุงแนวกั้นเกาะกลางถนน 13.7 
5 การเอาจุดบงัสายตาออก 8.7 
6 การติดตั้งแนวกั้น/เกาะกลางถนน 8.5 
7 การติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 8.4 
8 การปรับปรุงแนวร้ัวกั้นขอบถนน 7.9 
9 การติดตั้งอุปกรณ์กนัชนบนส่ิงก่อสร้างของถนน 7.6 
10 การปรับปรุงแกไ้ขสัญญาณไฟจราจร 7.4 
11 การปรับปรุงแกไ้ขร้ัวกั้นขอบสะพาน 7.1 
12 การปรับปรุงระยะการมองเห็น 7.0 
13 การปรับปรุงไหล่ทาง 5.6 

(ท่ีมา: European Vehicle Passive Safety Network Workshop: Road Furniture and Roadside Safety.  
Feb 9-10, 2000.) 

จากการศึกษาในแคนนาดา พบว่าถนน 2 ช่องทางในชนบท มักเกิดอุบัติเหตุจากการชน 
เน่ืองจากไม่มีการแยกช่องจราจรของรถท่ีสวนกนั  การใชสี้ชนิดหนา ท่ีมีความขรุขระ (rumble strips)  ตี
แนวระนาดเส้นกลาง สามารถเตือนผูข้บัข่ีท่ีก าลงัจะขา้มช่องจราจร เน่ืองจากความอ่อนลา้  ขาดสมาธิ 
หรือใชค้วามเร็วสูง ผลการศึกษา พบวา่ ในเส้นทาง 210 ไมล์ ใน 7 รัฐท่ีตีเส้นน้ี สามารถลดอุบติัเหตุได้
ทั้ งหมดร้อยละ  14   โดยการชนตรงหน้าลดลงร้อยละ 25  ซ่ึงผู ้วิจ ัยสรุปว่าการตีเส้นชนิดน้ี ใช้
งบประมาณนอ้ย และสามารถเกิดประโยชน์ไดสู้ง  (Persaud BN., Retting RA. and Lyon C., 2004)  
เช่นเดียวกบัการศึกษาในประเทศกาน่า  ระหวา่งปี 1998-2000  พบวา่ ความเร็วของการขบัข่ีเป็นสาเหตุ
หลกักว่าคร่ึงหน่ึงของอุบติัเหตุ  การควบคุมความเร็วด้วยการบงัคบัใช้กฎหมาย ท าไดไ้ม่ครอบคลุม
เน่ืองจากขาดแคลนต ารวจ  การใช ้rumble strips และ speed humps บนทางด่วนสามารถลดการเกิด
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อุบติัเหตุไดร้้อยละ 35 และลดอตัราตายไดถึ้งร้อยละ 55 (Afukaar FK.,2003)  หรือ การท าให้ถนนแคบ
ลง  วงเวยีน  แนวระนาด และเนินหลงัเต่า โดยการลดความเร็วของรถลงมาเหลือไม่เกิน 30  กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง จะท าให้การบาดเจ็บของคนเดินถนนลดลงร้อยละ 45  อุบติัเหตุของการถูกรถชนลดลงร้อยละ 
24 (Peden  M., editor.  2004, Engel U. and Thomsen L.K, 1992,  Vis  A.A  and  Dijkstra A., 1992) 

3.2 มาตรการลดความเร็ว 
ในประเทศองักฤษ เม่ือมีการบงัคบัใชก้ารลดความเร็ว  สามารถลดอตัราการเสียชีวิตลงไดอ้ยา่ง

ชดัเจน  แต่การลดความเร็วเฉล่ียโดยไม่ลดความแตกต่างของความเร็วอาจไม่ไดผ้ล  ซ่ึงการใชร้ะบบการ
จ ากดัความเร็วนั้นมีประสิทธิภาพสูงต่อการลดอุบติัเหตุ  นอกจากน้ีการท าถนนให้เกิดการคดเค้ียวเพื่อ
ลดความเร็ว หรือ การใช้กลลวง เช่น การใช้เส้นส าหรับทางโคง้ เพื่อลดช่องความกวา้งของช่องทาง
จราจร  ร่วมกบัการใชเ้ส้นแนวกลางถนนแบบตีขวาง สามารถใชล้ดอุบติัเหตุไดดี้  เม่ือลดความกวา้งของ
ถนน ผูข้บัข่ีจะพยายามรักษาช่องทางขบัข่ีในช่องจราจร มีพฤติกรรมการขบัข่ีรถท่ีจดจ่อมากข้ึนและมกั
ลดความเร็ว Yagar และ Van Aerde (1983) พบวา่ทุกๆ ความกวา้ง 1 ฟุตท่ีลดลงของถนนขนาด  13 ฟุต
ข้ึนไปจะลดความเร็วลงได ้1.1 ไมล์ต่อชัว่โมง  ส าหรับถนน 4 เลน หากเลนกวา้งข้ึน 1 ฟุต  ความเร็วรถ
จะเพิ่มข้ึน 2.9 ไมล์/ชัว่โมง  ส าหรับเกาะกลาง จะเพิ่มความเร็วรถจากค่าเฉล่ีย 38 ไมล์/ชม ในถนนไม่มี
เกาะกลางเป็น 42 ไมล์/ชัว่โมงในถนนมีเกาะกลาง  และความเร็วรถจะลดลงเม่ือการจราจรหนาแน่น มี
ทางแยกหรือทางร่วมมาก (Fitzpatrick, Kay et al, 2000)  สอดคลอ้งกบัการทดลองดว้ยคอมพิวเตอร์ใน
เร่ือง  การรับรู้ต่อความกวา้งของถนนของผูข้บัข่ีท่ีพบว่า ถนนท่ีแคบจะลดความเร็วของการขบัข่ี และ
การตีเส้นบนถนนใหก้วา้งนอ้ยกวา่ 3 เมตรจะเป็นมาตรการส าคญัของการลดความเร็วของถนน 2 เลนใน
เขตนอกเมือง (Godley S.T., Triggs T.J., Fildes B.N., 2004) การท าให้ถนนแคบลง  วงเวียน  แนว
ระนาด และเนินหลงัเต่า โดยการลดความเร็วของรถลงมาเหลือไม่เกิน 30  กิโลเมตรต่อชัว่โมง จะท าให้
การบาดเจ็บของคนเดินถนนลดลงร้อยละ 45  อุบติัเหตุของการถูกรถชนลดลงร้อยละ 24 (Peden  M., 
editor.  2004, Engel U. and Thomsen L.K, 1992,  Vis  A.A  and  Dijkstra A., 1992) การใช ้rumble 
strips และ speed humps บนทางด่วนสามารถลดการเกิดอุบติัเหตุไดร้้อยละ 35 และลดอตัราตายไดถึ้ง
ร้อยละ 55 (Afukaar FK.,2003)   
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นอกจากนีส่ิ้งท่ีสามารถช่วยเสริมการลดความเร็วอย่างได้ผลร่วมกับมาตรการข้างต้น คือ การใช้
ป้ายสัญญาณเตือน ลดความเร็ว ป้ายแนะน าความเร็ว ท่ีปรากฏบนผิวถนน การตีเส้นบนไหล่ทางด้วยเส้น
ทึบดีกว่าการใช้เส้นประ (Pyne H.C., Dougherty M.S., Carsten O.M.J. and Tight  M.R., 1995)   

 มาตรการการควบคุมความเร็วท่ีไดผ้ลอีกวิธีหน่ึง คือ การก าหนดพิกดัความเร็วส าหรับยานยนต์
แต่ละประเภทตามสภาพถนน  ซ่ึงมีการใชท้ั้งเป็นเรดาร์และกลอ้งถ่ายภาพ หรือเทคโนโลยีอ่ืน เช่น แสง
เลเซอร์ vascar (vehicle  average  speed  calculator  and  recorder ) การวดัความเร็วทางอากาศ (aerial 
speed  measurement) หรือใช้กล้องถ่ายภาพความเร็ว  จากประสบการณ์ในรัฐวิคเตอเรีย  ประเทศ
ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2532  พบวา่ หลงัการติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพความเร็วสามารถลดจ านวนยานยนตท่ี์ผิด
กฎหมายลงร้อยละ 50 ในเวลาเพียง 3 เดือน  จ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรลดลงร้อยละ 30 ใน
เวลา 1 ปีต่อมา นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการจอดรถต ารวจไวริ้มทางอย่างสุ่มให้เห็นเด่นชัด  และ
ครอบคลุมบริเวณกวา้งท าให้อุบติัภยัหมู่ท่ีรุนแรงจากการใช้ความเร็วลดลงร้อยละ 60 โดยมีตน้ทุนต่อ
ผลไดเ้ท่ากบั 1 ต่อ 30   การน ากลอ้งถ่ายภาพอตัโนมติัมาใช ้ณ บริเวณทางแยกท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุจราจรสูง  ซ่ึงจะไดผ้ลในแง่การป้องปรามพฤติกรรมเส่ียงและลดอุบติัเหตุจราจร ทั้งน้ีข้ึนกบั
ปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การติดตั้งกลอ้งเป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตา  การติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนบน
เส้นทางเขา้สู่ทางแยก  การหมุนเวยีนกลอ้งถ่ายภาพอตัโนมติัระหวา่งบริเวณทางแยกต่างๆท่ีเป็นจุดเส่ียง  
การประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางใหป้ระชาชนเห็นรูปธรรมของการด าเนินมาตรการอยา่งเอาจริงเอาจงั  
การติดตั้งกลอ้งหลอก(มีแต่แสงจากแฟล็ซ)ใหป้ระจกัษแ์ก่สายตาในท่ีท่ีไม่มีกลอ้งจริงตั้งอยู ่ หรือการใช้
อุปกรณ์บนัทึกภาพแบบดิจิตอลมาใช้  (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549)  นอกจากน้ีการศึกษาใน
ประเทศอิสราเอล พบวา่ ในกรณีการฝ่าสัญญาณไฟแดงซ่ึงเป็นอีกสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีพบค่อนขา้งบ่อย  
การใชก้ลอ้งสามารถลดการชนดา้นขา้งในลกัษณะตั้งฉากลงไดร้้อยละ 68 ณ.จุดท่ีมีการติดตั้งกลอ้ง โดย
ภาพรวมสามารถลดการเกิดอุบติัไดร้้อยละ  25-30  แต่หลายรายงานพบการชนทา้ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 
(Retting RA., Ferguson SA., and Hakkert AS. 2003) 

3.2.1 แนวระนำดลดควำมเร็ว  
 Rumble strips   คือ เส้นขวางถนน ซ่ึงท าใหเ้กิดเสียงและ
ความรู้สึกสั่นสะเทือนขณะขบัข่ี ตวั Rumble strips ไม่สามารถลด
ความเร็วลงไดม้าก แต่เม่ือใชง้านร่วมกบั road-humps และ/หรือrumble 
bars จะมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชง้านในบริเวณ
ท่ีมีผูใ้ชถ้นนแน่นหนา เช่น ยา่นชุมชน  หรือใกลบ้ริเวณทางแยก ขนาด
ควรมีความหนา ประมาณ 1.5- 2.5 ซม. ประมาณ 4 -5 เส้น และมี 2 – 3 

Thermoplastic และ แอสฟัลส์ 
rumble strip 
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ชุด  โดยอาจท าจากเทอร์โมพลาสติก แอสฟัลด์ หรือคอนกรีต การ
แบ่งเป็น 2-3 ชุด เพื่อเป็นการเตือนผูข้บัข่ี  

3.2.2 วงเวยีนกบักำรลดอุบัติเหตุ   

การศึกษาผลของวงเวียนในการลดอุบติัเหตุ  95  แห่ง ใน
ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างปี 1994 – 1999 พบว่า สามารถลดการเกิด
อุบติัเหตุไดร้้อยละ 34 (ร้อยละ 15-59)  ลดอุบติัเหตุชนิดไม่รุนแรง ร้อย
ละ 30  และลดอุบติัเหตุรุนแรงได ้ร้อยละ 38  (De Brabander B. et al, 
2005) 

3.2.3 Traffic calming 
Traffic calming (การจราจรร่ืนรมย)์ คือ การลดความเร็วลด

เพื่อความปลอดภยัของคนเดินถนนและรถจกัรยานและจะส่งผลให้

ส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัดีข้ึนเน่ืองจากสามารถลดเสียงและมลพิษได ้
ความจริงแล้วถนนสามารถมีกิจกรรมทั้ งทางด้านสังคมและการ
พกัผอ่นหยอ่นใจต่างๆได ้ แต่มกัถูกจ ากดัการใชจ้ากรถยนต ์ 

จากการศึกษาของ Donald Appleyard (circa 1977) พบว่า  
ประชาชนท่ีอาศยับนถนนท่ีมีรถน้อยจะมีเพื่อนและคนรู้จกัมากกว่า
ถนนท่ีมีรถหนาแน่น Traffic calming พบเห็นไดบ้่อยในยุโรปและ
ออสเตรเลีย ในขณะท่ีประเทศอเมริกาเร่ิมพบเห็นไดม้ากข้ึน ท่ีน่าสนใจ คือ เนเธอร์แลนด์ออกกฏหมาย
ก าหนดพื้นท่ีผูเ้ดินถนนและใช้จกัรยานมีสิทธิบนถนนมากกว่ามากกว่าผูใ้ช้รถยนต์ เรียก woonerf 
(street, Home Zone, recreation area) (Dutch plural: woonerven) ซ่ึงปัจจุบนัมีพื้นท่ีเช่นน้ีกวา่ 6000 แห่ง
ทัว่ประเทศ  

นกัออกแบบผงัเมืองและนกัวศิวกรรมจราจรมีวิธีการออกแบบหลายวิธีส าหรับการสร้าง  traffic 
calming หลากหลายโดยค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีของถนนในดา้นอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการใชเ้ดินรถเพียง
อย่างเดียว  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานการสร้าง traffic calming  ให้ส าเร็จตอ้งด าเนินการดา้นการ
ออกแบบควบคู่กบัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการบงัคบัใชก้ฎหมาย  เน่ืองจากจะมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัการ
ใชค้วามเร็วท่ีลดลง  วิศวกรรมบนถนนจะท าให้ผูข้บัข่ีเพิ่มความระมดัระวงั ลดความเร็ว ท าให้อุบติัเหตุ
ลดลง คนเดินถนนปลอดภยัมากข้ึน โดยการลดความกวา้งของผิวจราจรเหลือ 9-10 ฟุต ลดช่องจราจรลง 
(road diets) การปลูกตน้ไมติ้ดกบัผิวทาง การสร้างท่ีจอดรถบนไหล่ทาง รวมถึงการสร้างส่ิงก่อสร้าง
ส าหรับลดความเร็ว เช่น  Speed humps, speed cushions หรือ speed tables ข้ึนกบัความเร็วท่ีตอ้งการลด 

Woonerf  เนเธอร์แลนด์ 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Brabander%20B%22%5BAuthor%5D
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Appleyard
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โดยทัว่ไปส่ิงเหล่าน้ีท าด้วย แอสฟัลส์หรือคอนกรีต ปัจจุบนั การท าดว้ยยางซ่ึงมีขอ้ดีกว่า ด้วยวิธีการ
เหล่าน้ี จะลดความเร็วรถลงได ้10-25 ไมล์/ชม.  โดยความเร็วในยา่นชุมชนควรเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 30 
กม.ต่อชัว่โมง จะท าให้มีกิจกรรมหรือการใช้ถนนมีหลากหลาย เช่น การเดิน ข่ีจกัรยานท าได้มากข้ึน 
ตวัอยา่งจากเมือง Hilden เยอรมนัใชร้ถจกัรยานเพื่อการเดินทางสูงถึงร้อยละ 24  แต่การด าเนินการให้
ส าเร็จเพื่อจ ากดัความเร็วตอ้งควบคู่กบัการให้ความรู้ประชาชน การอบรมกลุ่มเป้าหมายและการบงัคบั
ใช้กฎหมาย เช่น การตรวจจบั หรือใช้เคร่ืองมือ เช่น  Speed cameras ท่ีในต่างประเทศมีใช้อย่าง
แพร่หลาย อาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด ์ใชก้ลอ้ง speed/red-light camera กวา่ 1,500 ตวั เม่ือร่วมกบัวิธีการ
อ่ืนๆ ท าใหบ้งัคบัความเร็วต ่ากวา่ 30 กม.ต่อชัว่โมงถึง ร้อยละ 70 ของถนนในเขตเมืองทัว่ประเทศ  

3.3  มำตรกำรลดอุบัติเหตุจรำจรจำกแอลกอฮอล์ 

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ ร้อยละ 18  ของผูข้บัรถท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทาง
ถนน  มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด เพียง 0.01 – 0.09 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาใน
ประเทศไทยท่ีว่าร้อยละ 62 ของผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนท่ีเขา้รับการรักษาในห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลต่างๆ ด่ืมสุราก่อนประสบอุบติัเหตุและอีกร้อยละ 44  มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 
0.01 เปอร์เซ็นต ์ (บทความและส่ือรณรงคแ์ละป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน) 

จากการศึกษาในอเมริกาพบวา่ เยาวชน  เป็นกลุ่มเส่ียงจากอุบติัเหตุจากเมาแลว้ขบัสูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบักลุ่มอายุอ่ืนๆ โดยหน่ึงในสามของอุบติัเหตุเกิดกบัคนกลุ่มอายุ 21-24 ปี (34%) กลุ่มอายุ 25 – 
34 ปี (31%) และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (25%) โดยผูเ้สียชีวิตท่ีเมาสุรากว่าคร่ึงคือผูท่ี้มีอายุเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 40 ปี  และผูเ้สียชีวติท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์30% มีระดบั BACs เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.08% 
 ในปี 1993  ชุมชนซารินัส Salinas, รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ลดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรอันเก่ียวเน่ืองจากแอลกอฮอล์  โดยระยะแรกเน้นการประชาสัมพันธ์ และ ด่านตรวจ 
หลังจากนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และลดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ เช่น ไม่
มีแอลกอฮอล์ในกิจกรรมสาธารณะ  พบว่า มาตรการเหล่านีส้ามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน 
และจ านวนผู้ ท่ีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายลงได้ ประมาณ  7  ล้าน
เหรียญ ในระยะ 38  เดือน (Roeper P.J., et al. 2000) 

การตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวดัแอลกอฮอล ์  การควบคุมความเร็ว เป็นมาตรการท่ีส าคญัของการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  ในประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย   มีการศึกษาผลของการตั้งด่านตรวจแบบสุ่มใน
การลดการด่ืมแลว้ขบั  หรืออุบติัเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด่ืมแอลกอฮอล ์  14  ฉบบั พบวา่  การตั้งด่าน
ตรวจแบบสุ่มมีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวติและการบาดเจบ็ลงไดร้้อยละ  8-71   อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติทุกรายงาน   (Peek-Asa C., 1999)  นอกจากน้ีไดมี้การศึกษาถึงประสิทธิผลของจุด
ตรวจวดัแอลกอฮอลด์ว้ยการตรวจระดบัลมหายใจ หรือการตรวจขีดความสามารถของสมองเพื่อวดั

http://en.wikipedia.org/wiki/Hilden
http://www.ajpm-online.net/article/PIIS0749379798001160/abstract##
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แอลกอฮอล ์ วา่มีส่วนในการลดอุบติัเหตุและการเสียชีวติหรือไม่  พบวา่ การตรวจทั้งสองประเภทลว้น
แต่ไดผ้ลในการลดการเกิดอุบติัเหตุและการเสียชีวติอนัเน่ืองมาจากแอลกอฮอล ์ (Elder RW., et al.  
2002)  การตั้งจุดตรวจท่ีถ่ี เห็นไดง่้ายสามารถลดการด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัไดถึ้งร้อยละ 87  การยดึ
ใบอนุญาตขบัข่ีสามารถลดอุบติัเหตุ อนัเก่ียวเน่ืองจากการด่ืมแอลกอฮอลล์งไดร้้อยละ  6-9  (Miller TR., 
Galbraith MS. and Lawrence BA.. 1998) อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการศึกษาผลกระทบระยะยาว และความย ัง่ยนื ตลอดจนจ านวนของจุดตรวจท่ี
ควรมี   แต่มีการศึกษาของลาซีและคณะ (Lacey JH., et al.,  2006) พบวา่  จุดตรวจท่ีใชจ้  านวนเจา้หนา้ท่ี
จ  านวนนอ้ย   ไดผ้ลลดจ านวนผูมี้แอลกอฮอลใ์นเลือดสูงกวา่ผูมี้แอลกอฮอลใ์นเลือดสูงกวา่ร้อยละ 70 
และเม่ือส ารวจในผูข้บัข่ีพบวา่ สามารถเห็นจุดตรวจและเพิ่มความระมดัระวงัจากมาตรการบงัคบัใช้
กฎหมายได ้ ซ่ึงสรุปวา่จุดตรวจท่ีใชเ้จา้หนา้ท่ีจ  านวนนอ้ย ก็ไดผ้ล (Lacey JH., et al. 2006)   

ในประเทศยโุรปและอเมริกามีวิธีการป้องกันท่ีใช้และพบว่ามีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 เขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยระดบัแอลกอฮอลไ์ม่เกิน0.08% BAC ส าหรับกลุ่มอายนุอ้ย

กวา่ 21 ปี ระดบัแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 0.0% BAC 

 พกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีหากเมาแลว้ขบั 

 จดัตั้งจุดตรวจแอลกอฮอลแ์บบไม่เปิดเผย 

 สร้างกระแสเพื่อขบัเคล่ือนทั้งระดบัชุมชน โรงเรียน องคก์ร และระดบันโยบาย  

 สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการด่ืมแอลกอฮอล์ 

 บงัคบับ าบดัผูติ้ดสุรา 

ในปี 1988  โครงการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในมลรัฐ Massachusetts ใน
การลดการเมาแลว้ขบั  พบวา่สามารถลดการเสียชีวิตลงไดร้้อยละ 25  การเสียชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืม
แอลกอฮอล์ลงร้อยละ 42  จ  านวนของนกัขบัข่ีวยัรุ่นท่ีขบัข่ีดว้ยความเร็วสูง และด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง 
คร่ึงหน่ึง (Hingson R, et al. 1996) 

Designated driver 

แนวคิดการก าหนดผูข้บัข่ีท่ีไม่ด่ืม (The designated driver) เร่ิมในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียน
ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 แต่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษ 1980  ส าหรับประเทศอเมริกา
เร่ิมในปี 1988 โดยมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางในรายการยอดนิยมทางโทรทศัน์ร่วมกบัโรงถ่าย
ในภาพยนตร์ฮอลลีวูด้หลายเร่ืองโดยใชค้  าวา่ “เพื่อนยอ่มไม่ยอมให้เพื่อนท่ีด่ืมแลว้เป็นผูข้บัข่ี” ซ่ึงมีการ
รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองในโครงการ The HERO Campaign นอกจากให้กลุ่มผูด่ื้ม
ไม่ขบัเป็นผูพ้าเพื่อนกลบัแลว้ยงัมีการจดัตั้งบริษทัเอกชนในการใหบ้ริการขบัรถไปส่งท่ีบา้น การลดภาษี
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และค่าประกนัของสถานบนัเทิง โดยมีขอ้มูลสนบัสนุนวา่วธีิการทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัส าคญัในการลดการ
เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ระหว่างปี 1988-1994  ในเบลเยี่ยมโครงการน้ีมีช่ือว่า Bob campaign  ต่อมามี
หลายประเทศเช่น Netherlands,  Greece, Brazil และ ออสเตรเลียไดรั้บแนวคิดไปใช ้อยา่งไรก็ตามการ
ด าเนินการดว้ยแนวคิดน้ีอาจมีอุปสรรคเน่ืองจากผูด่ื้มมกัเดินทางมาดว้ยรถคนละคนั แมว้า่จะเดินทางมา
ดว้ยกนัผูถู้กก าหนดมกัจะด่ืมด้วย จากการศึกษาในพื้นท่ี  Tijuana/San Diego พบว่าหากให้กลุ่มนักเท่ียว
ก าหนดตวัผูข้บัข่ีท่ีไม่ด่ืมก่อนเข้าในสถานบนัเทิงพบว่าปริมาณการด่ืมจะน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่ก าหนด
บุคคล 

ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย  วฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์ (2535) ไดส้รุปถึงลกัษณะของกฎหมาย
ท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. กฎหมายนั้นตอ้งมีความชดัเจน และแน่นอนพอสมควร 
2. ขอ้ความในกฎหมายนั้นจะตอ้งไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติ หรือหกัหาญความรู้สึกของบุคคลท่ีถูก
บงัคบัมากเกินไป 
3. กฎหมายนั้นตอ้งไม่ท าให้เสียประโยชน์แก่ผูถู้กบงัคบัใหป้ฏิบติัตามมากจนเกินไป 
4. ตอ้งค านึงถึงกระบวนการและองคก์ารในการบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 
5. จะตอ้งค านึงบรรยากาศในสังคมท่ีเอ้ืออ านวยในการเคารพกฎหมาย และการปฏิบติัตาม
กฎหมายอยา่งจริงจงั 
นอกจากน้ีการท่ีจะท าใหก้ฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการบงัคบัใช ้จะตอ้งมีเง่ือนไข 

ดงัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งมีขั้นตอนในการตรากฎหมายท่ีเป็นไปตามหลกัเหตุผล และความเป็นธรรม 
2. เม่ือกฎหมายก าหนดสิทธิ หรือหนา้ท่ีข้ึนใหม่ สิทธิหรือหนา้ท่ีตอ้งไดรั้บการโฆษณาเผยแพร่
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง 
3. เม่ือการประกาศใชบ้งัคบักฎหมายตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงสิทธิและ
หนา้ท่ีตามกฎหมายดว้ย 
4. การใชก้ฎหมายตอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามนิติวธีิ 
5. การบริหารงานยติุธรรมตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego
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3.4  มำตรกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้  และประชำสัมพนัธ์ กำรมีส่วนร่วม 

การให้การศึกษาควรท าเป็นพื้นฐานเพื่อให้คนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ  ยอมรับมาตรการดา้น
กฎหมายและวิศวกรรมจราจร  การให้ความรู้ หรือการประชาสัมพนัธ์ เพียงอย่างเดียวช่วยเพิ่มความ
ตระหนกัไดจ้ริงแต่ไดผ้ลนอ้ยมากต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ประเทศไทยก่อนปี 1994  พบว่าผูเ้ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีมีความเขม้ขน้ของ
แอลกอฮอลใ์นเลือดมากกวา่ 0.1% มีสัดส่วนถึงร้อยละ  44  ในปี 1994  มีการออกกฎหมายเอาผิดกบัผูท่ี้
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดท่ีมากกว่า 0.05%  แต่กระบวนการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์อย่าง
กวา้งขวางรวมทั้ งการบงัคับใช้กฎหมายได้เร่ิมในปี 1997   โดยการตั้งจุดตรวจ  การวิจัยน้ี เพื่อดู
ผลกระทบของการประชาสัมพนัธ์ โดยพบวา่จะเก็บขอ้มูลใน โรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ง ในปี 2000 พบว่า
การประชาสัมพนัธ์ท าให้ประชาชนเกิดความต่ืนตวั และสนับสนุนต่อการบงัคบัใช้กฎหมายแต่ 17  
เดือนหลังจากการประชาสัมพนัธ์ไม่พบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผูบ้าดเจ็บลดลง ซ่ึงเป็น
ขอ้จ ากดัและความอ่อนแอของการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Suriyawongpaisal P., Plitapolkarnpim A., and 
Tawonwanchai A., 2002) 

การขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งการทกัษะดา้นความคิดและทกัษะดา้นความสามารถในการควบ 
คุมรถสูงกวา่การขบัรถยนต ์ ดงันั้นการฝึกอบรมและการออกใบอนุญาตขบัข่ีรถมอเตอร์ไซด์ตอ้งมีความ
แตกต่างจากรถยนต ์และใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมจะสามารถลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บลงได ้(Haworth 
N. et al. 2005)  ส าหรับกลุ่มผูมี้อายุน้อยท่ีมีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุจราจรมากกว่ากลุ่มท่ีอายุมาก 
(Senserrick T. and Haworth N., 2005)  ในประเทศองักฤษ พบวา่เยาวชนอายุ  17-21  ปี มีสัดส่วนเป็น
ร้อยละ 7  ของผูมี้ใบอนุญาตขบัข่ี แต่ไดรั้บอุบติัเหตุเป็นร้อยละ 13 ของผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุ (Ian R.,2001) 
ปัจจยัหลกัของกลุ่มผูมี้อายุน้อยท่ีมีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุจราจร คือ การขาดประสบการณ์  จึงควร
ปรับปรุงดว้ยการเพิ่มการฝึกอบรม และร่วมกบัมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย อ่ืน ๆ (Senserrick T. and 
Haworth N.,2005)  แต่มีการทบทวนผลการศึกษาระดบันานาชาติ เพื่อดูผลของการให้การศึกษา  เร่ือง
การขบัข่ีในชั้นเรียนหรือการขบัข่ีในยานพาหนะแก่คนอายุนอ้ย พบวา่ให้ผลต่อการลดอุบติัเหตุไดน้อ้ย 
เน่ืองจากไม่สามารถทดแทนปัจจยัดา้นประสบการณ์และปัจจยัดา้นอายุได ้(Mayhew  D.R. and Simpson  
H.M., 2002)  และการศึกษาผลของการฝึกทกัษะและให้ความรู้แก่ผูข้บัข่ีจกัรยานยนต ์พบวา่ ไดผ้ลต่อ
การลดอุบติัเหตุไดน้อ้ย จากการศึกษาน้ี ให้ขอ้แนะน าวา่ ควรเนน้เร่ืองแรงจูงใจและทศันคติในการขบัข่ี
มากกวา่ทกัษะ (Simpson H.M. and Mayhew D.R., 1990)  

รัฐบาลองักฤษไดจ้ดัระบบการศึกษาเร่ืองการขบัข่ีในระบบโรงเรียน และระดบัวทิยาลยั  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูท่ี้เคยไดรั้บการฝึกอบรมจะขอรับใบอนุญาตขบัข่ีเร็วกวา่ผูท่ี้ไม่เคยผา่นหลกัสูตร โดย
การศึกษาของ Wynne – Jones (New Zealand)  เวลาเฉล่ียของการขอใบอนุญาตขอใบขบัข่ีตั้งแต่มีสิทธ์ิ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Suriyawongpaisal+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Plitapolkarnpim+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Tawonwanchai+A%22%5BAuthor%5D
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ขอใบอนุญาตในผูช้ายและผูห้ญิง เป็น 111 วนั และ 105  วนั ในกลุ่มท่ีเคยผา่นหลกัสูตร เมือเทียบกบั 
300 วนั และ 415  วนั  ในกลุ่มท่ีไม่เคยผา่นการอบรม  แต่วา่อตัราการเกิดอุบติัเหตุ ในกลุ่มท่ีเคยผา่นการ
ฝึกอบรม ไม่แตกต่างกบัพวกท่ีไม่เคยการฝึกอบรม  (Ian R., 2001)  

การประเมินผลการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ต่อความคิดท่ีจะด่ืมสุราขณะขบัรถ ในประเทศ
นิวซีแลนด ์   ปี 1999  พบวา่ ไดผ้ลในการท่ีจะท าใหรั้บทราบขอ้มูลวา่มีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ
มากข้ึน หากด่ืมสุราขณะขบัข่ีและลดความตั้งใจในการด่ืมลง    อยา่งไรก็ตามไม่ค่อยมีผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเส่ียงมากกวา่กลุ่มประชากรทัว่ ๆ  ไป  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคือ ควรปรับวธีิการ
เพื่อใหต้รงต่อกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยไม่ตอ้งเนน้ในการท าใหก้ลวัผลของการเมาแลว้ขบั แต่เพิ่ม
กลวธีิหรือวธีิการในการรับมือสถานการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ้งด่ืมสุราก่อนขบัข่ี (Tay R., 2002) 

4. แนวคิดกำรสร้ำงเครือข่ำย 

เครือข่ำย (Network) เป็นรูปแบบทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ
หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเองมาติดต่อประสานงาน    หรือร่วมกนั
ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เพื่อการแลกเปล่ียน การสร้างความเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนั และการร่วมกนัท างานโดยมีฐานะเท่าเทียมกนัมากกวา่การเช่ือฟังและปฏิบติัตามผูมี้อ  านาจสั่ง
การในการแกไ้ขปัญหาหรือสนองความตอ้งการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั 

จากบทความ “กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน”  ซ่ึงเรียบเรียงโดย นางสาวศรีผอ่ง จิตกรณ์กิจศิลป์  
กล่าวว่า   การสร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพฒันา มีแนวโน้มท่ีจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์กรท่ีท างานพึ่ งพิงซ่ึงกันและกันมากกว่าท่ีจะแข่งขนักัน ทฤษฎีและแนวคิดท่ีอธิบายการสร้าง
เครือข่ายการท างานไดแ้ก่ 

1.) ทฤษฎีกำรแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซ่ึงอธิบายถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
ระหว่างกัน ดังนั้น เหตุผลหลักท่ีจะท าให้เครือข่ายเกิดข้ึนได้โดยสมคัรใจ ก็คือ แต่ละฝ่าย
มองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความเต็มใจท่ีจะ
ประสานกนัหรือเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 
2.) แนวคิดกำรรวมพลัง (Synergy) ซ่ึงอธิบายไดด้ว้ยตวัเลข 2 + 2 = 5 หมายความวา่ การรวม

พลงักนัท างานน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่าหรือเขม้แข็งมากกว่าการท่ีแต่ละองค์กรจะท างาน
โดยโดดเด่ียว 

4.1 ลกัษณะของเครือข่ำย   โดยทัว่ไปมีลกัษณะ ดงัน้ี 
4.1.1 เครือข่ายมีลกัษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive structures) ไม่วา่จะ

พฒันาไปถึงระดบัใด บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รเครือข่ายจะมีกรอบความคิด
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เก่ียวกบัองค์กรเครือข่ายใกลเ้คียงกนั ในดา้นความรู้ความสามารถและความ
ตอ้งการ 

4.1.2 องค์กรเครือข่ายไม่มีล าดับขั้น (Hierarchy) การเช่ือมโยงระหว่างองค์กร
เครือข่ายเป็นไปในลกัษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกนั แต่ระดบั
ความเป็นอิสระของแต่ละองคก์รอาจไม่เท่ากนั 

4.1.3 องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกนัท า (Division of labour) การท่ีองค์กรเขา้
มาร่วมเป็นเครือข่ายกัน เพราะส่วนหน่ึงคาดหวงัการพึ่ งพิงแลกเปล่ียน
ความสามารถระหว่า งกัน  ดังนั้ น  หากองค์กรใดไม่สามารถแสดง
ความสามารถใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได ้ในทางตรงกนั
ขา้มหากไดแ้สดงความสามารถ ก็จะน าไปสู่การพึ่งพิงและข้ึนต่อกนั การแบ่ง
งานกนัท า ทั้ งยงัเป็นการลดโอกาสท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึงจะแสดงอ านาจ
เหนือเครือข่ายดว้ย 

4.1.4 ความเข้มแข็งขององค์กรท่ีร่วมกันเป็นเครือข่าย จะน าไปสู่ความเข้มแข็ง
โดยรวมของเครือข่าย ดงันั้น การพฒันาของแต่ละองคก์รเครือข่าย จึงเป็นส่ิง
ส าคญั 

4.1.5 องค์กรเครือข่ายก าหนดการบริหารจดัการกันเอง (Self-regulating) ในการ
ท างานร่วมกันในลกัษณะแนวราบ จ าเป็นตอ้งมีความสมานฉันท์ โดยผ่าน
กระบวนการทางประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึงการต่อรอง ตกลงระหว่างองคก์ร
เครือข่ายเก่ียวกับการบริหารจดัการภายใน เพื่อให้เครือข่ายสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้

4.1.6 ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืน แต่ตอ้งอาศยั
ระยะเวลา ในการบ่มเพาะความสัมพนัธ์ ความศรัทธา และความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
ตลอดจนการสร้างกรอบทางความคิด เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการด าเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งองคก์ร 

 4.2  รูปแบบกำรรวมตัวของเครือข่ำย 
 ในทางปฏิบติัรูปแบบการรวมตวัมกัข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานท่ีท าร่วมกนั(คณะท างานการจดัการ
ความรู้ของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั )  ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ  
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4.2.1 รวมกลุ่มสนใจ  (Community  of  Practice)   เป็นการท างานในรูปของเครือข่าย
เฉพาะเร่ือง  จะมีการรวมตวักนัในเร่ืองที่สนใจร่วมกนั และช่วยกนัผลกัดนัให้
ภารกิจของเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนับรรลุเป้าหมาย 

4.2.2 รวมกลุ่มหน่วยงาน  (Network  Organization)  เป็นการรวมกลุ่มในลกัษณะของ
การน าเอาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเป็นตวัตั้งและร่วมกนัปฏิบตัิภารกิจ
ตามท่ีหน่วยงานร่วมกนัก าหนด 

4.2.3 รวมกลุ่มทางอินเตอร์เน็ตไม่เห็นตวักนั (Virtual  Community) เป็นการ
ช่วยเหลือกนัในเชิงวิชาการเป็นหลกั  จดัเป็นการร่วมมือท่ีประหยดัเวลา  และสะดวก
ในการท างานท่ีสุด 

 4.3  หลกักำรของกำรท ำงำนของเครือข่ำย 

1. ) ตอ้งถือวา่ทุกฝ่ายมีเกียรติ / ศกัด์ิศรี / สิทธิ / โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั  
2. ) การท างานในรูปของเครือข่าย  เป็นการท างานในแนวราบ ไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใด 
3. ) จดัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผา่นการท างานร่วมกนั 

 4.4  ปรัชญำของควำมร่วมมือ  (คณะท างานการจดัการความรู้  ส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั) 

1.) ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังาน  มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นความคิด  และข่าวสาร 
ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัใหม้ากท่ีสุด 

2.) ลดเง่ือนไขและปัจจยัปิดกั้นการมีส่วนร่วมคิดร่วมท าของคนทุกคนในหน่วยงาน 
3.) ใหข้่าวสารขอ้มูลแก่ผูป้ฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด 
4.) ส่งเสริมและจูงใจใหผู้ป้ฏิบติัคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ  
5.) กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังาน  เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของในผลลพัธ์ของงานท่ีดี  แม ้

ไม่ใช่เป็นเจา้ของตน้ความคิดก็ตาม 

4.5 ประโยชน์ของเครือข่ำย 
 ประโยชน์เฉพาะหนา้ของเครือข่ายเห็นไดจ้ากผลงานท่ีสมาชิกด าเนินการ ส่วนประโยชน์ระยะ
ยาวจะบงัเกิดในรูปของความมีประสิทธิภาพของการวจิยัและพฒันา การถ่ายทอดวธีิการท างาน และ
ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเครือข่ายในการพฒันามีประโยชน์หลายประการ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์ สมาชิก 
และกิจกรรมของเครือข่าย ซ่ึงพอจะรวบรวมไดด้งัน้ี 

 เครือข่ายช่วยใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เคร่ืองมือ 
และส่ือ ผา่นการประชุม การทดลองปฏิบติัการ การประชาสัมพนัธ์ และการใหค้วาม
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ร่วมมือกนัในการด าเนินโครงการ การแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์ใหแ้ก่กนั เป็นการ
เสริมความสมบูรณ์ใหก้บัสมาชิกเครือข่ายทั้งมวล ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือองคก์ร 

 การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการประสานงานในเครือข่าย ช่วยลดการท างาน และ
การใชท้รัพยากรซ ้ าซอ้น ท าใหก้ารพฒันาสามารถด าเนินไปไดก้า้วหนา้ รวดเร็ว และส่งผล
ต่อสังคมในวงกวา้งยิง่ข้ึน 

 เครือข่ายสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยูใ่นระดบัต่างกนั มีวธีิการท างาน การจดัองคก์ร และมีภูมิ
หลงัต่างกนัท่ีไม่มีโอกาสต่อกนั เขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความ
เขา้ใจกนัมากข้ึน น าไปสู่การท างานร่วมกนั เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย 

 เครือข่ายสามารถท าใหค้นและองคก์รท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัไดท้ราบวา่ยงัมีบุคคลหรือ      
หน่วยงานอ่ืนอีกมากท่ีสนใจท างานในเร่ืองเดียวกนั และเผชิญปัญหาเหมือนกนั 

 เครือข่ายสามารถท าใหค้วามตอ้งการของประชาชนไดรั้บการสนองตอบจากรัฐ 
 เครือข่ายช่วยช้ีใหเ้ห็นปัญหาและประเด็นการพฒันาท่ีซบัซอ้นและท่วมทน้ในหมู่บา้น 
 เครือข่ายช่วยเช่ือมหน่วยงานวชิาการและแหล่งทุนกบัผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ 
 เครือข่ายท าใหค้นและองคก์รไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อน ไดรั้บก าลงัใจ การจูงใจ และ

การยอมรับ ซ่ึงมีความส าคญัต่อหน่วยเล็ก ๆ ท่ีอยูน่อกระบบราชการ 

4.6 กลุ่มแกนน ำเพือ่เครือข่ำย 
 แมว้า่การมีส่วนร่วมในวงกวา้งจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการท างานของเครือข่าย แต่ก็ยงั
จ  าเป็นตอ้งมีกลุ่มแกนของเครือข่ายท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีประสานงาน จดัการ และส่งก าลงับ ารุงใหก้บั
สมาชิก บุคคลหรือองคก์รท่ีเป็นกลุ่มแกนตอ้งคิดใหพ้น้จากงานในองคก์รของตวัเอง เพราะขณะน้ี
ตนเองท าหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกทั้งมวล ไม่ใช่ท างานใหก้บัองคก์รของตวัเองเท่านั้น กลุ่มแกนตอ้งไม่ติด
อยูก่บักิจกรรมประจ าวนัขององคก์รตวัเอง และกลุ่มแกนตอ้งด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายใหบ้งัเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 กลุ่มแกนน าตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของสมาชิกเครือข่าย มีการติดต่อสังสรรคก์บัสมาชิก
ทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถติดตามความคิดและความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของสมาชิกไดท้นั 
ถา้ไม่มีการติดต่อกนั กลุ่มแกนน ามีแนวโนม้เอียงท่ีจะมุ่งไปสู่การรวมศูนยอ์  านาจและแยกตวัออกห่าง
จากสมาชิกมากข้ึนทุกที 
 กลุ่มแกนน าควรมีการตรวจสอบความกา้วหนา้ของเครือข่าย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสมาชิกเครือข่ายคนอ่ืน ๆ อยา่งสม ่าเสมอ โดยการวพิากษต์นเอง กลุ่มแกนน าควรมองวธีิการท่ีจะท า
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เครือข่าย และระบบการจดัการท่ีใหส้มาชิกมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพื่อช่วยให้
เครือข่ายด ารงกระบวนวธีิการท างานท่ีใชไ้ดจ้ริง  (ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท,์  2002) 
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 4.7  ควำมมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุอาจท าได้หลายวิธี เช่น 1. เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลจุดเส่ียง 2. การเป็นอาสาสมคัรจราจรซ่ึงสามารถมีกิจกรรมหลากหลายเช่น การจ ากดัความเร็ว การ
ตรวจการร่วมกบัต ารวจเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยในอินเดียท างานร่วมกบัต ารวจในการตรวจการ วดั
ความเร็ว ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การใช้เคร่ืองบนัทึกวิดีโอในรถสายตรวจ 3.การมีส่วน
ร่วมในการผลกัดนันโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูต้กเป็นเหยื่อของอุบติัเหตุจราจร ตวัอย่างของ
ประเทศองักฤษในปี 2001 ต ารวจอังกฤษถูกกดดันจากสังคมจนต้องคู่มือมาตรฐานการสอบสวน
อุบติัเหตุ  

ส่วนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถมีส่วนร่วมในการลดอุบติัเหตุได้จากหลายวิธี 
ตั้งแต่การสร้างถนนท่ีปลอดภยัรวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆขา้งทางเช่นการดูแลตน้ไม ้การลดจุดอบัสายตา 
การติดตั้งป้าย ไฟสัญญาณต่างๆ การตีเส้นจราจร การก าหนดผงัเมือง การให้ขอ้มูลเพื่อระบุจุดเส่ียง การ
ตรวจประเมินความปลอดภยัของถนน (Road safety audit) การร่วมสอบสวนอุบติัเหตุ การร้องขอการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางในการจดัการความปลอดภยั การลดพฤติกรรมเส่ียง การใช้
ทรัพยากรของพื้นท่ีในการลดอุบติัเหตุ การท างานร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายต่างๆ การก าหนดเร่ืองความ
ปลอดภัย ของ ชุมชน เ ป็นนโยบาย ร่ วมกับประชาชนโดยอาศัย ข้อมู ล อุบั ติ เห ตุ ในพื้ น ท่ี 
 

5.  แนวคิดเกีย่วกบัจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย 

จิตส านึกในความปลอดภยันั้นมากจากค าว่า จิตส านึก (Consciousness) กบัความปลอดภยั 
(Safety)  เกษม ตนัติผลาชีวะ(2540) ได้อธิบายไวว้่า  ส่วนของจิตใจท่ีเรารับรู้ได้ เรียกว่าจิตส านึก 
(Conscious) ส่วนของจิตใจท่ีเราไม่รับรู้ เรียกวา่ จิตไร้ส านึก (Unconscious) และส่วนของจิตไร้ส านึก ท่ี
เกือบจะมาอยูใ่นจิตส านึกแลว้ เรียกวา่ จิตก่ึงส านึก(Preconscious) ค าวา่จิตส านึก เม่ือน ามาใชใ้นภาษา
ทัว่ไปหมายถึง ภาวะท่ีต่ืนและมีความรู้สึก สามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าได ้มีการกล่าวกนัมานานแลว้วา่ 
ประเทศชาติของเราจะเจริญกวา่น้ีหลายเท่า หากประชาชนชาวไทยมีจิตส านึกในหลายอยา่ง และการท่ีมี
ปัญหามากมายในบา้นเมืองเรา เก่ียวขอ้งกบัการท่ีคนไทยขาดจิตส านึกในหลายๆ เร่ือง อุบติัเหตุ เป็น
ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนวา่ สามารถป้องกนัไดห้ากคนท่ีเก่ียวขอ้ง มีจิตส านึกแห่งความปลอดภยั คนท่ีใช้
รถใชถ้นนทุกคน ควรมีจิตส านึกอยูเ่สมอว่า ตอ้งไม่ขบัรถในขณะมึนเมาหรือง่วงนอน ตอ้งมีสติ มีการ
ตดัสินใจดี และมีสมาธิตลอดเวลา ท่ีขบัรถ ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร และไม่ขบัรถดว้ยความประมาท เพียง
เท่าน้ีอุบติัเหตุ และความสูญเสียต่างๆ จะลดลง 
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 ส่ิงส าคญัของการสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยั จึงตอ้งสร้างให้เกิดการมองเห็นภาพและ
คาดการณ์ไดถึ้งส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย สร้างให้ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีแฝงอยู่ เพื่อหาวิธีการแกไ้ข 
ป้องกนัและปฏิบติัอยา่งถูกวธีิ  

5.1 เทคนิคกำรสร้ำงควำมปลอดภัย 

      เทคนิคการสร้างความปลอดภัย (http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/L10-5.html) 
อาจกระท าไดด้งัน้ี  

 1.) เทคนิคกำรปลูกจิตส ำนึกควำมปลอดภัย ไดแ้ก่ การสร้างจิตส านึก หรืออบรมสั่งสอนให้
ปฏิบติั อย่างปลอดภยั โดยเร่ิมตั้งแต่เด็กเล็กๆ ในบา้น โรงเรียน และชุมชน มีการปลูกฝัง กระตุน้เตือน 
และเปิดโอกาส ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการท างานป้องกนัอุบติัเหตุ  

2. )  เทคนิคกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีพืน้ฐำนควำมปลอดภัย ไดแ้ก่ การน าทฤษฎีพื้นฐานความ
ปลอดภยั มาเลือกใชต้ามความเหมาะสม เช่น ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบติัเหตุ ทฤษฎีการขาดดุลย
ภาพ ทฤษฎีมูลเหตุ เชิงซอ้น ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้  

3. )  เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมควำมปลอดภัย ไดแ้ก่ การน าทฤษฎีของสคินเนอร์ (Skinner) มา
ประยุกต์ ใช้เม่ือมีการตอบสนอง จึงจะไดส่ิ้งเร้าหรือแรงเสริม คือ เม่ือปฏิบติัตนถูกตอ้งในเร่ืองความ
ปลอดภยั ก็จะไดรั้บรางวลั 

4. )  เทคนิคกำรใช้จิตวิทยำแรงจูงใจไดแ้ก่ การใชแ้รงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างความ
ปลอดภยั เช่น  ค าชม ค ายกยอ่ง การทราบผลการปฏิบติังาน การให้เกียรติ การให้รางวลั การรับฟังความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

5. )  เทคนิคกำรให้ควำมรู้ ไดแ้ก่ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดคุย การปฐมนิเทศ 
การจดั ฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การติดป้ายค าเตือน ค าขวญั การท าเอกสารความรู้เผยแพร่ การ
เรียนการสอน  การจดัท าคู่มือความปลอดภยั การจดันิทรรศการ ฯลฯ  

6. )  เทคนิคกำรประสำนควำมร่วมมือ ไดแ้ก่ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน หรือองคก์ร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ ทั้งน้ีเพื่อประสานประโยชน์ในการร่วมมือ และให้การ
สนบัสนุนในการ ด าเนินงาน สร้างความปลอดภยั 

http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/L10-5.html
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7. )  เทคนิคกำรใช้ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ การรู้จกัน าส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์ วิทยุ โทรทศัน์ 
ฯลฯ  มาช่วยเร่งเร้า กระตุน้เตือน ใหค้วามรู้ และสร้างจิตส านึกท่ีดีในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุ  

8. )  เทคนิคกำรใช้กฎระเบียบหรือมำตรกำรทำงกฎหมำย ไดแ้ก่ การสร้างกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั 
หรือกฎหมาย ในการป้องกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงกฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัจะตอ้งระบุโทษ หรือผลเสียท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บ ใหช้ดัเจนดว้ย ไม่เช่นนั้น การบงัคบัก็จะไม่เกิดผลแต่ประการใด อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งมีการ ช้ีแจง
แสดงเหตุผล ใหท้ราบมีการตกลงตามเง่ือนไข หรือปรับเปล่ียนขอ้ก าหนด ไดต้ามความเหมาะสมให้ทุก
คน หรือทุกฝ่ายยอมรับ และปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

6.  Management information system (MIS)  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือ ระบบท่ีมี

การเก็บรวบรวมประเมินผล และกระจายขอ้มูลอย่างมีแบบแผนในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้ในการ

บริหารจดัการ รวมถึงการรายงานกิจกรรมในรูปแบบเอกสารของแผนงาน และกระบวนการบริหารงาน 

(ท่ีมา : wikipedia) เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการวางแผนการควบคุม  และการปฏิบติัการของ

องคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  MIS ท่ีดีควรเป็นระบบงานท่ีผสมผสานขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งหรือหลาย ๆ 

ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อจดัท าสารสนเทศเป็นภาพรวมท่ีสมบูรณ์ของทั้งระบบ  ซ่ึงผลจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลนั้นจะท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั (WilliamPollard ท่ีมา : 

Thinkexist.com)   

 การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนจ าเป็นตอ้งใช ้MIS ท่ีมีผสมผสานขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งเช่น ขอ้มูลพื้นฐานของรายงานอุบติัเหตุ  หากสามารถน าไปใชร่้วมกบัขอ้มูล
เฉพาะเจาะจงอ่ืน ๆ  เพื่อใช้ในการป้องกนัอุบติัเหตุ เช่น ขอ้มูลดา้นภูมิประเทศ  ขอ้มูลรถยนต์  ขอ้มูล
บุคคล  จะท าให้เกิดประโยชน์มากข้ึน  โดยทัว่ไปขอ้มูลพื้นฐานของรายงานดา้นอุบติัเหตุจราจรมกัมี
ขอ้จ ากดั ซ่ึงไดแ้ก่  

- จุดเกิดอุบติัเหตุมกัถูกรวบรวมแบบกวา้ง ๆ  ท าใหข้าดรายละเอียด เช่น ความกวา้งถนน  
ลกัษณะพื้นผวิจราจร   อุปกรณ์ ส่ิงแวดลอ้ม รอบขา้งของถนน  

- การเก็บขอ้มูลการบาดเจบ็ มกัถูกรวบรวมตามชนิดซ่ึงบางคร้ังไม่สามารถใชใ้นการวเิคราะห์
ได ้ 

- ขอ้มูลของผูบ้าดเจบ็และผูข้บัข่ี อาจถูกคุม้ครองดว้ยกฎหมายขอ้มูลข่าวสาร  
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- ระบบขอ้มูลของอุบติัเหตุทัว่ไป มกัใชใ้นเร่ืองของกฎหมาย และการประเมินความเสียหายใน
เร่ืองการชดเชยมากกวา่จะใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการป้องกนัอุบติัเหตุ 

ดงันั้นการเก็บข้อมูลด้านอุบติัเหตุทางถนนจะต้องใช้ระบบของการสืบสวนสอบสวนด้าน
อุบติัเหตุตามระดบัเหตุการณ์และการใชข้อ้มูล  

6.1 กำรสืบสวนสอบสวนด้ำนอุบัติเหตุ 

ในยโุรปแบ่งวธีิการสอบสวนอุบติัเหตุไดเ้ป็น 4 ระดบัคือ 
1. การเก็บขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุตามปกติ เช่น รายงานของโรงพยาบาล รายงานของต ารวจ ใช้

ส าหรับการวิเคราะห์แนวโนม้และการจดัระดบัความส าคญั 

2. การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุระดบักลาง  เช่น  การสอบสวนของต ารวจสามารถ
ใชไ้ดดี้ ส าหรับวเิคราะห์จุดเส่ียง 

3. การสอบสวนการเกิดอุบติัเหตุระดบัเจาะลึก  ตอ้งอาศยัทีมสหวชิาชีพมืออาชีพ  ใชส้ าหรับ
การวางแผนระดบันโยบาย 

4. การสอบสวนอุบติัเหตุในเหตุการณ์พิเศษ ตอ้งอาศยัทีมสหวชิาชีพมืออาชีพท่ีมีความช านาญ
และเคร่ืองมือพิเศษ  เช่น กรณีไฟไหมอุ้โมงคร์ถ  โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ ้ า 

การเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุตามปกติ และการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ระดบักลาง  เม่ือน ามาวิเคราะห์สามารถใชป้ระโยชน์ในการวางแผนได ้  การสอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ
ระดบัเจาะลึกถือเป็นหัวใจส าคญัต่อการหาสาเหตุของอุบติัเหตุ  ซ่ึงสามารถใช้ในการวางแผนระดบั
นโยบายได ้ แต่ตอ้งค านึงถึงการเรียงล าดบัความส าคญัของเหตุการณ์ ความเป็นไปไดแ้ละประเมินถึง
ตน้ทุนอรรถประโยชน์ของการด าเนินงาน  

รัฐสภายุโรปไดจ้ดัตั้งคณะท างานข้ึนเพื่อแกปั้ญหาอุบติัเหตุในยุโรปช่ือวา่ The Road Strategy 
for Accidents in Transport Working Group (The RO-SAT Working group)  คณะท างานไดข้อ้สรุปและ
แนะน าให้กลุ่มประเทศสมาชิกในยุโรปส่งเสริมการสืบสวนสอบสวนอุบติัเหตุเชิงลึก เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ของข้อมูลพื้นฐานด้านอุบติัเหตุและการสอบสวนอุบติัเหตุระดับกลาง  ซ่ึงโดยปกติมกัจะ
ด าเนินการโดยต ารวจ และหน่วยงานด้านถนนอยู่แล้ว  การสอบสวนอุบติัเหตุจราจรเชิงลึก ตอ้งไม่
ด าเนินการเฉพาะอุบติัเหตุท่ีมีการสูญเสียชีวิตเท่านั้น  แต่ตอ้งครอบคลุมจุดท่ีมีการเกิดอุบติัเหตุบ่อย 
รวมถึงการสูญเสียวตัถุส่ิงก่อสร้างของถนน  ซ่ึงจะสามารถช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ า  นอกจากน้ียงั
แนะน าถึงการจดัระบบประเมินติดตาม ท่ีอาศยัขอ้มูลจากการสืบสวนสอบสวนเชิงลึก  ตามประเภทของ
อุบติัเหตุท่ีมีความสูญเสียมาก และอุบติัเหตุท่ีสามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพฒันา 
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นอกจากน้ีการสอบสวนอุบติัเหตุเชิงลึก  ยงัจ  าเป็นตอ้งมีระบบ road safety audits ร่วมดว้ย 
เน่ืองจากข้อมูลอาจได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่ิงแวดล้อมของถนนซ่ึงระบบการประเมิน 
มาตรฐานของถนนและการประเมินจุดเส่ียงมีความส าคญั (Uropean commission Road Safety) 

ตวัอยา่งของหน่วยงานสอบสวนอุบติัเหตุมืออาชีพของประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 ประเทศองักฤษ the Cooperative Crash Injury Study (CCIS) เป็นหน่วยต ารวจท่ีมี

ความช านาญพิเศษ ในกรณีท่ีความเสียชีวติ ท่ีมีการบาดเจบ็รุนแรง  
 ประเทศเยอรมนั the German In-Depth  Accident Study (GIDAS) เป็นหน่วยงานถาวร

ท่ีสอบสวนเชิงลึกในระดบัประเทศโดยคดัเลือกเฉพาะกรณีท่ีมีการเสียชีวติท่ีส าคญั 
 ประเทศสวีเดนหน่วยงาน  SNRA Swedish Road Traffic Inspectorate จดัท าหนา้ท่ี

ประเมินคุณภาพ โดยจะร่วมประเมินเม่ือเกิดอุบติัเหตุทุกรายและ ยงัท าหนา้ท่ีประเมิน
ติดตาม ถนนปลอดภยั  

 ประเทศฝร่ังเศส the French Bureau d’Enqutes sur les Accidents de Transport 
Terrestre (BEA-TT) เป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีสวบสวนอุบติัเหตุ เฉพาะรายท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ 

(ท่ีมา : Uropean commission Road Safety) 

ในองักฤษแนวทางการเก็บขอ้มูลเพื่อสอบสวนอุบติัเหตุทุกรายตอ้งรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 ต าแหน่งของรถและคนท่ีประสบเหตุ 
 อุบติัเหตุของผูเ้ดินถนน ต าแหน่งจุดตั้งตน้ของผูเ้ดินถนนท่ีเดินไปจนพบอุบติัเหตุ 
 จุดชน 
 ร่องรอยยาง น ้ามนั ร่องรอยบนรถ และร่องรอยบนผูบ้าดเจ็บ 
 ต าแหน่งความเสียหายและร่องรอยการกระแทก 
 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มขา้ง/บนทาง 
 ส่ิงท่ีบงัสายตาผูข้บัข่ีหรือดึงดูดความสนใจผูข้บัข่ี 
 ดูการใชง้านของอุปกรณ์ความปลอดภยั เช่น ถุงลมนิรภยั  เขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ 
 ส าหรับผูข่ี้รถจกัรยานยนตใ์ห้ดูหมวกนิรภยัและอุปกรณ์ เช่น กระจกบงัหนา้ 
 ส าหรับรถบรรทุกและรถสาธารณะ ใหดู้เคร่ืองบนัทึกการขบัรถ 
 ความเสียหายของถนน 
 สภาพอากาศ 

(ท่ีมา : Collision analysis: Professional Road Accident Investigation)  
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  เหตุผลส าคญัท่ีต้องมีการสืบสวน สอบสวนอุบติัเหตุ คือ เพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุว่ามีส่ิง
ผิดปกติ เกิดข้ึน จากสาเหตุใด   การวิเคราะห์หาแนวโน้ม และสาเหตุสามารถน าสู่การลดจ านวนและ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน ความแตกต่างพื้นฐานของการสืบสวนสอบสวนด้าน
อาชญากรรมกบัดา้นอุบติัเหตุคือ การสอบสวนดา้นอุบติัเหตุจราจร มีโอกาสเก็บขอ้มูล และหลกัฐาน
ทั้งหมดไดเ้ฉพาะช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะเปิดการใช้งานของถนนตามปกติ  ท่ีจะท าให้ขอ้มูลและ
หลกัฐานทั้งหมดจะหมดไป 
 การสอบสวนอุบติัเหตุมกัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนอุบติัเหตุ
อาจมีหน้าท่ีควบคุมจัดการด้านจราจร และด้านอ่ืน ๆ  เช่น การออกใบอนุญาตขับข่ี จึงท าให้เกิด
แนวโน้มความล าเอียงต่อการสอบสวนอุบติัเหตุ  บางประเทศจึงใช้หน่วยงานอิสระ   แต่ก็ไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีได ้เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูง  ดงันั้นจึงมกัด าเนินการเฉพาะในระดบัประเทศ  และท า
หน้าท่ีประเมินถนนปลอดภยั โดยมีระบบท่ีจะมีการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัต ารวจและทอ้งถ่ิน เพื่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียง  

การสอบสวนสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีมีความรุนแรง หรืออุบติัเหตุขนาดใหญ่ อาจไม่สามารถเป็น
ตวัแทนส าหรับการป้องกนัอุบติัเหตุได ้เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว ไม่พบบ่อย  แต่
การสืบสวนสอบสวนดา้นอุบติัเหตุโดยเฉพาะกรณีการเสียชีวิตในจุดเส่ียงท่ีพบบ่อยจะเป็นจุดเร่ิมท่ีดีใน
การน าขอ้มูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อแกไ้ขจุดเส่ียง เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีตรงจุด ตรง
พื้นท่ี เป็นเร่ืองของชีวิตมนุษย์ท่ีสร้างความรู้สึกและมีส่วนร่วมของทีมงาน และสาธารณะชนให้
ความส าคญั  

โดยทัว่ไปขอ้มูลและสถิติอุบติัเหตุจากต ารวจไม่พอเพียงต่อการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ 
เน่ืองจากมกัใช้ส าหรับปัญหาดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายและมีระเบียบปฏิบติัตายตวั ซ่ึงในระบบของ
เยอรมนั ต ารวจจะมีหนา้ท่ี  

 ดูแลความปลอดภยัของจุดอุบติัเหตุ ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ 
 สอบสวนอุบติัเหตุ หาตวัผูก้ระท าผดิหรือรับผิดชอบ 
 ดูแลรักษาสิทธิของผูรั้บความเสียหายและผูท่ี้ไม่ไดก้ระท าผดิ 
 เก็บขอ้มูลเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ 
 รวบรวมสถิติอุบติัเหตุ 
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บทที่ 3 
วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศยัทรัพยากร
และศกัยภาพในพื้นท่ีในวงรอบท่ี 3 ซ่ึงมีวธีิการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 

ประชำกรเป้ำหมำย (target population)   

ประชากรเป้าหมาย (target population)  คือ  คณะกรรมการการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร
จงัหวดั  ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร  และครอบครัวจาก
ชุมชนท่ีอยูพ่ื้นท่ีจุดเส่ียง ตามเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ต และกลุ่มวยัรุ่นอายุระหวา่ง 15 – 
22 ปี 
 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  (study population)  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  (study population) เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินงานฯในจงัหวดั
ภูเก็ต คือ  ตัวแทนคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจังหวดั  ตัวแทนผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมาอยา่งนอ้ย 6  
เดือน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  (study population) เก่ียวกบัความคิดเห็นของชุมชนและวยัรุ่น 
คือ ตวัแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชนท่ีอยูพ่ื้นท่ีจุดเส่ียงตามเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ต
มาอยา่งนอ้ย 1 ปี  และกลุ่มวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 15 – 22 ปีท่ีใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะ 
 เกณฑก์ารคดัเลือกเขา้กลุ่มตวัอยา่ง  

A.  ตวัแทนคณะกรรมการการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรจงัหวดั 
1)  เป็นคณะกรรมการการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรจงัหวดั หรือองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
มาอยา่งนอ้ย 6  เดือน 

2)  เป็นผูท่ี้สมคัรใจและยนิยอมใหข้อ้มูล หรือ ขอ้คิดเห็น 
B. ตวัแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชน 

1) เป็นสมาชิกท่ีอาศยัในครอบครัวจากชุมชนท่ีอยู่พื้นท่ีจุดเส่ียงตามเกณฑ์ใน
การคดัเลือกพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ตมาอยา่งนอ้ย 1 ปีและอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

2)  เป็นผูมี้ประสบการณ์การใชถ้นนบริเวณจุดเส่ียง 
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3) เป็นผูท่ี้อ่านออกและเขียนได ้
4) เป็นผูท่ี้สมคัรใจและยนิยอมใหข้อ้มูล หรือ ขอ้คิดเห็น 

C. กลุ่มวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 15 – 22 ปี 
กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 

1) เป็นผูท่ี้ใชร้ถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางไม่น้อยกวา่ 3 วนั
ต่อสัปดาห์ 

2) อยูพ่ื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ตมาอยา่งนอ้ย 1 ปี 
3) เป็นผูท่ี้อ่านออกและเขียนได ้
4) เป็นผูท่ี้สมคัรใจและยนิยอมใหข้อ้มูล หรือ ขอ้คิดเห็น 

เกณฑใ์นการคดัออกจากการศึกษา คือ ผูว้จิยัไม่สามารถติดต่อหรือนดัสัมภาษณ์ไดใ้น 2 คร้ัง 

กำรค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มวยัรุ่น 

    n = Z2 
α/2 P (1-P)/d2 

P  =  อตัราการเกิดอุบติัเหตุจราจรในวยัรุ่นในจงัหวดัภูเก็ต  = 26.3 % 

โดยก าหนด  Z =  ความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  =  1.96  d  =  ค่าความคลาดเคล่ือน = 0.05 

    n  =  298  คน 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

เร่ิมดว้ยการทดลองรูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วม
โดยอาศยัทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ีทั้งจงัหวดัภูเก็ต เม่ือมกราคม พ.ศ. 2551 

โดยใชก้ารศึกษาแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)  ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดงัน้ี 

1.  กำรวำงแผน (Planing)  โดยการใชห้ลกัชวน, เช่ือม  เช็ค  และชง  ดว้ยการดึงภาคีต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกนัด าเนินงานผา่นรูปแบบคณะกรรมการการการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร
จงัหวดั  ท่ีมีการประสานงานในแนวราบทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ชวน, เช่ือม)  
มาร่วมวเิคราะห์สภาพและสาเหตุของการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงวา่มีสาเหตุจากปัจจยัใด 
สามารถป้องกนัได ้ หรือไม่อยา่งไร และวิธีการป้องกนัปัญหาไม่ให้เกิดซ ้ าควรท าอยา่งไร (เช็ค)  ร่วม
วางแผนโดยการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตามสาเหตุท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์  โดยใช้
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์  การส ารวจพื้นท่ีจุดเส่ียง ประสบการณ์ ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่ง
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ทรัพยากรท่ีจะใช้เพื่อการด าเนินงาน   โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเป็นหลกัในการแก้ไขปัญหา 
(ชง)  

2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)  ด าเนินการตามสาเหตุท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลและส ารวจ
พื้นท่ีจุดเส่ียง  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ น าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมหาแนวทางการแกไ้ข 
มอบหมายกรรมการตามบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของในแต่ละหน่วยงาน  พร้อมทั้งประสานกบั
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยคณะผูว้จิยัติดตาม และประสานการด าเนินงาน 

3. กำรสังเกตและบันทึกผล (Observing)  คณะผูว้ิจยัเขา้ร่วมสังเกต  บนัทึกผลจากการประชุม  
รวบรวมผลการด าเนินงาน  และสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   

4.  กำรสะท้อนผล (Reflecting)  คณะผูว้ิจยัเขา้ร่วมประชุมติดตามผลการแกไ้ขปัญหา  และน า
ส่ิงท่ียงัไม่สามารถด าเนินการหรือแกไ้ขไดม้าวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการด าเนินงาน ใน
ส่วนท่ีด าเนินการได้ดีน าไปขยายผล (ช้อน) โดยในปี 2551- 2552 มีการประเมินย้อนหลัง 
(Retrospective) และ ในปี 2552-2554  ติดตามไปขา้งหนา้(Prospective)  

5. ปรับแผนกำรและปฏิบัติซ ้ำในวงจรการวจิยัเชิงปฏิบติัตามแผนท่ีปรับข้ึนใหม่ 
  
กำรคัดเลอืกพืน้ที่ 

 หน่วยงานต ารวจจงัหวดัภูเก็ตเป็นผูก้  าหนดพื้นท่ีซ่ึงเป็นจุดเส่ียง โดยดูจากประวติัการเกิด
อุบติัเหตุและมีการเสียชีวติ  
 เกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีจุดเส่ียง 
 1. จุดเส่ียงท่ีมีประวติัการเกิดอุบติัเหตุจราจรและมีการเสียชีวติจากการก าหนดโดยต ารวจ  
 2. อ าเภอคดัเลือก โดยพิจารณาจากการเสียชีวติในรายซ่ึงพื้นท่ี(ต ารวจและสาธารณสุข)ใหค้วาม
สนใจ  (Dead case conference) 
 3. มีการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรท่ีอาศยัทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ี
อยา่งนอ้ย 6 เดือน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัพฒันารูปแบบฯคร้ังน้ี  แบ่งเป็น  

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลรูปแบบการด าเนินงานฯ เชิงคุณภาพ 
o แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง    
o แบบสังเกตการปฏิบติังานและการประชุม 

2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวติและการเกิดอุบติัเหตุจราจร 
o แบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร 
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o รายงานการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ (Injury surveillance: IS) 
o แบบส ารวจการสวมหมวกกนัน็อค 

3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนและวยัรุ่น 
o แบบสอบถามความคิดเห็นชุมชนเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

แกไ้ขอุบติัเหตุจราจรในพื้นท่ี  
o แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงเสริมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการขบัข่ีของวยัรุ่นท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ 
4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล 

o แบบรายงานการเกิดอุบติัเหตุจราจรและการเสียชีวิตของโรงพยาบาล
ภาครัฐในจงัหวดัภูเก็ต   

o รายงานการประชุม 
o รายงานการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ (Injury surveillance: IS) 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 เม่ือสร้างเคร่ืองมือแลว้น าเคร่ืองมือนั้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อเป็นผูต้รวจสอบความตรงของ
เน้ือหา  ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ   ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีผา่น
การตรวจหาความตรงตามเน้ือหาเรียบร้อยแลว้  น าไปทดสอบ  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขภาษาและความ
ชดัเจนก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบติัการวิจยั  ระหว่างปฏิบติัการวิจยั 
และเม่ือส้ินสุดการปฏิบติัการ 
 1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการปฏิบติัการวจิยั   

o จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากแบบบนัทึกการเกิดอุบติัเหตุจราจรและการตาย
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

o จากการรวบรวมผลการด าเนินงานการพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมีส่วนร่วมโดยอาศยัทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ีในปี 
2551 -2553 

o จากแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนและกลุ่มวยัรุ่น  
2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งปฏิบติัการวจิยั   
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o จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม    
o จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานการประชุม   
o จากการรวบรวมขอ้มูล IS   

3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส้ินสุดการปฏิบติัการ   
o จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินการแกไ้ขปัญหา

อุบติัเหตุจราจร จากหัวหน้างานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหา
อุบติัเหตุจราจร    

o จากการรวบรวมแบบบนัทึกขอ้มูลทุติยภูมิจากสถิติการเกิดอุบติัเหตุจราจรและการ
ตาย  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ    เม่ือผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์แลว้  บนัทึกขอ้มูลจากแบบรายงาน วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Epi Info for Windows  

กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ   ผูว้ิจยัน าขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกมา
วิเคราะห์ตามเน้ือหา (content  analysis)  โดยการสร้างขอ้สรุปจากประสบการณ์ เน้นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึน หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้มาน าเสนอในการประชุมกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างตรวจสอบและ
แกไ้ข  
 จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์  จดัระเบียบขอ้มูล  จดัหมวดหมู่  
ตรวจสอบขอ้มูล  หากขอ้มูลยงัไม่มีความชดัเจน  ก็จะตั้งค  าถามและกลบัไปสัมภาษณ์อีกจนไดข้อ้มูลท่ี
อ่ิมตวั  เม่ือส้ินสุดการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จึงวเิคราะห์ขอ้มูลอีกคร้ัง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเม่ือส้ินสุดการเก็บขอ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์เชิงปรากฏการณ์วทิยาของโคเลซ
ซีส์  (Colaizzi, 1978)  9  ขั้นตอน  แต่ท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัน้ีมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. อ่านท าความเขา้ใจจากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมด หลงัจากการสัมภาษณ์จนขอ้มูลอ่ิมตวั   
2. จบักลุ่มค า ขอ้ความ ประเด็น หรือประโยคส าคญั  โดยขีดเส้นใตค้  า หรือขอ้ความ หรือ

ประโยคในขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละบุคคล 
3. แปลความ  หรือใหค้วามหมายกลุ่มค า  ซ่ึงความหมายท่ีไดม้าตอ้งน าไปตรวจสอบความตรง

ของขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูล 
4.  น ากลุ่มค า ขอ้ความ ประเด็น หรือประโยคส าคญั  ท่ีขีดเส้นใตค้  าท่ีมีความหมายในท านอง

เดียวกนั  มาจดัแบ่งเป็นหวัขอ้หลกั (theme) โดยมีการรวบรวมจากกลุ่มยอ่ย ๆ ท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กนั เพื่อมาเป็นความหมายโดยรวม  เพื่อให้เห็นความชดัเจนของหวัขอ้หลกัวา่
ไดป้ระเด็นใดบา้ง  และยงัขาดประเด็นใดบา้ง 

5. น าหวัขอ้ท่ีเช่ือมโยงกนัแต่ละหวัขอ้มาขยายความ  เพื่ออธิบายสาเหตุและแนวทางป้องกนั
หรือแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร 

6.  สรุปทั้งหมดจากหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีวเิคราะห์ได ้ โดยผูว้จิยัน ามาตรวจสอบความตรงของขอ้มูล 
โดยการอ่านหวัขอ้ท่ีวิเคราะห์ไดก้บัผูร่้วมวิจยั และผูใ้หข้อ้มูล 

7. น าหวัขอ้ (theme) ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้มาสรุป 

จรรยำบรรณนักวจัิย 

  การวจิยัเชิงคุณภาพ  ตวัผูว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุด  โดยผูว้จิยัและ
ผูช่้วยวจิยัแสดงตนวา่เป็นใคร  เขา้มาดว้ยจุดประสงคใ์ด  เก็บขอ้มูลไปท าอะไร  เพื่ออะไร  รวมทั้ง
อธิบายวา่ การน าเสนอขอ้มูลจะเป็นภาพรวม หรือใชน้ามสมมติ  ขอ้มูลรายบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลบั  
ไม่ท าใหผู้ใ้หข้อ้มูลเดือดร้อน  พร้อมขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลตอ้งมีความยนิยอมเขา้
ร่วมการวิจยั และมีสิทธิท่ีจะขอถอนตวัออกจาการศึกษาเม่ือใดก็ได ้ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูใ้หข้อ้มูล
ใด ๆ ทั้งส้ิน 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศยัทรัพยากร
และศกัยภาพในพื้นท่ี  มีการวิจยัและพฒันาในปี 2551 -2555 โดยรายงานน้ีน าเสนอผลการศึกษาทั้ง 3 
วงรอบ   ดงัน้ี 

วงรอบที ่1 (ปี 2551) 

1.  กำรวำงแผน (Planning)   

1.1 การสร้างรูปแบบการด าเนินงาน 

คณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์การด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ตท่ีผา่นมา  
พบวา่  

จุดแขง็   จงัหวดัภูเก็ตมีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้ งบุคลากรและงบประมาณ มีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามส าคญักบัปัญหาอุบติัเหตุ 

จุดอ่อน  การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจรก่อนด าเนินงานเป็นการแก้ไขตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน   ขาดการใชข้อ้มูลร่วมกนั  ขาดการ
ประเมินท่ีเป็นระบบ  และผูบ้ริหารมีการโยกยา้ยบ่อย 

โอกาส  นโยบายกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพฒันาอยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหค้วามร่วมมือท่ีดี 

ภาวะคุกคาม  ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ยานพาหนะและอุบติัเหตุมีแนวโน้ม
สูงข้ึนทุกปี  

จากการวิเคราะห์ดงักล่าว  คณะผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญักบักระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม
และการน าขอ้มูลมาใช้เพื่อบริหารจดัการ(Management Information System: MIS) โดยไดศึ้กษา
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และอ่ืนๆ  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร พบวา่ 

o ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายและการ
ท างาน   
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o MIS ท่ีดีควรเป็นระบบงานท่ีผสมผสานขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งหรือหลาย ๆ ระบบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัเพื่อจดัท าสารสนเทศเป็นภาพรวมท่ีสมบูรณ์ของทั้งระบบ   

o การสอบสวนของต ารวจสามารถใชไ้ดดี้ ส าหรับวเิคราะห์จุดเส่ียง 
o ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและอเมริกา  ใช้ขอ้มูลสืบสวนสอบสวนอุบติัเหตุเพื่อ

การวางแผนป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุซ ้ า  
o แนวคิดกฎ 80:20 ของ Vilfredo Pareto ท่ีใช้ล าดบัความส าคญัของการจดัการประเด็นและ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการจดัการ  
o แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรของ European Union Road Federation ให้น ้ าหนกัของ

การแกไ้ขปัญหาดว้ยวศิวกรรมจราจรทางถนนค่อนขา้งสูงเน่ืองจากไดผ้ลเร็ว 
o การแกไ้ขปัญหาดว้ยวิศวกรรมจราจรโดยส่วนใหญ่จะมีตน้ทุนและระยะเวลาการด าเนินงานต ่า

เม่ือเทียบกบัการแกไ้ขดว้ยวธีิอ่ืน 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนวรรณกรรม  คณะผูว้ิจยัจึงวางแผนการการใช้ผล
วิเคราะห์ขอ้มูลการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร(Dead case conference) มาเป็นจุดเช่ือมและเร่ิมตน้การ
แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดว้ยความมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัภูเก็ต  คณะผูว้ิจยั
วางแผนให้แต่ละอ าเภอ โดยต ารวจและพยาบาลเป็นผูค้ดัเลือกกรณีศึกษาผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร
ในจุดเส่ียงอ าเภอละ 1 รายต่อเดือน  และเก็บรวบรวมขอ้มูลมาน าเสนอในการท า Dead case conference  
โดยใหห้น่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมวเิคราะห์สภาพและสาเหตุของการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุจราจร
ในจุดเส่ียงวา่มีสาเหตุจากปัจจยัใด สามารถป้องกนัได ้หรือไม่อยา่งไร และวิธีการป้องกนัปัญหาไม่ให้
เกิดซ ้ าควรท าอยา่งไร โดยเนน้การใชท้รัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ีเป็นหลกัในการแกไ้ขปัญหา  

1.2  การสร้างทีมงานและเคร่ืองมือ 

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายและการ
ท างาน  คณะวิจยัจึงสร้างทีมงานหรือเครือข่าย   ดว้ยการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัหวัหน้าส่วนราชการหลกั  
ไดแ้ก่ ต ารวจ  ร่วมวางแผนการสร้างทีมงาน  ช้ีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และรูปแบบการด าเนินงาน 
เพื่อร่วมคดัเลือกทีมงาน  จากนั้นจึงน ารายช่ือทีมงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอุบติัเหตุจราจร
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรจงัหวดัภูเก็ต (ตามอนุสนธิค าสั่ง
จงัหวดัภูเก็ต ท่ี 259/2551 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2551) ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด้านขอ้มูล  มีรองผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นประธาน และมีหน่วยงานท่ีร่วม
ทีมงาน ไดแ้ก่ ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัภูเก็ต ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต  แขวงการทาง  
ต ารวจภูธร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาล  และประชาสัมพนัธ์จงัหวดั เป็นกรรมการ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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การท างานของเครือข่ายจ าเป็นตอ้งมีกลุ่มแกนน าท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีประสานงาน และขบัเคล่ือน
กระบวนการ คณะวิจยัจึงสร้างทีมงานสนบัสนุนการด าเนินงานหรือทีมพี่เล้ียง (Facilitator) โดยร่วม
ปรึกษาในทีมงานสาธารณสุข เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนในการด าเนินงานพฒันารูปแบบ
การแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร  ไดแ้ก่ คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer)  คุณอ านวย 
(Knowledge Facilitator)  คุณกิจ (Knowledge Practitioner) คุณประสาน (Network Manager)  และคุณ
จารึก (Lesson learn & Evolution )  

การสร้างเคร่ืองมือ  คณะวิจยัร่วมศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแบบรายงานการสวบสวน
ผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขสร้างเป็นร่างแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการ
เสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ตใน 6 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป  ประวติัการเกิด
อุบติัเหตุและพฤติกรรมการขบัข่ี  ช่วงก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ  หลงัการเกิดเหตุ และผลกระทบของ
การเสียชีวิตกบัครอบครัว   จากนั้นน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯปรับปรุงแก้ไขจนแบบ
สัมภาษณ์มีความครอบคลุมเน้ือหาและชดัเจน จึงจดัท าเป็นแบบเก็บขอ้มูล 

2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)   

การปฏิบติัตามแผน  เร่ิมดว้ยการจดัประชุมคณะกรรมการฯในรูปแบบเป็นทางการ แนวคิดการ
ด าเนินงาน  ร่วมก าหนดเป้าหมาย มอบหมายหนา้ท่ีให้คณะท างานระดบัอ าเภอโดยต ารวจและพยาบาล
ร่วมคดัเลือกและเก็บขอ้มูลตวัอยา่งกรณีการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรเฉพาะรายท่ีน่าสนใจจากจุดเส่ียง
ท่ีพบบ่อย อ าเภอละ 1 ราย/เดือนตามแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร
ของจงัหวดัภูเก็ต   ท ารายงานสรุปสาเหตุหลกัของการตาย   จดัประชุมคณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์
สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต และหาแนวทางการแกไ้ข  บางกรณีคณะกรรมการหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 
ต ารวจ แขวงการทาง  สาธารณสุข ลงพื้นท่ีส ารวจจุดเส่ียง และหรือ ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในพื้นท่ีเช่น เทศบาล น าเสนอขอ้มูล และร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจร 
มอบหมายหรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอแนวทางแกปั้ญหาใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่   

1.) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรท่ีสามารถแกไ้ขไดท้นัทีโดยหน่วยงานท่ีเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ  

2.) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรท่ีตอ้งใชอ้  านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการ
ด าเนินการท่ีอาศยัอ านาจผูว้า่ราชการจงัหวดั  อ านาจหนา้ท่ีแขวงการทางในดา้นวิศวกรรมจราจร  อ านาจ
หนา้ท่ีต ารวจในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

3.) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอ่ืนๆในพื้นท่ี เช่น 
เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบล   
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จากนั้นมีการติดตามและประเมินผลโดยการจดัประชุม ส ารวจพื้นท่ีจุดเส่ียง น าส่ิงท่ียงัไม่
สามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการแก้ไขอีกคร้ัง โดย
คณะผูว้จิยัเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

กจิกรรมทีไ่ด้ด ำเนินกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมโดยใช้ฐำนข้อมูลจำก Dead case conference 
1.) จดัประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 6 คร้ัง โดยประชุมร่วมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัและ

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 2 คร้ัง  
o คร้ังท่ี 1  น าเสนอสถานการณ์ปัญหาอุบติัเหตุจราจรในจงัหวดัภูเก็ต  แนวคิดการ

ด าเนินงาน  ร่วมก าหนดเป้าหมาย   
o คร้ังท่ี 2  ช้ีแจงถึงโครงการฯ วตัถุประสงค์ และงบประมาณ  พิจารณาค าสั่งแต่งตั้ ง  

และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  และแกไ้ขร่างแบบแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุ
ของการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ต    มอบหมายหนา้ท่ีให้คณะท างาน
ระดบัอ าเภอเก็บขอ้มูลการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียง
ของแต่ละอ าเภอ 

o คร้ังท่ี 3 – 6  คณะท างานระดบัอ าเภอน าเสนอขอ้มูลการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจร  คณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต 
และหาแนวทางการแกไ้ข  มอบหมายหรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาฯ
ตามแนวทางท่ีไดจ้ากการประชุม  และติดตามการด าเนินงานจากการประชุมคร้ังก่อน 

2.) ประชุมร่วมกบัทอ้งถ่ินไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาลในพื้นท่ีจุดเส่ียง 4 
คร้ัง  โดยน าผลวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต และแนวทางการแกไ้ขฯ
จากการประชุมของคณะกรรมการฯ มาร่วมปรึกษา  วางเป้าหมายและหาแนวทางการ
แกไ้ขร่วมกนั   

3.) คณะกรรมการหลกั ไดแ้ก่ ต ารวจ แขวงการทาง  สาธารณสุข  ลงส ารวจพื้นท่ีสภาพ
ถนนจุดเส่ียง  4  คร้ัง ศึกษาสภาพพื้นท่ีจริง และเก็บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
พื้นท่ี เช่น ต ารวจจราจร  ประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณจุดเส่ียง 

กจิกรรม Dead case conference 

คณะกรรมการเตรียมขอ้มูลจากสถานีต ารวจภูธรร่วมกบัโรงพยาบาล ด าเนินการได ้30 รายและ
คดักรองกรณีท่ีน่าสนใจเขา้ท่ีประชุมระดบัจงัหวดั 20 รายในช่วงระยะเวลา 9 เดือน (เมษายน – ธนัวาคม 
2551)  
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กจิกรรมกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรจำกกำรใช้ฐำนข้อมูล Dead case conference 

กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ มีการด าเนินการดา้นวิศวกรรม
จราจรในพื้นท่ีจากการท า Dead Case Conference 7 จุด ด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย และดา้นการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1.)  การแกไ้ขดา้นวศิวกรรมจราจร   กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการโดยแขวงการทาง และหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

1.1.) ถนนพระภูเก็ตแกว้  
o เพิ่มป้ายใหท้าง ป้ายลูกศร 3 จุด บริเวณส่ีแยกไฟแดง 
o เพิ่มป้ายเตือนทางแยกและป้ายโคง้อนัตราย 
o ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณส่ีแยก 
o ติดเป้าสะทอ้นแสง 
o ติดไฟกระพริบคู่ 

1.2)  โคง้ชเลคีรี   
o เพิ่มป้ายเตือนทางแยกและป้ายโคง้อนัตราย 
o ติดเป้าสะทอ้นแสง 

1.3) บริเวณถนนทางข้ึนเขาป่าตอง  
o เพิ่มป้ายเตือนทางโคง้ 
o ติดไฟกระพริบ 
o แกไ้ขราวกั้นอนัตราย  ทาสีใหม่ใหช้ดัเจน 
o ติดเป้าสะทอ้นแสงเพิ่มใหม้องเห็นชดัเวลากลางคืน 
o ติดไฟโซล่าเซลล ์สีแดงเตือนเป็นระยะๆ 
o ตดัแต่งก่ิงไมท่ี้บงัป้ายจราจร 
o ปิดทางกลบัรถท่ีใกลไ้ฟแดงมาก  โดยท าเป็นหนงัสือสั่งการจากผูว้า่ราชการจงัหวดัถึง

นายกเทศมนตรีใหด้ าเนินการ 
1.4) บริเวณส่ีแยกเซ็นทรัล   

o เปิดสัญญาณไฟแดงบริเวณส่ีแยกตลอด 24 ชัว่โมง 
1.5) บริเวณซอยลกักงษี   
o ติดกระจกนูน   
o ติดไฟถนนเพิ่มความสวา่ง 
o ติดสัญญาณไฟแดงบริเวณสามแยก 
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1.6) บริเวณหนา้โรงพยาบาลสิริโรจน์  
o ปิดทางกลบัรถบริเวณหนา้โรงพยาบาล 

1.7) บริเวณสามแยกไนยาง (สายเก่าศาลาแดง) 

o ปิดเส้นทางจราจรสายยอ่ย (สายไนยาง-สนามบิน)และภายหลงัปรับเป็นสัญญาณ
ไฟจรจราจร 

2.)  การแกไ้ขปัญหาดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
มาตรการท่ีด าเนินการโดยสถานีต ารวจภูธรร่วมกบัแขวงการทางภูเก็ต  
2.1)  การควบคุมเวลาของรถบรรทุกหนกั  
2.2) ประกาศเจา้พนกังานจราจรขบัรถชา้ใหชิ้ดซา้ย  

3.)  การแกไ้ขปัญหาดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 
จากกรณีเหตุการณ์การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บออกจากรถ ท่ีต้องใช้เวลารอเคร่ืองตดัถ่างเป็น

เวลานาน เป็นเหตุให้ผูป้ระสบเหตุเสียชีวิต  เน่ืองจากปัญหาดา้นบุคลากร เคร่ืองมือ  และการบริหาร
จดัการ  จงัหวดัภูเก็ตไดด้ าเนินการ โดยส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ร่วมกบัมูลนิธิ ดงัน้ี 

 3.1)  จดัอบรมและฝึกซ้อมการใช้เคร่ืองมือตดัถ่างรถ ให้แก่ อาสาสมคัรมูลนิธิ 
เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัจากทอ้งถ่ิน จ านวน 2 รุ่น รวม 100 คน 
 3.2)  ประสานงานมูลนิธิจดัหาเคร่ืองมือตดัถ่างรถเพิ่มเติม 
 3.3)  ช้ีแจงขอ้ก าหนดการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุดา้นกฎหมายแก่อาสาสมคัร 

3. กำรสังเกตและบันทกึผล (Observing)   

3.1  ควำมเข้ำใจวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 

คณะผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง พบว่า  ส่วนใหญ่เขา้ใจวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานท่ี
ตอ้งการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุและน ามาวางแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรร่วมกนั 
จากค าพดู 

“ เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ใหญ่สุด คือ การแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส าหรับ MIS  
เป็นวตัถปุระสงค์รองท่ีมีเป้าหมาย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ” 

“ เจตนาท่ีท า คือ ต้องการลดอุบัติเหตุ....”  
 “ น าข้อมลูมาวิเคราะห์หาสาเหตุมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน” 
“ เม่ือเกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพืน้ท่ี ได้น าปัญหาท่ีเกิดขึน้มาวิเคราะห์ ร่วมกัน ระหว่าง

ส านักงานสาธารณสุข  เช่ือมกับหน่วยงานวิศวกรรมจราจรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง” 
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3.2  รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

จากแบบสรุปรายงานการประชุมและการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ รูปแบบการด าเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ โดยแต่ละอ าเภอ   ต ารวจและพยาบาลร่วมคดัเลือกและ
เก็บขอ้มูลตวัอยา่งกรณีการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรเฉพาะรายท่ีน่าสนใจจากจุดเส่ียงท่ีพบบ่อย อ าเภอ
ละ 1 ราย/เดือน ซ่ึงการคดัเลือกเน้นสาเหตุของสภาพถนนเป็นหลกั  การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบ
สัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ตใช้ข้อมูลหลักจากการ
สอบสวนของต ารวจ  มีขอ้มูลจากโรงพยาบาลและมูลนิธิฯมาเพิ่มเติม     ท ารายงานสรุปสาเหตุหลกัของ
การตาย  น าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ (Dead Case Conference) ร่วมวางแผนโดยการก าหนด
วิธีการและแนวทางการด าเนินงานตามสาเหตุท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์   ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้เพื่อการด าเนินงาน ส ารวจพื้นท่ีจุดเส่ียง  ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน/หน่วยงานภายนอก  จากนั้นมีการติดตามและประเมินผลโดยการจดัประชุม ส ารวจพื้นท่ีจุด
เส่ียง น าส่ิงท่ียงัไม่สามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการ
ด าเนินงาน   

การคดัเลือกกรณีการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร 
 “ กระจายการท างานในระดับอ าเภอให้ต ารวจประชุมร่วมกับโรงพยาบาลซ่ึงเป็นพยาบาลห้อง

ฉุกเฉิน คัดเลือกเคส(case) อุบัติเหตุท่ีมีผู้ เสียชีวิตมาเข้าท่ีประชุม อ าเภอละหน่ึงรายต่อเดือน” 
  “แต่ละอ าเภออาจจะนัดพูดคุยประชุมกันในระดับอ าเภอก่อน เพ่ือเลือกกรณีตัวอย่างเข้าสู่ท่ี

ประชุมระดับจังหวดั” 
  “ การเลือกเคส(case) ท่ีน าเสนอในท่ีประชุมส่วนใหญ่ จะเลือกปัญหาของสภาพถนนเป็นหลัก  

แต่เลือกพฤติกรรมการขบัข่ีเป็นรอง และจึงมาเลือกจุดเส่ียงซ ้า” 
“ข้อมลูของต ารวจจะมีลักษณะเป็นส านวนสอบสวน มีการวิเคราะห์สาเหตุในเบือ้งต้นว่า

อุบัติเหตุเกิดจากอะไร มีพยานหลักฐานอ้างอิง  ....... มีข้อมลูด้านการแพทย์มาช่วยเสริม เช่น ผู้ขบัข่ีเมา
แล้วขบัหรือเปล่า  หรือข้อมลูจากหน่วยกู้ภัยซ่ึงไปถึงจุดเกิดเหตุก่อน”  

การประชุมคณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต (Dead Case 
Conference) 

“ การประชุมแต่ละคร้ัง ต่างหน่วยงาน ต่างเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยทุกสหสาขา
วิชาชีพมาร่วมมือกัน” 

“ มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริง แก้ไข
ปัญหารวมท้ังหาวิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดซ ้าร่วมกัน” 
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 “ เม่ือมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จึงได้ข้อมลูท่ีหลากหลาย และแตกต่าง ท าให้สามารถ
ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรท่ีชัดเจนมากขึน้”  

 “ สามารถจัดประชุมให้ทุกคนได้พูดคุย ได้ลงไปดูพื้นท่ีกันจริง ๆ ได้พบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง” 

การติดตามและประเมินผล 
“เกิดการจัดการแก้ไขตามมาเกือบจะทันทีภายในหน่ึงถึงสองสัปดาห์”  
 “ มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ” 
“จากการท่ีติดตามการด าเนินงาน... ตั้งแต่เดือนกุมภามายงัไม่มีผู้ เสียชีวิต  แต่ยงัมีอุบัติเหตุ  เสา

ไฟยงัถกูชน” 

3.3  มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจร 

จากการสังเกตและบันทึกการประชุม พบว่า  มาตรการการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจราจร  มีการด าเนินการแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร  ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย  และด้าน
การแพทยฉุ์กเฉิน  ซ่ึงการด าเนินการส่วนใหญ่เนน้การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรท่ีสามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯและหน่วยงานอ่ืนๆในพื้นท่ี โดยแสวงหา
แหล่งขอ้มูล วิชาการ และทรัพยากรผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย การด าเนินกิจกรรมจึงเน้นดา้น
วศิวกรรมจราจร  

“อย่าไปคิดเร่ืองใหญ่ๆ ..... ท าสเกลเลก็ๆเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ เอาคนท่ีมีอยู่ ..” 
“ แขวงเค้ามีป้าย หรือสัญญาณไฟอยู่  .......พอประชุมเค้ากเ็อาไปติดให้ตามท่ีประชุมเสนอ” 
“ งบประมาณท่ีใช้ไม่เยอะ เพราะในทีมพยายามช่วยเหลือกันท างานด้วยความจริงใจ” 
“ ขนส่ง มีงบประมาณจากการประมลูทะเบียนเลขสวย ซ่ึง 40% ของยอดเงินท่ีท าการประมูลได้ 

ทางกรมขนส่งฯ ก็มีนโยบายพร้อมสนับสนุนในการน าไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอยู่แล้ว 
ดิฉันจึงได้น าเสนอข้อมลูนีเ้ข้าท่ีประชุมฯ ให้ท าแผนของบประมาณดังกล่าว นั่นคือส่วนหน่ึงท่ีเรามีส่วน
ร่วมเสนอแนะแนวทาง เช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ ถ้ามีช่องทางในการช้อนงบประมาณส่วนไหนมาใช้
กจ็ะน าเสนอเข้าท่ีประชุมเช่นกัน” 

  3.4 ภำคีเครือข่ำยกำรท ำงำน 

 จากบันทึกการประชุมและการสังเกตการณ์ด าเนินงาน พบว่า  หน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ มีจ านวน 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ต ารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต    ส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัภูเก็ต   ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต  แขวงการทางภูเก็ต  ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั  ส านกังาน
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สาธารณสุขจงัหวดั และโรงพยาบาลของรัฐ  ระหวา่งการด าเนินงานมีหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเพิ่มเติมอีก 1 
หน่วยงาน ไดแ้ก่ มูลนิธิกุศลธรรม รวมภาคีเครือข่ายในการท างาน 8 หน่วยงาน 

 รูปแบบการรวมตวัของเครือข่ายเป็นการรวมกลุ่มหน่วยงาน  (Network  Organization)  ท่ีมี
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเป็นตวัตั้งและร่วมกนัปฏิบตัิภารกิจตามที่หน่วยงานร่วมกนัก าหนด  
ลกัษณะการท างานของเครือข่ายมีการประสานงานทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งระดบั
บริหารและระดบัปฏิบติัการ ใชค้วามมีส่วนร่วมและหลกัวชิาการของแต่ละหน่วยงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้
และส่ือสารในเชิงสร้างสรร 

 “ นอกเหนือจากการชวนอย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานแล้ว การชวนแบบไม่เป็นทางการ
ระหว่างตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานกเ็ป็นส่ิงจ าเป็น” 
 “ มีการใช้หลักการของแต่ละส่วนราชการมาพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน มีการน าเสนอ
ผลงานของหลาย ๆ หน่วยงานท่ีมาร่วมประชุมกัน” 
 “ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มีการจับผิดส าหรับการท างานของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง” 
             “ต่างคนต่างได้ข้อมลูจากประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ประชุมกันเฉพาะในทีมภูเกต็เวิร์ค(Work) 
กว่า ” 

3.5 กำรประเมินผล 

จากสถิติอุบติัเหตุจราจรของโรงพยาบาลภาครัฐ พบว่า หลงัด าเนินงานจ านวนผูเ้สียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจราจรลดลงจาก 200 รายเป็น 154 รายหรือลดลงร้อยละ 23.0 (ตาราง 5)   

ตำรำงที ่5  สถิติอุบติัเหตุจราจร จงัหวดัภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550 - 2551 

เดือน 
ปี 2550 ปี 2551 

บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ 
ตุลาคม 1,086 13 1,191 9 
พฤศจิกายน 1,336 13 1,251 21 
ธนัวาคม 1,383 15 1,377 12 
มกราคม 1,451 22 1,447 18 
กุมภาพนัธ์ 1,284 28 1,375 12 
มีนาคม 1,294 17 1,334 15 
เมษายน 1,300 22 1,177 18 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

เดือน 
ปี 2550 ปี 2551 

บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ 
พฤษภาคม 1,053 14 971 14 
มิถุนายน 1,114 14 1,030 5 
กรกฎาคม 1,261 17 978 9 
สิงหาคม 1,142 5 1,105 11 
กนัยายน 1,150 20 1,054 10 

รวม 14,854 200 14,290 154 
ท่ีมา : รายงานจากโรงพยาบาลของรัฐ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 

4.  กำรสะท้อนผล (Reflecting)    

จากขอ้มูลการสังเกตและบนัทึกผล  พบว่า  การใช้รูปแบบการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
เสียชีวิตดว้ยการท า Dead case conference มาเป็นจุดเช่ือมและเร่ิมตน้ในการสร้างความมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและวางเป้าหมายร่วมกนันั้น  สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงได ้ 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากมีการด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีไดใ้ชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตมา
เป็นแนวทางการแกไ้ข/ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียง  ท าให้จ  านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ
จราจรในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 23 (จาก 200 คน เหลือ 154 คน) แต่จากการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาฯมีขอ้สังเกตดงัน้ี 

o มีการท า Dead case conference จ านวน 20 รายจากจ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร 
154 ราย (ปี 2551) คิดเป็น ร้อยละ 12.99 

o จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่า การเกิดอุบติัเหตุมีสาเหตุหลกัจากผูข้บัข่ีหรือผูป้ระสบ
เหตุในเร่ืองพฤติกรรมการขบัข่ีรถ 

o มาตรการการด าเนินการแกไ้ขปัญหาฯ มีการด าเนินการแก้ไขดา้นวิศวกรรมจราจร  ดา้น
การบงัคบัใช้กฎหมาย  และดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน  โดยเน้นการปรับปรุงด้านวิศวกรรม
จราจร 

o ภาคีเครือข่ายในการท างานมีจ านวน 8 หน่วยงาน โดย 7 หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
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วงรอบที ่ 2  (ปี 2552-2553)   

1. กำรวำงแผนซ ้ำ (Re-plan) 

คณะผูว้จิยัวเิคราะห์การด าเนินงานในวงรอบท่ี 1 พบวา่  
จุดแข็ง    
o ผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุน  
o สมาชิกเครือข่ายและทีมพี่เล้ียง (Facilitator) มีศกัยภาพ  
o มีการใชข้อ้มูลจาก Dead case conference ร่วมกนั 
o มีภาคีเครือข่ายท่ีมีความสัมพนัธ์แนวราบ 

จุดอ่อน   
o การวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุด าเนินการในเฉพาะรายท่ีน่าสนใจ 

จ านวนไม่มากพอท่ีจะเป็นตวัแทนหรืออา้งอิงถึงขนาดและความรุนแรงของปัญหาใน
ภาพรวมของจงัหวดัภูเก็ตได ้

o การด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจรยงัไม่มีการด าเนินการหลายๆมาตรการท่ี
ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ 5 E โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย
และการใหค้วามรู้/ประชาสัมพนัธ์ (Enforcement และ Education)  

โอกำส   
o องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ

ร่วมมือท่ีดี 
o จงัหวดัภูเก็ตมีพื้นท่ีเล็ก 

ภำวะคุกคำม   
o จังหวัดภูเก็ต มีสัดส่วนของยานพาหนะต่อหลังคาเรือน เท่ากับ 2:1  มีปริมาณ

การจราจรบนทางหลวงโดยเฉล่ียมากกวา่ 80,000 คนัต่อวนั  ท าให้มีอตัราการสูญเสีย
ชีวติจากอุบติัเหตุอยูใ่นระดบัสูง 

o ปัญหาการเสียชีวิตจากพฤติกรรมการขบัข่ียงัอยู่ในระดบัสูงโดยเฉพาะความเร็ว การ
สวมหมวกนิรภยั และการด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ี 

o ผูบ้ริหารและคณะกรรมการฯบางท่านมีการโยกยา้ย 

จากการวเิคราะห์ ดงักล่าว  คณะผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร พบวา่ 
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o ระบบการจดัการขอ้มูลดา้นอุบติัเหตุมีหลายระดบัและการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั เช่นระดบั
การเก็บขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุตามปกติ เช่น รายงานของโรงพยาบาล รายงานของต ารวจ ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการจัดระดับความส าคัญ หากต้องการข้อมูลเชิงลึก
จ าเป็นตอ้งมีการสอบสวนเพิ่มเติม 

o มาตรการการดา้นวิศวกรรมจราจรร่วมกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย สามารถลดความเร็วของรถ
และลดจ านวนยานยนตท่ี์ผดิกฎหมายลงได ้ 

o การลดการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรอนัเก่ียวเน่ืองจากแอลกอฮอล์  แอลกอฮอล์  ตอ้งใช้การ
ประชาสัมพนัธ์ ร่วมกบัเขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนวรรณกรรม  คณะผูว้ิจยัจึงยงัคงวางแนวทางการท า 
Dead case conference และวางแผนการใชข้อ้มูลจากรายงานของโรงพยาบาลและต ารวจ  เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของการเสียชีวติ และจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจร เพื่อทราบถึงขนาดและความรุนแรงของปัญหา
ในภาพรวมของจงัหวดัภูเก็ต เพื่อน าไปเช่ือมและสร้างภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม 

จากผลการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตจากกรณีศึกษาในการท า Dead case conference ใน
วงรอบท่ี 1 ซ่ึงพบว่า  พฤติกรรมการขบัข่ีรถหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรของผูข้บัข่ียงัเป็นสาเหตุ
หลกัโดยเฉพาะการใช้ความเร็วรถเกินก าหนด การไม่สวมหมวกนิรภยั และการด่ืมสุรา   คณะผูว้ิจยัจึง
วางแผนการวางแผนการส ารวจพื้นท่ีและตรวจวดัความเร็วรถในจุดเส่ียง เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวาง
แนวทางการแกไ้ข  และวางแผนเพิ่มความเขม้งวดของการบงัคบัใช้กฎหมาย และการประชาสัมพนัธ์
เพื่อท าใหเ้กิดแรงเสริมทางบวกและทางลบต่อผูข้บัข่ี   

2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)   

ในปี 2552 – 2553  คณะวิจยัน ารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมี
ส่วนร่วมโดยการใช้ฐานขอ้มูลจาก Dead case conference ในวงรอบท่ี 1 มาด าเนินการต่อเน่ืองและ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติม วางมาตรการความเขม้งวดของการบงัคบัใช้กฎหมายจากอยัการ  ศาล  และ
ต ารวจ  ส ารวจพื้นท่ีออกแบบและปรับปรุงวิศวกรรมจราจรเพื่อลดความเร็วของรถ  สร้างแหล่งเรียนรู้
ดา้นป้องกนัอุบติัเหตุจราจรโดยพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน  สร้างกระแสและความตระหนกัของการป้องกนั
อุบติัเหตุจราจรโดยส่ือทอ้งถ่ิน  ถอดบทเรียนและเสริมสร้างศกัยภาพชมรมเหยื่อเมาแล้วขบั  โดยมี
กิจกรรม ดงัน้ี 
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2.1 กจิกรรมปี 2552  

1.) จดัประชุมคณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต (Dead Case 
Conference)   จ  านวน 4  คร้ัง ประชุมร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัและรองผูว้่าราชการ
จงัหวดั 1  คร้ัง ประชุมร่วมกบัทอ้งถ่ินไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลในพื้นท่ี
จุดเส่ียง  6 คร้ัง คณะกรรมการฯลงส ารวจพื้นท่ีสภาพถนนจุดเส่ียง  4  คร้ัง  คณะกรรมการฯ
ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต และหาแนวทางการแกไ้ข  มอบหมาย
หรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาฯตามแนวทางท่ีไดจ้ากการประชุม  และ
ติดตามการด าเนินงานจากการประชุมคร้ังก่อน 

o คณะกรรมการเตรียมข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรร่วมกับโรงพยาบาล 
ด าเนินการได ้33 รายและคดักรองกรณีท่ีน่าสนใจเขา้ท่ีประชุมระดบัจงัหวดั 
15 ราย   

2.) ประสานขอข้อมูลรายงานการเฝ้าระวงัการบาดเจ็บ (Injury surveillance: IS) จาก
โรงพยาบาลทัว่ไป คณะวิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามหลกัการระบาดวิทยาท่ีตอ้งการ
ทราบวา่ เกิดกบัใคร เกิดท่ีไหน เกิดเม่ือไหร่ และเกิดอยา่งไร  

3.) เพิ่มภาคีเครือข่ายดว้ยการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
o องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(เทศบาล) 
o สโมสรโรตาร่ีภูเก็ต 
o เคเบิลทีว ี 
o หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  

4.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นวิศวกรรมจราจรในพื้นท่ี จ  านวน 4  จุด 
ไดแ้ก่ 
o เปล่ียนเกาะกลางถนนจากชั่วคราวเป็นแบบถาวร และขยายจุดรอกลับรถหน้า

โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลสิริโรจน์   
o ปรับและจดัเส้นทางเดินรถวงเวยีนหา้แยกฉลอง 
o ท าลูกระนาด  และเนินหลงัเต่า บริเวณโคง้คอเอน 
o ประสานนกัวชิาการลงส ารวจพื้นท่ี และออกแบบถนนพระภูเก็ตแกว้ 

5.)  ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ไดแ้ก่ 
o ประสานการติดตั้งและใชข้อ้มูลจาก  CCTV   
o โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุ

จราจรทุกราย 
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o ประสานการจดัหาเคร่ืองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลจ์ านวน 3 เคร่ือง 
6.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 

o เสริมสร้างศกัยภาพเหยือ่เมาแลว้ขบั 
o ส่ือท้องถ่ินจัดท ารายการบันทึกชีวิตของเหยื่อเมาแล้วขับ ทางเคเบิลทีวี และ

บทความประชาสัมพนัธ์ในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

2.2  กจิกรรมปี 2553   

1.) จดัประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 2 คร้ัง ประชุม ประชุมร่วมกบัทอ้งถ่ินได้แก่ ผู้
พิพากษา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลในพื้นท่ีจุดเส่ียง พิพิธภณัฑ์  ส่ือทอ้งถ่ิน 
12 คร้ัง คณะกรรมการฯลงส ารวจพื้นท่ีสภาพถนนจุดเส่ียง  4 คร้ัง   
o คณะกรรมการเตรียมขอ้มูลจากสถานีต ารวจภูธรร่วมกบัโรงพยาบาล คดักรองกรณี

ท่ีน่าสนใจเขา้ท่ีประชุมระดบัจงัหวดั จ านวน  13 ราย   
2.) ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ต ารวจทางหลวง วิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต  ตรวจวดั

ความเร็วรถและผวิถนน ในบริเวณจุดเส่ียง    
3.) ประสานขอขอ้มูลรายงานจากศูนยว์ิทยุต  ารวจ ศูนย ์CCTV คณะวิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์หาความถ่ีและจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยในแต่ละพื้นท่ี และอตัราการสวม
หมวกนิรภยั 

4.) เพิ่มภาคีเครือข่ายดว้ยการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
o ผูพ้ิพากษา หวัหนา้ศาล จ.ภูเก็ต 
o องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต 
o ชมรมเหยือ่เมาแลว้ขบั 
o พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 

5.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นวศิวกรรมจราจรในพื้นท่ี จ  านวน  4  
จุด โดยแขวงการทาง และหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
o แขวงการทาง จดัท าลูกระนาด  เนินหลงัเต่า ติดตั้งป้ายเตือน  สัญญาณไฟ และติด

ราวกั้นขอบถนน บริเวณโคง้ควนดินแดง  
o แขวงการทาง จดัท าลูกระนาด  เนินหลงัเต่า ติดตั้งป้ายเตือน  สัญญาณไฟ และติด

ราวกั้นขอบถนน บริเวณโคง้ท่าเรือ  
o แขวงการทางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขยายจุดกลับรถและติดตั้ ง

สัญญาณไฟบริเวณจุดกลบัรถเกาะแกว้  
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o องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่อมถนนบริเวณท่ีเป็นหลุมบนถนนผงัเมืองสาย ก 
ต าบลป่าตอง 

6.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย   
o ประสานสถานีต ารวจภูธรเมืองภูเก็ต เร่ือง การให้เหยื่อเมาแล้วขับเป็นผูช่้วย

พนกังานต ารวจควบคุมดูแลกลอ้ง CCTV 
o ตรวจจบัผูท้  าผิดกฎจราจร โดยผูช่้วยพนกังานต ารวจ  (เหยื่อเมาแลว้ขบั) เฝ้าดู

ผูฝ่้าฝืนกฎจราจรผา่นกลอ้ง CCTV แลว้พิมพภ์าพส่งใหต้ ารวจเพื่อส่งจดหมายแจง้
ผูก้ระท าผดิ  และประสานไปยงัขนส่งจงัหวดัในการด าเนินการต่อในกรณีท่ี
ผูก้ระท าผดิไม่มาจ่ายค่าปรับ 

o เพิ่มความเขม้งวดโดยการตั้งด่านตรวจ 
o ประสานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในการสนบัสนุนกลอ้งตรวจจบัความเร็วรถ 

(speed camera) 
7.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นประชาสัมพนัธ์ 
o ประสานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจดันิทรรศการรณรงคก์ารสวมหมวกนิรภยั 
o จดัท าหนงัสือพลิกชีวติของเหยือ่เมาแลว้ขบั 
o ส่ือทอ้งถ่ินสัมภาษณ์ญาติผูเ้สียชีวิต  เขียนบทความผลกระทบต่อครอบครัวและ

สังคม 
o ส่ือทอ้งถ่ินสัมภาษณ์ชุมชน เขียนบทความผลท่ีไดจ้ากการปิดช่องกลบัรถ 
o จดัขบวนแห่รณรงคส์วมหมวกทั้งคนขบัและคนซอ้น 100% ในเขตเทศบาลนคร   
o จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์การสวมหมวก 100% 

        8.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการมีส่วนร่วม 
o อบรมสมาชิกเหยือ่เมาแลว้ขบัใชก้ลอ้ง  CCTV   
o ประสานงานใหเ้หยือ่เมาแลว้ขบัเป็นผูช่้วยพนกังานต ารวจ 

        9.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 
o ทบทวนการแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบของหน่วยการแพทยฉุ์กเฉิน 
o จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู ้ประสบเหตุให้แก่ อาสาสมัครมูลนิธิ 

เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัจากทอ้งถ่ิน 
o จดัอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่นกัเรียน 
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3. กำรสังเกตและบันทกึผล (Observing)   

3.1 รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

จากแบบสรุปรายงานการประชุมและการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ วงรอบท่ี 2 มีการด าเนิน
ตามรูปแบบการด าเนินงานในวงรอบท่ี 1  มีการใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์อ่ืนเพิ่มเติม ได้แก่ รายงาน IS  
ขอ้มูลจากศูนยว์ทิยตุ  ารวจ  ขอ้มูลจากศูนย ์CCTV  ขอ้มูลจากการส ารวจความเร็วรถและผวิถนน มาเช่ือม
ภาคีเครือข่าย  การด าเนินงานของภาคีเครือข่ายมีการใช้ข้อมูลมาวางแผนและเป้าหมายร่วมกนัและ
ท างานเชิงรุก  มอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการฯ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการถ่ายทอดและมอบหมาย
ผูป้ฏิบติัด าเนินตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

“ จากสภาวะการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันท่ีเพ่ิมความรุนแรงมากขึน้ ท าให้หลาย ๆ หน่วยงาน
อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรร่วมกัน” 

 “เห็นการท างานทางด้านข้อมลูมากขึน้ ตัวเองเข้าใจระบบมากขึน้” 
“ น าข้อมลูท่ีเกบ็ท้ังหมดมาพูดคุยกันในท่ีประชุม และมาวิเคราะห์ ข้อมลูร่วมกัน ท้ังในเร่ืองจุด

เส่ียง วยัท่ีเส่ียง และกลุ่มอายท่ีุเส่ียง ฯลฯ นอกจากนี ้การท างานทุกอย่างดูเป็นระบบมากขึน้” 
“ ข้อมลูนีจ้ะ ถกูน าไปใช้ประโยชน์ตลอดครับ เช่นใช้ร่วมกับต ารวจในการปฏิบัติภารกิจเจด็วนั

อันตรายในช่วงสงกรานต์ โดยใช้ข้อมลูเวลาการเกิดอุบัติเหตุมาวางแผนก าลังการตรวจเข้ม.....” 
“เม่ือทราบปัญหาซ่ึงเก่ียวข้องกับงานท่ีหน่วยงานต้องรับผิดชอบ กจ็ะได้น าข้อมลูส่วนนั้นไปหา

สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขภายในหน่วยงาน ก่อนการน าเสนอให้ทีมจังหวดัทราบในการประชุมคร้ัง
ต่อไป” 

“มีการน าข้อมลูจากต ารวจมาใช้ และเร่ิมแก้ปัญหาในแนวรุกมากขึน้ จากเดิมเป็นเพียงแค่การตั้ง
รับปัญหาและน ามาแก้ไข” 

 “เม่ือเราได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกับคณะท างานแก้ไขอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวดัซ่ึงลง
พืน้ท่ีมาดูปัญหา เม่ือได้น าเสนอข้อมลูเหล่านีเ้ข้าท่ีประชุม เรากม็องเห็นช่องทางว่าจะต้องประสาน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น เทศบาลต าบล.... ” 

“โดยเฉพาะในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ ได้เข้าไปหาข้อมลูในชุมชน ไปพบผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน สอบถามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้บ่อย ๆ และน ามาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาและหา
สาเหตุร่วมกัน” 

“ เม่ือได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาท่ีได้ไปประชุมโครงการฯ ทีมท างานจราจรมีบทบาทการ
ท างานมากขึน้” 
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3.2  มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจร 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มาตรการการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร

ในวงรอบท่ี 2  มีการเขม้งวดของการบงัคบัใชก้ฎหมาย  การปรับปรุงวศิวกรรมจราจร  สร้างแหล่งเรียนรู้ 
สร้างกระแสและความตระหนกัดา้นป้องกนัอุบติัเหตุจราจรแก่ชุมชน  เนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูข้บัข่ี 

“ ท่ีประชุมกพ็บว่าก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาในภาพรวมคือการแก้ไขท่ีตัวบุคคล คือแก้ไข
พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ซ่ึงหมายถึงการบังคับใช้กฎหมาย หรือการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกในการ
เคารพกฎจราจร” 

 “ จะมีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ เพราะคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหน่ึงของการ
เกิดอุบัติเหตุ และมีการวางป้ายหลอก เพ่ือให้ผู้ขบัข่ีลดความเร็วในการขบัข่ีลง แต่จะเปล่ียนจุดการวาง
ป้ายหลอกไปเร่ือย ๆ” 

“ การปฏิบัติงานกแ็ขง็ขนัมากขึน้ โดยเฉพาะการตั้งด่านเพ่ือตรวจจับใบอนุญาตขบัข่ี ตรวจจับ
ความเร็ว ตรวจจับผู้ขบัข่ีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎจราจรทุก ๆ วนัในเขตเทศบาล” 

“ น ารถท่ีมีสัญญาณไฟ หรือติดสัญญาณไฟ แม้ไม่มีเจ้าหน้าท่ี กจ็ะชะลอความเร็วกัน” 
 “เกิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือปลูกฝังให้เดก็และ

เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเกิดจิตส านึก” 
“ เครือข่ายเหย่ือ ต้องช่วยเราคิดเร่ืองงาน  ว่าจะท าอย่างไร” 
“ เราจะก้าวออกมาเพ่ือให้สังคมรู้ว่า เราเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า” สมาชิกชมรมเหย่ือเมาแล้วขบั 

จากแบบสอบถามตวัแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชนในจุดเส่ียง เห็นวา่ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา
ในชุมชน/หมู่บา้น/อบต./เทศบาลมีการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดว้ยการตั้งด่านตรวจของต ารวจ (ร้อย
ละ 84.0)  การก าหนด/จดัช่องทางรถจกัรยานยนต ์ (ร้อยละ 81.0)  การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุด
เส่ียง (ร้อยละ 78.0)  (ตาราง 6)  

ตำรำงที ่6  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
จราจรในชุมชน 

กำรแก้ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุมชน ร้อยละ 
การตั้งด่านตรวจของต ารวจ 84.0 
การก าหนด/จดัช่องทางรถจกัรยานยนต ์ 81.0 
การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 78.0 
การติดตั้งป้ายขอ้ความเตือนบริเวณจุดเส่ียง 73.0 
การติดตั้งไฟสัญญาณบริเวณจุดเส่ียงหรือทางแยก 72.0 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
กำรแก้ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุมชน ร้อยละ 

การปรับปรุงถนนบริเวณทางโคง้หรือผวิถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 65.0 
การจดัรณรงคก์ารลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 63.0 
การปรับปรุงบริเวณขา้งถนน 62.0 
การปรับปรุงไหล่ถนน 61.0 
การตั้งจุดตรวจวดัความเร็วของการใชร้ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 54.0 
การประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎจราจร การขบัข่ีใหป้ลอดภยัในชุนชน 33.0 
การสร้างทางเทา้ในยา่นชุมชนท่ีมีคนเตม็ถนนหนาแน่น 31.0 
มีกติกาหรือขอ้ตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบติัเหตุในชุมชน 30.0 
การใหค้วามรู้ทัว่ไปแก่ประชาชน 28.0 
การฝึกอบรมนกัเรียนและเยาวชนใหรู้้จกัวธีิการขบัรถจกัรยานยนตท่ี์
ปลอดภยั 

22.0 

3.3 ภำคีเครือข่ำยกำรท ำงำน 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร
จงัหวดัภูเก็ตจากวงรอบท่ี 1 จ านวน 8 หน่วยงานเป็น 16 หน่วยงานในวงรอบท่ี 2  การเช่ือมสู่ภาคี
เครือข่ายอ่ืนด าเนินการโดยคณะวจิยัน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานนั้นเขา้
ร่วมปรึกษาผูบ้ริหาร หาแนวทางการแกไ้ขร่วมกนั  โดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการประสานงานแบบไม่
เป็นทางการ 

ภาคีเครือข่ายปี 2551(วงรอบท่ี 1) ภาคีเครือข่ายปี 2552-2553(วงรอบท่ี 2) 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต 
แขวงการทาง   
ต ารวจภูธร 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
โรงพยาบาลของรัฐ 
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 
มูลนิธิกุศลธรรม 

ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต 
แขวงการทาง   
ต ารวจภูธร 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
โรงพยาบาลของรัฐ 
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 
มูลนิธิกุศลธรรม 
สโมสรโรตาร่ีภูเก็ต 
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ภาคีเครือข่ายปี 2551(วงรอบท่ี 1) ภาคีเครือข่ายปี 2552-2553(วงรอบท่ี 2) 

 

เคเบิลทีวี 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ผูพ้ิพากษา หวัหนา้ศาล จ.ภูเก็ต 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน(เทศบาล) 
ชมรมเหยื่อเมาแลว้ขบั 
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 

3.4 กำรประเมินผล 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในชุมชน เห็นวา่ ในปี 2551 ถนนในยา่นชุมชน
ของกลุ่มตวัอย่าง (รัศมีไม่เกิน 5 กม.) มีการเกิดอุบติัเหตุจราจรโดยเฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 55.0 
รองลงมาเฉล่ีย 4-6 คร้ัง ร้อยละ 29.0 ส่วนในปี 2552 มีการเกิดอุบติัเหตุจราจรโดยเฉล่ียลดลง (ตารางท่ี 
7) 

ตำรำงที่ 7  จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามความคิดเห็นของจ านวนคร้ังของการเกิด
อุบติัเหตุจราจรในชุมชน ในปี 2551 –2552 
จ านวนการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน ปี 2551 ปี 2552 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 1 - 3 คร้ัง/เดือน  

4 - 6 คร้ัง/เดือน  
7 - 9 คร้ัง/เดือน  
10 – 12 คร้ัง/เดือน 
13 – 15 คร้ัง/เดือน 
มากกวา่ 15 คร้ัง/เดือน  

55 
29 
2 
8 
1 
3 

56.12 
29.59 
2.04 
8.16 
1.02 
3.06 

69 
25 
3 
- 
- 
3 

69.0 
25.0 
3.0 
- 
- 
3.0 

จากสถิติอุบัติเหตุจราจรของโรงพยาบาลภาครัฐ พบว่า หลังด าเนินงานในวงรอบท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2552 มีจ านวนผูเ้สียชีวติลดลงร้อยละ 9.1 และ 30.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551 และ 2550  
(ตารางท่ี 8)   
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ตำรำงที ่8 สถิติอุบติัเหตุจราจร จงัหวดัภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550 - 2552 

เดือน 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ 
ตุลาคม 1,086 13 1,191 9 1,209 15 
พฤศจิกายน 1,336 13 1,251 21 1,394 7 
ธนัวาคม 1,383 15 1,377 12 1,254 6 
มกราคม 1,451 22 1,447 18 1,447 11 
กุมภาพนัธ์ 1,284 28 1,375 12 1,375 16 
มีนาคม 1,294 17 1,334 15 1,334 15 
เมษายน 1,300 22 1,177 18 1,177 13 
พฤษภาคม 1,053 14 971 14 971 8 
มิถุนายน 1,114 14 1,030 5 1,030 9 
กรกฎาคม 1,261 17 978 9 978 12 
สิงหาคม 1,142 5 1,105 11 1,105 19 
กนัยายน 1,150 20 1,054 10 1,054 9 

รวม 14,854 200 14,290 154 14,328 140 
ท่ีมา : รายงานจากโรงพยาบาลของรัฐ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 

4. กำรสะท้อนผล (Reflecting)    

จากขอ้มูลการสังเกตและบนัทึกผล  พบว่า  การใช้รูปแบบการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
เสียชีวิตดว้ย MIS โดยใชข้อ้มูล Dead case conference และขอ้มูลเชิงประจกัษอ่ื์นมาเป็นจุดเช่ือมและ
สร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานนั้น  สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงได ้ 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากมีการด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีไดใ้ช้ขอ้มูลจากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางการ
แกไ้ข/ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียง  ท าให้จ  านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรในปี 2552 
ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 30 (จาก 200 คน เหลือ 140 คน)  แต่จากการด าเนินการแกไ้ขปัญหาฯใน
วงรอบ 1-2 พบขอ้สังเกตดงัน้ี 

- จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาและ IS พบวา่ การเกิดอุบติัเหตุยงัมีสาเหตุหลกัจากผูข้บัข่ี
หรือผูป้ระสบเหตุในเร่ืองพฤติกรรมการขบัข่ีรถ 
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- ดา้นวิศวกรรมจราจร พบวา่ ถนนและการใชย้วดยานมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพการ
ใชง้านและเศรษฐกิจตลอดเวลา ท าใหมี้จุดเส่ียงเพิ่มข้ึน 

- ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย พบวา่ การสวมหมวกนิรภยัลดลงในช่วงเวลากลางคืน จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า อตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีต ารวจมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
และขาดแคลนเคร่ืองมือในการตรวจจบั 

- ดา้นการมีส่วนร่วม พบวา่ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยเฉพาะชุมชนในพื้นท่ีเกิดเหตุยงั
ไม่มีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งมามีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแกปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรใน
ชุมชนตนเอง 

วงรอบที ่3 ( ปี 2554 – 2555) 

1. กำรวำงแผนซ ้ำ (Re-plan) 

คณะผูว้ิจยัได้วิเคราะห์การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจรของจงัหวดัภูเก็ตจาก
วงรอบ 2 ท่ีผา่นมาพบวา่  

จุดแข็ง    
o ผูบ้ริหารระดบัสูงในจงัหวดัให้การสนบัสนุน เช่น  ผูว้า่และรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ผู ้

บญัชาการต ารวจ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ฯ ท าให้การประสานงานเป็นไป
ดว้ยดี 

o ต ารวจมีนโยบายและงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการ MIS ทุกสถานีต ารวจภูธร 
ท าให้มีการด าเนิน MIS ครอบคลุมทั้งจงัหวดั ตามโครงการ “การพฒันาระบบงาน
สืบสวนอุบติัเหตุเพื่อการแกไ้ขและป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนอยา่งบูรณาการ”  

o องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือท่ีดี 

o สมาชิกเครือข่ายและทีมพี่เล้ียง (Facilitator) มีศกัยภาพ ร่วมด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
o มีการใชข้อ้มูลจาก Dead case conference และขอ้มูลอ่ืนๆจากหลายหน่วยงานร่วมกนั

ในภาพจงัหวดั ท าใหภ้าคีเครือข่ายมีฐานขอ้มูลเดียวกนั 
จุดอ่อน   
o การบงัคบัใช้กฎหมายจ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานอา้งอิงในการส่งฟ้องผูก้ระท าผิด ในทาง

ปฏิบติัมกัท าไดไ้ม่ครอบคลุมเน่ืองจากต ารวจขาดแคลนเคร่ืองมือในการตรวจจบั   
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o การแกไ้ขปัญหาฯยงัไม่สามารถแกไ้ขในเร่ืองพฤติกรรมการขบัข่ีรถโดยเฉพาะในเร่ือง
ของเมาแลว้ขบั และการใชค้วามเร็วขณะขบัข่ีซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุ
จารจร 

o การแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากพฤติกรรมการขบัข่ีในกลุ่มเส่ียง ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่นท่ี
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตย์งัมีขอ้มูลไม่เพียงพอส าหรับการวางแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

โอกำส   
o รัฐบาลประกาศปัญหาอุบติัเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ  ทุกภาคส่วนมีนโยบาย

เดียวกนั 
o ต ารวจภูธรภาค 8  มีการจดัท าโครงการพฒันาระบบงานสืบสวนอุบติัเหตุเพื่อการแกไ้ข

และป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนอยา่งบูรณาการ ใน 4 จงัหวดัไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี, กระบ่ี, 
นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต 

o องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีงบประมาณการพฒันาทอ้งถ่ิน 
o จงัหวดัภูเก็ตมีพื้นท่ีเล็ก สามารถด าเนินการไดค้รอบคลุมทั้งจงัหวดั 

ภำวะคุกคำม   
o จังหวดัภูเก็ตเป็นจังหวดัท่ีมีเศรษฐกิจดี มีรถจดทะเบียนใหม่เพิ่มจ านวนมากจาก 

307,386 คนั(ปี 2551) เป็น 341,523 คนั(ปี 2553) แต่ถนนยงัไม่มีการขยายหรือเพิ่มเติม  
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจร 

o จงัหวดัภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั ท าให้มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติจ านวนมากท่ีมี
วฒันธรรมการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละขบัข่ีรถโดยไม่คุน้เคยเส้นทาง  

o ปี 2554 หลายพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ตมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหม่ (เลือกตั้งใหม่) ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการด าเนินการดา้นนโยบาย 

จากการวเิคราะห์ ดงักล่าว  คณะผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การวางแผนการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร พบวา่ 
o  มาตรการการดา้นวิศวกรรมจราจรร่วมกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย สามารถลดความเร็วของรถ

และลดจ านวนยานยนตท่ี์ผดิกฎหมายลงได ้ 
o การตั้งด่านตรวจแบบสุ่มมีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บลงไดร้้อยละ  8-

71   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุกรายงาน   (Peek-Asa C., 1999)   
o ความส าเร็จของการบงัคบัใชก้ฎหมายข้ึนกบัวา่  กิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถท าให้คนใช้รถใช้

ถนนตระหนกัถึงความศกัด์ิสิทธ์ิในการยบัย ั้งพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ไดห้รือไม่  โดยเน้น

http://www.ajpm-online.net/article/PIIS0749379798001160/abstract##
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การเฝ้าระวงัพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์เป็นหลกั  การเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของกิจกรรม
บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549) 

o กฎหมายตอ้งไดรั้บการโฆษณาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางและประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ(วฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์, 2535) 

o การประชาสัมพนัธ์เพียงอยา่งเดียวแมจ้ะช่วยเพิ่มความตระหนกัไดจ้ริงแต่ไดผ้ลนอ้ยมากต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Suriyawongpaisal P, et.al.,2002) 

o การปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดต้อ้งผา่นกระบวนการท าให้เกิดความตระหนกั  ปรับความคิด เกิด
แรงจูงใจท่ีจะท า ทดลองท าพฤติกรรมใหม่ และการท าพฤติกรรมใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด
เป็นนิสัยหรือพฤติกรรมถาวร  

o ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายและการ
ท างาน 

o การด าเนินการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยจะด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ไดต้อ้งเนน้ใหค้วามส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี และสร้าง
จิตส านึกใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินให้ร่วมมือกนั (วิโรจน์ บูรณ
ตระกลู, ต านานเร่ืองอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต)์ 

o เครือข่ายจะช่วยเช่ือมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกบัผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ  ช่วยลด
การท างาน และการใชท้รัพยากรซ ้ าซ้อน (คณะท างานการจดัการความรู้  ส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั) 

o ความมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุมีไดห้ลายวิธีเช่น 1. เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลจุด
เส่ียง 2. เป็นอาสาสมคัรจราจร 3.มีส่วนร่วมในการผลกัดนันโยบาย ฯ 

  จากการทบทวนวรรณกรรม คณะผูว้ิจยัได้ส ารวจความคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกบัการแกไ้ข
อุบัติเหตุจราจรในพื้นท่ี และความคิดเห็นของวยัรุ่นเก่ียวกับแรงเสริมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ
จราจร ผลการส ารวจมีดงัน้ี 

ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของชุมชนเกีย่วกบักำรแก้ไขอุบัติเหตุจรำจรในพืน้ที ่
กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน/หมู่บา้น/อบต./

เทศบาลควรจะมีการติดตั้งไฟสัญญาณในบริเวณทางแยก หรือจุดเส่ียงเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาเป็นการ
ติดตั้งป้ายขอ้ความเตือนบริเวณจุดเส่ียง และการตั้งจุดตรวจความเร็วของการใชร้ถยนต/์รถจกัรยานยนต ์
(ตารางท่ี 9) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Suriyawongpaisal+P%22%5BAuthor%5D
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ตำรำงที ่ 9  การแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน ตามอนัดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

อนัดบัท่ี การแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน 
1 การติดตั้งไฟสัญญาณในบริเวณทางแยก หรือจุดเส่ียง 
2 การติดตั้งป้ายขอ้ความเตือนบริเวณจุดเส่ียง 
3 การตั้งจุดตรวจความเร็วของการใชร้ถยนต ์และรถจกัรยานยนต์ 
4 การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 
5  การปรับปรุงถนนบริเวณทางโคง้หรือผวิถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 
6 การสร้างทางเทา้/สะพานลอยในยา่นชุมชนท่ีมีคนเดินถนนหนาแน่น 
7 การก าหนด/จดัช่องทาง(เลน)รถจกัรยานยนต/์ปรับปรุงไหล่ถนน 
8 การตั้งด่านตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลแ์ละตรวจจบัการสวมหมวกกนัน็อค  เขม็ขดั

นิรภยั ใบขบัข่ีของต ารวจ 
9 การใหค้วามรู้ทัว่ไปแก่ประชาชน เช่น การขบัข่ีใหป้ลอดภยั  ความรู้เก่ียวกบักฎจราจร 

10 การฝึกอบรมนกัเรียน และ เยาวชนใหรู้้จกัวธีิการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยั                  
11 การปรับปรุงบริเวณขา้งถนน เช่น ตน้ไม ้ ป้ายโฆษณา  ไม่ใหกี้ดขวาง หรือ บงัสายตา 
12  การจดัรณรงคก์ารลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 
13 การประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎจราจร  การขบัข่ีใหป้ลอดภยัในชุมชน   
14 ก าหนดกติกาหรือขอ้ตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบติัเหตุในชุมชน 

 
ผลส ำรวจควำมคิดเห็นเกีย่วกบัแรงเสริมทีม่ีผลต่อกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมกำรขับขี่ของเยำวชนที่ขับขี่
รถจักรยำนยนต์ 

 มาตรการท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
ไดแ้ก่ การบงัคบัใช้กฎหมาย โดยการเพิ่มค่าปรับตามจ านวนคร้ังท่ีถูกเรียกจบั  การเห็นต ารวจจราจร 
และการตั้งด่าน จบั/ปรับของต ารวจ คร้ังละ 500 บาททุกคร้ังทั้งในเร่ืองของความเร็วและการสวมหมวก
นิรภยั  (ตารางท่ี 10-11) 

 

 



65 
 

 

ตำรำงที่ 10  มาตรการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชค้วามเร็วเกินก าหนดของการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ของ
เยาวชน 

อนัดบัท่ี มาตรการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชค้วามเร็วเกินก าหนด 
1 การเพิ่มค่าปรับตามจ านวนคร้ังท่ีถูกเรียกจบั 
2 การตั้งด่าน จบั/ปรับของต ารวจ คร้ังละ 500 บาท ทุกคร้ัง 
3 การเห็นต ารวจจราจร 
4 การเห็นกลอ้งตรวจจบัความเร็ว 
5 การบนัทึกคะแนน ถา้ถูกจบัมากกวา่ 2 คร้ังในหน่ึงปี ผูข้บัข่ีตอ้งเขา้รับการอบรมเป็น

เวลา 3 ชัว่โมงและตอ้งผา่นการทดสอบก่อนไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีคืน 
 
ตำรำงที ่11  มาตรการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องเยาวชน 

อนัดบัท่ี มาตรการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
1 การเห็นต ารวจจราจร 
2 การเพิ่มค่าปรับตามจ านวนคร้ังท่ีถูกเรียกจบั 
3 การตั้งด่าน จบั/ปรับของต ารวจ คร้ังละ 500 บาท ทุกคร้ัง 
4 การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  ถ่ายภาพและส่งหมายเรียกค่าปรับไปท่ีบา้น 
5 การบนัทึกคะแนน ถา้ถูกจบัมากกวา่ 2 คร้ังในหน่ึงปี ผูข้บัข่ีตอ้งเขา้รับการอบรมเป็น

เวลา 3 ชัว่โมงและตอ้งผา่นการทดสอบก่อนไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีคืน 
  

จากผลการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตจากกรณีศึกษาในการท า Dead case conference ใน
วงรอบท่ี 1-2  ซ่ึงพบวา่  พฤติกรรมการขบัข่ีรถหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรของผูข้บัข่ียงัเป็นสาเหตุ
หลกัโดยเฉพาะการใช้ความเร็วรถเกินก าหนด การไม่สวมหมวกนิรภยั และการด่ืมสุรา  โดยผลส ารวจ
ความคิดเห็นของชุมชนและเยาวชน เห็นว่า มาตรการด้านวิศวกรรมจราจรมีผลต่อการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรในจุดเส่ียง มาตรการด้านกฎหมายมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขับข่ี
รถจกัรยานยนต์ของเยาวชน  และความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็นกุญแจส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายและการท างาน   คณะผูว้ิจยัจึงวางแผนการวางแผนเพิ่มความเขม้งวดของการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย การปรับปรุงวิศวกรรมจราจรและการแสวงหาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งโดยใชแ้นวคิด “6 ช” และ “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” ของนายแพทยป์ระเวศ วสี มาเป็นหลกัใน
การด าเนินงาน 
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2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Acting)   

ในปี 2554 คณะวจิยัน ารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมีส่วนร่วม
โดยการใชฐ้านขอ้มูลจาก Dead case conference ในวงรอบท่ี 1-2  มาด าเนินการต่อเน่ืองและวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติมจดัหาข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย  ส ารวจพื้นท่ีออกแบบและ
ปรับปรุงวศิวกรรมจราจรเพื่อแกไ้ขจุดเส่ียง จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
แกไ้ขปัญหาเมาแลว้ขบั โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี 

2.3 กจิกรรมทีไ่ด้ด ำเนินกำร  

1.) ร่วมประชุมคณะกรรมการฯวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต (Dead Case 
Conference)   โดย 
o คณะวิจยัจดัการประชุม MIS จ านวน 2  คร้ัง  คณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต และหาแนวทางการแก้ไข  มอบหมายหรือประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาฯตามแนวทางท่ีไดจ้ากการประชุม  และติดตามการ
ด าเนินงานจากการประชุมคร้ังก่อน 

o คณะกรรมการพฒันาระบบงานสืบสวนอุบติัเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกนัอุบติัเหตุ
ทางถนนอย่างบูรณาการจังหวัดภู เก็ต จัดการประชุม MIS จ านวน 3  คร้ัง 
คณะกรรมการเตรียมข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรด าเนินการและคัดกรองกรณีท่ี
น่าสนใจเขา้ท่ีประชุมจ านวน 20 ราย   

2.) คณะวจิยัจดัการประชุมการแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียง จ านวน 2  คร้ัง  
o ประชุมสถานีต ารวจในจงัหวดัภูเก็ต (8 แห่ง) ส ารวจจุดเส่ียงในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

รวม 50 จุด 
o ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการงบประมาณการปรับปรุงวิศวกรรมจารจรในจุด

เส่ียง โดยรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
o น าเสนอของบประมาณองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณ 2555 

จ  านวน  8 โครงการ งบประมาณรวม 34,000,000.00 บาท 
o องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5 แห่งจดัท างบประมาณปี 2555 สนบัสนุนการ

ด าเนินการตามจุดเส่ียง งบประมาณรวม 38,560,000.00 บาท 

3.) ประสานขอข้อมูลรายงานการเฝ้าระวงัการบาดเจ็บ (Injury surveillance: IS) จาก
โรงพยาบาลทัว่ไป คณะวิจยัน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ติดตามผลการด าเนินงานจากการ
รณรงคส์วมหมวกนิรภยั   
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4.) น าเสนอผลการวเิคราะห์แก่ภาคีเครือข่าย 
o ความคิดเห็นชุมชนเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขอุบติัเหตุจราจรในพื้นท่ี 
o อตัราการสวมหมวกนิรภยัก่อน-หลงัการรณรงค ์
o ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงเสริมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขบัข่ีของเยาวชน

ท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
5.) เพิ่มภาคีเครือข่ายดว้ยการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
o นายอ าเภอ 
o ชมรมผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงจงัหวดัภูเก็ต  
o ชมรมส่ือมวลชน 
o คณะกรรมการหมู่บา้น 

6.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นวศิวกรรมจราจรในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
o ด าเนินงานโดยแขวงการทาง 

o ติดสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจุดเส่ียงโคง้ควนห้าร้อย 
o ติดสัญญาณไฟกระพริบ, จดัการน ้ าท่วมขงั, เพิ่มเนินชะลอความเร็วบริเวณจุด

เส่ียงโคง้สวนมะพร้าว 
o ติดสัญญาณไฟกระพริบ,เพิ่มเนินชะลอความเร็ว บริเวณจุดเส่ียงโคง้บางดุก 
o ติดตั้งเสาลม้ลุก แบ่งช่องเดินรถ เพิ่มเนินชะลอความเร็ว บริเวณโคง้คอเอน 
o ปรับปรุงผวิถนนเทพกระษตัรี 

o ด าเนินงานโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
o สร้างเกาะกลางบริเวณ ถนนศกัดิเดช   
o การติดตั้งหลกัลม้ลุกบริเวณถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก หมู่ 1,2,3 ต าบลวชิิต  
o การติดตั้งหลกัลม้ลุกบริเวณถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก หมู่ 2,4 ต าบลวชิิต 
o ตดัตน้ไมแ้ละร้ือถอนเสาไฟฟ้าบริเวณทางโคง้ลงเขาป่าตอง-กะทู ้ 
o ทาสีสะทอ้นแสง วางลูกระนาดบริเวณจุดเส่ียง 

o ด าเนินงานโดยต ารวจ 
o ตรวจสอบสภาพถนน ไหล่ทาง ทางโคง้ ท่ีเป็นจุดเส่ียง 
o ติดหลกัลม้ลุกจุดลบัรถ แยกบางใหญ่-แยกนิสสัน 
o สร้างเกาะกลางถนนชัว่คราวดว้ยยางรถยนต ์บริเวณโคง้นากก  โคง้วดัฉลอง 

แยกธนูเทพ  
o ติดตั้งหลกัลม้ลุก แบ่งช่องเดินรถ บริเวณโคง้สะตอ ถ.ปฏกั 

7.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย   
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o เพิ่มความเขม้งวดโดยการตั้งด่านตรวจ 
o ประสานและติดตามองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในการสนับสนุนกล้องตรวจจับ

ความเร็วรถ (speed camera) 
o ประสานงานเพื่อขอสนบัสนุนเคร่ืองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ใหม่ จ  านวน 10 เคร่ือง 

และตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ 
8.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นประชาสัมพนัธ์ 
o ร่วมรณรงคก์ารสวมหมวกนิรภยัทั้งคนขบัและคนซอ้น 100 %  
o ร่วมรณรงคโ์ครงการ DD (Designated Driver) (Hero Project ด่ืมไม่ขบั... พาเพื่อนกลบั

บา้น) 
o ผูส่ื้อข่าวน าเสนอกิจกรรมการด าเนินการการแกไ้ขปัญหาฯผา่นส่ือทอ้งถ่ิน 

9.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการมีส่วนร่วม 
o จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชุมชนเกาะแกว้ เร่ือง การจดัระเบียบแผงลอยบนทาง

เทา้   
o จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูป้ระกอบการพบั บาร์ในเขตอ าเภอเมือง เร่ืองการ

แกไ้ขปัญหาเมาแลว้ขบั ร่วมจดัท าโครงการ DD (Designated Driver) (Hero Project ด่ืม
ไม่ขบั... พาเพื่อนกลบับา้น) 

o จัดเวทีการท าข้อตกลงล่วงหน้าระหว่างผู ้ประกอบการพับ บาร์และมูลนิธิเพื่อ
สนบัสนุนยานพาหนะส่งผูด่ื้มแอลกอฮอลก์ลบับา้นในเขตอ าเภอเมือง 

        10.) ด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 
o จดัอบรมและฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุให้แก่ อาสาสมคัรมูลนิธิ เจา้หนา้ท่ี

กูภ้ยัจากทอ้งถ่ิน 

3. กำรสังเกตและบันทกึผล (Observing)   

3.1 รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
จากแบบสรุปรายงานการประชุมและการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง พบว่า วงรอบท่ี 3 มีรูปแบบ

การด าเนินงานเปล่ียนแปลงจากวงรอบท่ี 1 และ 2  จากการน าขอ้มูลกรณีตวัอย่างของการเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจราจรของอ าเภอ   โดยต ารวจและพยาบาลร่วมคดัเลือกและเก็บขอ้มูลตวัอยา่งกรณีการเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรเฉพาะรายท่ีน่าสนใจจากจุดเส่ียงท่ีพบบ่อย อ าเภอละ 1 ราย/เดือน เก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามแบบสัมภาษณ์การหาสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต (Dead Case Conference)  มาใชแ้บบรายงานการสืบสวนการเกิด
อุบติัเหตุทางถนน โดยต ารวจ(ร้อยเวรสอบสวน)ของทุกสถานีจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล
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ในการประชุม MIS จากนั้นมีการติดตามและประเมินผลโดยการจดัประชุม ส ารวจพื้นท่ีจุดเส่ียง น าส่ิงท่ี
ยงัไม่สามารถด าเนินการหรือแกไ้ขไดม้าวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการด าเนินงาน  ซ่ึงใน
วงรอบท่ี 3 นั้นมีการเพิ่มความมีส่วนร่วมของชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และบูรณาการงบประมาณท่ีมีอยู่
ในพื้นท่ีมาขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีด าเนินการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการ
ถ่ายทอดและมอบหมายผูป้ฏิบติัด าเนินตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเป็นตวัตั้งและร่วมกนัปฏิบติั
ภารกิจตามที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันก าหนด ด าเนินการในส่วนท่ีมีความพร้อมแล้วจึงขยายผล  โดย
คณะผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานและเช่ือมโยงการด าเนินงาน  ลกัษณะการท างานจะใช้การประสานงานทั้ง
รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ ใชค้วามมีส่วนร่วม หลกั
วชิาการของแต่ละหน่วยงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้และส่ือสารในเชิงสร้างสรร   

เป้ำหมำยด ำเนินกำร 

“เป้าหมายและวตัถปุระสงค์คือใหญ่สุด คือ การแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส าหรับ MIS  
เป็นวตัถปุระสงค์รองท่ีมีเป้าหมาย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ” 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
“มีการประชุมกันอย่างจริงจัง  วิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึน้” 
“จุดเส่ียงนีต้ ารวจกับทางสาธารณสุขเค้าไปวิเคราะห์ว่าในพืน้ท่ีถนนแต่ละสายมีจุดเส่ียงโดยดู

จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยเป็นส าคัญ” 
“ ถ้าเป็นงานป้องกันอุบัติเหตุบนถนนการแก้ไขจุดส าคัญๆและใช้ทรัพยากรเท่าท่ีมี ท่ีพอท าได้ก็

เหมือนการท าข้อสอบง่ายๆก่อนครับ ข้อยากๆเกบ็ไว้ มีเวลา มีแรงค่อยลงมือท า” 
“..ฝันให้ไกล อย่าคิดถึงเร่ืองเงิน  ถ้าคิดถึงเร่ืองเงิน เราก็จะไม่ได้ท าอะไร”  
“ สมมุติว่ามี 8 จุดเส่ียง ท้องถ่ินด าเนินการใช้ซัก 3 จุดเส่ียง ส่วนท่ีเหลือก็ค่อยๆขยายผลไป

เร่ือยๆ มนักจ็ะมีความคืบหน้า ดีกว่าเราน่ิงเฉยเราไม่ท าอะไรเลย” 
“การปฏิบัติงานท่ีผ่านมา เราอาศัยเครือข่ายไม่ว่าท้ังภาครัฐและเอกชน” 
“ มีการประสานงานใกล้ชิดขึน้” 
กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย 
“ เราท ากันเองเป็นภาคี เราเจอ เราคุย กันบ่อย โดยจุดเป้าใหญ่ คือท าไงไม่ให้คนตาย ในจังหวดั

ภูเกต็ของเรา” 
“เราเดินด้วยฐานข้อมลูวิชาการ เร่ิมด้วยไม่มีตังค์ เช่ือเถอะว่าพอไปๆ แหล่งเงินจะมาหาเอง” 
การแสวงหาทรัพยากร  
“จากการพูดคุยกัน ซ ้าๆๆหลายๆคร้ังกไ็ด้งบ” 
“ พอพูดถึงไม่มีงบประมาณกท็ าอะไรต่อไม่ได้ ทีนีใ้นภาคีเครือข่ายของเรา เรากม็องว่าทุกคน

ควรจะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างย่ิงท้องถ่ิน” 
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 “เรามาชวนคุยให้เข้าใจกัน .....เรามาคุยกับพ่ีน้อง เพ่ือให้พ่ีน้องเข้าใจเบือ้งต้น ต่อไปเราจะไป
คุยกับอบต. อบจ. แขวงการทาง ดูว่าจะมีงบบ้างไหม” 
 “ในส่วนของเรากจ็ะดูเร่ืองกายภาพ พยายามอย่าให้มีจุดบกพร่องทางถนนโดยเฉพาะจังหวดั
ท่องเท่ียว มาช้าไม่ได้ ต้องคิดเร็วท าเร็ว พยายามหางบประมาณให้ได้เร็ว” 

 “เรามีเคร่ืองตรวจแอลกอฮอล์ ท้ังหมด 18 เคร่ือง ตอนนีใ้ช้ได้ 5 เคร่ือง มลูนิธิกก็รุณาซ้ือ
เคร่ืองตรวจแอลกอฮอล์ให้ 10 เคร่ือง..” 

“...เอกชนให้เงินมา 1 ล้านบาทท าท่อลอด ระบายน า้ไม่ให้ท่วมขงั..” 
กำรติดตำมประเมินผล 
“ เราจะมีข้อมลูไว้ท้ังหมด และกป็ระชุมติดตามความคืบหน้าทุกๆเดือนละครับ” 
“ ถ้าเป็นแคสเร่ืองท่ีคุยไว้ในการประชุมคร้ังท่ีแล้ว และกมี็การด าเนินการมีผลสืบเน่ืองยงัไงเรา

กมี็การติดตามผล” 

3.2  มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจร 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มาตรการการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร
ในวงรอบท่ี 3  มีการเขม้งวดของการบงัคบัใช้กฎหมาย (การตั้งจุดตรวจ การสวมหมวกนิรภยั) การ
ปรับปรุงวิศวกรรมจราจร (การส ารวจจุดเส่ียง) การสร้างความมีส่วนร่วม (การจดัเวทีแลกเปล่ียนใน
ชุมชน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ส่ือมวลชน)  โดยเร่ิมการแกไ้ขในเร่ืองพฤติกรรมของผูข้บัข่ี ไดแ้ก่ การสวม
หมวกนิรภยั  การด่ืมแลว้ขบั และการขบัรถเร็วเกินก าหนด 

กำรบังคับใช้กฎหมำย 
“ ในส่วนของต ารวจภูธร ได้มีหนังสือส่ังการให้ตั้งจุดตรวจวันละ 1 ช่ัวโมง และรายงานมาทุก

วนั..” 
กำรปรับปรุงวศิวกรรมจรำจร 
เราได้ติดไฟสัญญาณเคาดาวน์ ไฟเหลือง ไฟเขียว ไฟแดง ซ่ึงประสบความส าเร็จ ซ่ึงสามารถลด

อุบัติเหตุได้หลายจุด ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ก็เลยท าให้คิดว่า สัญญาณไปจราจรท่ีมีไฟเคาดาวน์เป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคัญ 

จุดกลับรถท่ีเป็นจุดเส่ียงจุดอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เราแก้ไขโดยวิธีการ ใช้เจ้าหน้าท่ีหรือ
บางจุดก็เพ่ิมเพ่ิมโดย ใช้หลัก ใช้กรวย ใช้เสา อะไรต่างๆ ท่ีเสาล้มลุกอะไรเน่ียครับ ก็สามารถท่ีจะลด
ความเส่ียง 
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3.3 ภำคีเครือข่ำยกำรท ำงำน 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร
จงัหวดัภูเก็ตจากวงรอบท่ี 1 จ านวน 8 หน่วยงานเป็น 16 หน่วยงานในวงรอบท่ี 2  และ 20 หน่วยงานใน
วงรอบท่ี 3  การเช่ือมสู่ภาคีเครือข่ายอ่ืนด าเนินการโดยคณะวิจยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานนั้นน าเสนอในรูปแบบท่ีสั้ นและง่ายปรึกษาผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้
มองภาพปัญหาร่วมกนั  จากนั้นจึงร่วมหาแนวทางการแกไ้ข  โดยส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบการประสานงาน
แบบไม่เป็นทางการ   

“ท่ีมาของการประชุมนี ้เพราะการพูดคุยจ๊อแจ๊ๆน่ีแหละ...” 
“ท่ีผ่านมา  ผมท า ต ารวจท า อาจจะยังไม่ถึง ถ้าท าร่วมกัน บูรณาการร่วมกันจะท าให้ถึง

จุดหมาย” 
ภาคีเครือข่ายปี 2551 

(วงรอบท่ี 1) 
ภาคีเครือข่ายปี 2552-2553 

(วงรอบท่ี 2) 
ภาคีเครือข่ายปี 2554-2555 

(วงรอบท่ี 3) 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั 
ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต 
แขวงการทาง   
ต ารวจภูธร 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
โรงพยาบาลของรัฐ 
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 
มูลนิธิกุศลธรรม 

ส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั 
ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต 
แขวงการทาง   
ต ารวจภูธร 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
โรงพยาบาลของรัฐ 
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 
มูลนิธิกุศลธรรม 
สโมสรโรตาร่ีภูเก็ต 
เคเบิลทีวี 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ผูพ้ิพากษา หวัหนา้ศาล จ.ภูเก็ต 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ภูเก็ต 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
(เทศบาล) 
ชมรมเหยื่อเมาแลว้ขบั 

ส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั 
ขนส่งจงัหวดัภูเก็ต 
แขวงการทาง   
ต ารวจภูธร 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
โรงพยาบาลของรัฐ 
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 
มูลนิธิกุศลธรรม 
สโมสรโรตาร่ีภูเก็ต 
เคเบิลทีวี 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ภูเก็ต 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
(เทศบาล) 
ชมรมเหยื่อเมาแลว้ขบั 
นายอ าเภอ 
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ภาคีเครือข่ายปี 2551 
(วงรอบท่ี 1) 

ภาคีเครือข่ายปี 2552-2553 
(วงรอบท่ี 2) 

ภาคีเครือข่ายปี 2554-2555 
(วงรอบท่ี 3) 

 

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ชมรมผูป้ระกอบการสถาน
บนัเทิงจงัหวดัภูเก็ต  
ชมรมผูส่ื้อข่าว 
คณะกรรมการหมู่บา้น 
ผูน้ าศาสนา 

3.4 กำรประเมินผล 
จากสถิติอุบติัเหตุจราจรของโรงพยาบาลภาครัฐ พบว่า หลงัด าเนินงานจ านวนผูเ้สียชีวิตจาก

อุบติัเหตุจราจรลดลงจาก 200 รายเป็น 126 รายหรือลดลงร้อยละ 37.0 ดชันีการเสียชีวิตลดความรุนแรง
ลงจาก 0.0133 เป็น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 ตามล าดบั) (ตาราง 12-13)   

ตำรำงที ่12  สถิติจ านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร จงัหวดัภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550 - 2554 

เดือน ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ตุลาคม 13 9 15 5 12 
พฤศจิกายน 13 21 7 10 15 
ธนัวาคม 15 12 6 16 11 
มกราคม 22 18 11 14 7 
กุมภาพนัธ์ 28 12 16 15 10 
มีนาคม 17 15 15 17 13 
เมษายน 22 18 13 10 14 
พฤษภาคม 14 14 8 11 10 
มิถุนายน 14 5 9 12 8 
กรกฎาคม 17 9 12 5 7 
สิงหาคม 5 11 19 9 14 
กนัยายน 20 10 9 16 5 
รวม 200 154 140 140 126 

 

 



73 
 

 

ตำรำงที ่13  ดชันีการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร จงัหวดัภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550 – 2554 

ปีงบประมาณ ดชันีการเสียชีวิต 
2550 0.0133 
2551 0.0107 
2552 0.0097 
2553 0.0093 
2554 0.0087 

4.  กำรสะท้อนผล (Reflecting)    

จากขอ้มูลการสังเกตและบนัทึกผล  พบว่า  การใช้รูปแบบการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
เสียชีวิตดว้ย MIS โดยใชข้อ้มูล Dead case conference มาเป็นจุดเช่ือมและสร้างความมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานในวงรอบท่ี 1  การใช้ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองเช่น ความเร็วของยานพาหนะ อตัราการสวมหมวก
นิรภยั  จุดเส่ียง ฯ มาวิเคราะห์เพื่อทราบความรุนแรงและขนาดของปัญหาในภาพรวม และใชเ้ช่ือมภาคี
ดว้ยการพดูคุยกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัชุมชนและผูบ้ริหารมาด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหาฯและ
บูรณาการงบประมาณท่ีมีในพื้นท่ี โดยเน้นการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในวงรอบท่ี 2-3  
สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรได ้ ซ่ึงเห็นไดจ้ากมีการด าเนินกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา
ท่ีไดใ้ชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางการแกไ้ข/ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงและ
พฤติกรรมการขบัข่ี  ท าใหจ้  านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรในปี 2554 ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 37.0  
(จาก 200 คน เหลือ 126 คน)   

ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์จากหลายหน่วยงานและขอ้มูล
วิชาการมีความส าคญัต่อการวางเป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ  รวมทั้งการแสวงหาแหล่ง
งบประมาณ  ส่ิงส าคญัในการด าเนินงาน คือ  ความมีส่วนของภาคีเครือข่าย การประสานงานท่ีดี และ
ติดตามดว้ยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

“โดยจุดเป้าใหญ่ คือท าไงไม่ให้คนตาย ในจังหวดัภูเกต็ของเรา” 
 “ หลังเข้าร่วมโครงการฯ  เห็นการท างานทางด้านข้อมลูมากขึน้ ตัวเองเข้าใจระบบมากขึน้” 
“มีการน าข้อมลูจากต ารวจมาใช้ และเร่ิมแก้ปัญหาในแนวรุกมากขึน้” 
“เราเดินด้วยฐานข้อมลูวิชาการ เร่ิมด้วยไม่มีตังค์ เช่ือเถอะว่าพอไปๆ แหล่งเงินจะมาหาเอง” 
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“ เม่ือมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จึงได้ข้อมลูท่ีหลากหลาย และแตกต่าง ท าให้สามารถ
ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรท่ีชัดเจนมากขึน้”  

“ มีการใช้หลักการของแต่ละส่วนราชการมาพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน มีการน าเสนอผลงาน
ของหลาย ๆ หน่วยงานท่ีมาร่วมประชุมกัน”  

“ ข้อมลูนีจ้ะ ถกูน าไปใช้ประโยชน์ตลอดครับ เช่นใช้ร่วมกับต ารวจในการปฏิบัติภารกิจเจด็วนั
อันตรายในช่วงสงกรานต์ โดยใช้ข้อมลูเวลาการเกิดอุบัติเหตุมาวางแผนก าลังการตรวจเข้ม.....” 

 “ เราท ากันเองเป็นภาคี เราเจอ เราคุย กันบ่อย” 
“ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรไม่สามารถท าเพียงหน่วยงานเดียวได้  เพราะฉะนั้นจึงต้อง

ท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย และต้องสร้างภาคีเครือข่ายให้เพ่ิมขึน้” 
 “การปฏิบัติงานท่ีผ่านมา เราอาศัยเครือข่ายไม่ว่าท้ังภาครัฐและเอกชน” 
“ เราจะมีข้อมลูไว้ท้ังหมด และกป็ระชุมติดตามความคืบหน้าทุกๆเดือนละครับ” 
“การท างานให้ได้ผล ต้องมีการติดตามและประชุมอย่างต่อเน่ือง มนัเป็นการกระตุ้นและแก้ไข

ข้อท่ียงัขดัข้อง...” 

อภิปรำยผล 

รูปแบบกำรแก้ไขปัญหำกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจร 
รูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรฯในจงัหวดัภูเก็ตในวงรอบท่ี 1 เร่ิมดว้ย 

Dead Case Conference  โดยรวบรวมข้อมูลหลายหน่วยงานมาหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขจุดเส่ียงท าให้
สามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียงได ้จากค าพูด  “ เม่ือมีหลายหน่วยงานเข้า
ร่วมประชุม จึงได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย และแตกต่าง ท าให้สามารถค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรท่ีชัดเจนมากขึน้” “ จากการท่ีเรามีข้อมลู มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในท้องท่ี มีการวิเคราะห์
ข้อมลูเบือ้งต้น สาเหตุคืออะไร ควรจะแก้ไขอย่างไร เรากส็ามารถน าเสนอข้อมูลเหล่านีไ้ปยังหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องได้ทันที หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็จะได้น าข้อมูลไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป” 
รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนท่ีใช ้MIS ท่ีมีผสมผสานขอ้มูลจาก
หลาย ๆ แหล่งท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งเช่น ขอ้มูลพื้นฐานของรายงานอุบติัเหตุ  หากสามารถน าไปใช้
ร่วมกบัขอ้มูลเฉพาะเจาะจงอ่ืน ๆ  เพื่อใช้ในการป้องกนัอุบติัเหตุ เช่น ขอ้มูลดา้นภูมิประเทศ  ขอ้มูล
รถยนต ์ ขอ้มูลบุคคล  จะท าให้เกิดประโยชน์มากข้ึน ทางคณะท างาน The Road Strategy for Accidents 
in Transport Working Group (The RO-SAT Working group)ในประเทศยุโรปไดแ้นะน าให้กลุ่ม
ประเทศสมาชิกในยโุรปส่งเสริมการสืบสวนสอบสวนอุบติัเหตุเชิงลึก เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของขอ้มูล
พื้นฐานดา้นอุบติัเหตุ (Uropean commission Road Safety, n.d.)  
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ระบบการจดัการขอ้มูลดา้นอุบติัเหตุมีหลายระดบัและการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั การศึกษาน้ี
ในวงรอบ 2-3 ไดมี้การใช้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง เช่น ขอ้มูล IS ของโรงพยาบาลใช้วิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุ   ความรุนแรงและแนวโนม้ของการเสียชีวติในภาพรวมของจงัหวดั ขอ้มูลจากศูนยว์ิทยุต  ารวจใช้
วิเคราะห์เพื่อหาจุดเส่ียง การส ารวจการสวมหมวกนิรภยัเพื่อใช้การติดตามประเมินผล เป็นตน้ เพื่อให้
เกิดความย ัง่ยืนจึงควรมีการจดัระบบการจดัการดา้นอุบติัเหตุเช่นเดียวกบัหลายประเทศ  เช่น ประเทศ
เปรูไดจ้ดัท าระบบการเฝ้าระวงัผูบ้าดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรตั้งแต่ปี 2007 ภายใตก้ารน าของกระทรวง
สาธารณสุขโดยประมวลขอ้มูลจาก 3 แหล่งคือ การบนัทึกของโรงพยาบาล ต ารวจและบริษทัประกนัภยั 
โดยไดใ้ชแ้บบบนัทึกเดียวร่วมกนัท่ีบนัทึกการบาดเจ็บ ลกัษณะของการขบัข่ีและขอ้มูลรถ ขอ้มูลจะถูก
ประมวลเป็นระยะๆและกระจายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเฝ้าระวงัทั้งหมด รูปแบบการใชข้อ้มูล
ร่วมกนัน้ีพบว่าท าให้เกิดการร่วมกนัท างานของภาคีเครือข่ายและส่งผลให้เกิดความย ัง่ยืนและท าให้
สามารถระบุมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเหมาะสมให้กบัพื้นท่ีในการด าเนินการ (Rojas Medina Y, et.al. 
2011)   

วศิวกรรมจรำจร 
มาตรการหน่ึงของการป้องกนัหรือการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น คือ การ

ใช้หลกัการของวิศวกรรมจราจรตั้งแต่การวางแผน การออกแบบทางเรขาคณิตและการจราจรบนทอ้ง
ถนน ทางหลวง โครงข่ายถนน พื้นท่ีโดยรอบถนน และความสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกต่อการเดินทางของคนและสินค้า   
วศิวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภยับนถนน มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์จุดเส่ียงบนถนนท่ีมีอยูแ่ลว้ 
2) การป้องกนัอุบติัเหตุด้วยการตรวจสอบประเมินถนนเปิดใหม่ทุกสาย  การตรวจวิเคราะห์ประเมิน
ถนนท่ีเปิดใชแ้ลว้  (European Transport Conference, Cambridge, 10 September 2002)  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้ช้ถนน  เพื่อปรับปรุง และลดการสูญเสียบนถนน โดย
ค านึงถึงหลกัตน้ทุน-อรรถประโยชน์   (Croft P.,n.d.)  บทบาทของวิศวกรการจราจรสามารถเปรียบได้
กบัสาขาวิชาแพทยท่ี์ตอ้งคอยปกป้องสังคม  เม่ือบุคคลท่ีผา่นการอบรมจะสามารถมองเห็นอาการป่วย
เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการป่วยโดยท าการศึกษาเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งปริมาณจราจร  สถิติการเกิด
อุบติัเหตุ การศึกษาข้อมูลความเร็ว การตรวจสอบสภาพถนน ฯ การตดัสินใจของแพทย์มีความส าคญั
อย่างไรในด้านสุขภาพ  การตดัสินใจของวิศวกรการจราจรก็มีความส าคญัต่อสังคมในการแกปั้ญหา
การจราจรเช่นเดียวกนั (Civil Engineering Department Engineering Faculty KhonKaen University) 
มาตรการดา้นวิศวกรรมจราจรน้ีเป็นมาตรการท่ีใช้งบประมาณน้อย แต่สามารถเกิดประโยชน์ได้สูง 
(Persaud BN,et.al., 2004)   ซ่ึงในการศึกษาน้ีได้ให้ความส าคญัต่อการใช้การวิเคราะห์สาเหตุการ
เสียชีวิตท่ีเน้นสาเหตุของสภาพถนน จุดเส่ียง และการแกไ้ขดว้ยวิศวกรรมจราจรเป็นหลกั เช่นการใช ้

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rojas%20Medina%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21484019
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speed humps และ rumble strips  ติดตั้งป้ายเตือน  สัญญาณไฟ ติดราวกั้นขอบถนน เป็นการแกไ้ขปัญหา
ฯท่ีมีตน้ทุนและระยะเวลาการด าเนินงานต ่าเม่ือเทียบกบัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีอ่ืน(Fitzpatrick, Kay et al, 
2000) โดยในวงรอบท่ี 1  สามารถลดจ านวนผูเ้สียชีวิตลงได้จาก 200 ราย เหลือ 154 ราย  และกลุ่ม
ตวัอยา่งก็เห็นวา่ การแกไ้ขดว้ยวิศวกรรมจราจรก็ไดผ้ล จากค าพูด “จุดกลับรถท่ีเป็นจุดเส่ียงจุดอันตราย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เราแก้ไขโดยวิธีการ ใช้เจ้าหน้าท่ีหรือบางจุดก็เพ่ิมเพ่ิมโดย ใช้หลัก ใช้กรวย ใช้เสา 
อะไรต่างๆ ท่ีเสาล้มลุกอะไรเน่ียครับ ก็สามารถท่ีจะลดความเส่ียง””ในเร่ืองของจุดเส่ียง ซ่ึงเราก็ได้
น าเสนอการแก้ไปหลายจุด เช่น ควนดินแดง และกต็รงจุดกลับรถเกาะแก้ว และก ็บางชีเหล้า ตรงนีจ้ะ
เห็นได้ว่าสถิติของเราก็ลดลง นะครับ” และผลส ารวจความคิดเห็นของชุมชนก็พบว่า มาตรการด้าน
วศิวกรรมจราจรมีผลต่อการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเทศพฒันาแลว้
หลายประเทศท่ีเห็นวา่วิธีแกไ้ขดา้นวิศวกรรมจราจร สามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุและอตัราตายได้
อยา่งรวดเร็ว  ดว้ยการเนน้มาตรการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยานพาหนะ และผูใ้ชถ้นน มากกวา่การเนน้ท่ี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ชถ้นนแต่เพียงอยา่งเดียว (Afukaar FK, 2003) เช่น การศึกษาการใช ้
speed humps และ rumble strips ในทางด่วน พบวา่สามารถลดการเกิดอุบติัเหตุไดร้้อยละ 35  และลด
อตัราตายไดถึ้งร้อยละ 55  (Afukaar FK., 2003)   

มาตรการดา้นวิศวกรรมหน่ึงของการศึกษาน้ีท่ีไดผ้ลต่อการลดความเร็วของยานพาหนะ ไดแ้ก่ 
การท าให้ถนนท่ีแคบลงบริเวณทางโคง้คอเอน โดยการติดตั้งเสาล้มลุก แนวระนาด และเนินหลงัเต่า 
เพื่อแบ่งช่องการเดินรถให้แคบลง  ผลการติดตามข้อมูล พบว่า หลังด าเนินการจุดเส่ียงน้ียงัไม่พบ
ผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร  การท าให้ถนนแคบลงจะลดความเร็วของการขบัข่ี และการตีเส้นบนถนน
ให้กวา้งน้อยกว่า 3 เมตรจะเป็นมาตรการส าคญัของการลดความเร็วของถนน 2 เลนในเขตนอกเมือง 
(Godley S.T., Triggs T.J., Fildes B.N., 2004) เม่ือลดความกวา้งของถนน ผูข้บัข่ีจะพยายามรักษา
ช่องทางขบัข่ีในช่องจราจร มีพฤติกรรมการขบัข่ีรถท่ีจดจ่อมากข้ึนและมกัลดความเร็ว Yagar และ Van 
Aerde (1983) พบวา่ทุกๆ ความกวา้ง 1 ฟุตท่ีลดลงของถนนขนาด  13 ฟุตข้ึนไปจะลดความเร็วลงได ้1.1 
ไมลต่์อชัว่โมง   ส่วนในเขตเมืองการลดความเร็วของรถลงมาเหลือไม่เกิน 30  กิโลเมตรต่อชัว่โมง จะท า
ใหก้ารบาดเจบ็ของคนเดินถนนลดลงร้อยละ 45  อุบติัเหตุของการถูกรถชนลดลงร้อยละ 24 (Peden  M., 
editor.  2004, Engel U. and Thomsen L.K, 1992,  Vis  A.A  and  Dijkstra A., 1992) 

กำรบังคับใช้กฎหมำย  
จากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและรายงาน IS ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การเกิดอุบติัเหตุมี

สาเหตุหลกัจากผูข้บัข่ีหรือผูป้ระสบเหตุในเร่ืองพฤติกรรมการขบัข่ีรถโดยเฉพาะในเร่ืองของเมาแลว้ขบั 
และการใชค้วามเร็วขณะขบัข่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในประเทศไทยท่ีวา่ร้อยละ 62 ของผูบ้าดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนนท่ีเขา้รับการรักษาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆ ด่ืมสุราก่อนประสบ
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อุบติัเหตุและอีกร้อยละ 44 มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 0.01 เปอร์เซ็นต์ (บทความและส่ือรณรงค์
และป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน)  ในวงรอบท่ี 2  รูปแบบการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรฯ จึงมีการเพิ่ม
ความเขม้ขน้การบงัคบใช้กฎหมายในเร่ืองของเมาแลว้ขบั และการใชค้วามเร็วขณะขบัข่ี จากค าพูด  “ 
จะมีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ เพราะคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหน่ึงของการเกิดอุบัติเหตุ 
และมีการวางป้ายหลอก เพ่ือให้ผู้ขับข่ีลดความเร็วในการขับข่ีลง แต่จะเปล่ียนจุดการวางป้ายหลอกไป
เร่ือย ๆ” “ การปฏิบัติงานกแ็ขง็ขันมากขึน้ โดยเฉพาะการตั้งด่านเพ่ือตรวจจับใบอนุญาตขับข่ี ตรวจจับ
ความเร็ว” และกลุ่มตวัอยา่ง(ตวัแทนสมาชิกชุมชน)ร้อยละ 84 ก็เห็นวา่ในชุมชนมีการตั้งด่านตรวจของ
ต ารวจ(ตารางท่ี 6) การด าเนินการน้ีเป็นมาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lacey JH. และคณะ 
(2006) ท่ีพบว่า เม่ือผูข้บัข่ีเห็นจุดตรวจจะเพิ่มความระมดัระวงัจากมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายได ้
โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวดัแอลกอฮอล์  การควบคุมความเร็ว เป็นมาตรการท่ีส าคญัของการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  ในประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย   มีการศึกษาผลของการตั้งด่านตรวจแบบสุ่มใน
การลดการด่ืมแลว้ขบั  หรืออุบติัเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด่ืมแอลกอฮอล์  14  ฉบบั พบวา่  การตั้งด่าน
ตรวจแบบสุ่มมีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บลงได้ร้อยละ  8-71   อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติทุกรายงาน   (Peek-Asa C., 1999)  การตั้งจุดตรวจท่ีถ่ี เห็นไดง่้ายสามารถลดการด่ืม
แอลกอฮอล์แลว้ขบัไดถึ้งร้อยละ 87  อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการศึกษาผลกระทบระยะยาว และความย ัง่ยนื ตลอดจนจ านวนของจุดตรวจท่ีควรมี   
แต่มีการศึกษาของลาซีและคณะ (Lacey JH., et al.,  2006) ท่ีพบว่า  จุดตรวจท่ีใชจ้  านวนเจา้หน้าท่ี
จ  านวนน้อยก็ไดผ้ลเช่นเดียวกนักบัการใช้เจา้หน้าท่ีจ  านวนมาก  จากการสัมภาษณ์ต ารวจก็พบว่า การ
ติดตั้งสัญญาณไฟจุดตรวจหรือรถสายตรวจก็ไดผ้ลเช่นเดียวกนั จากค าพูด “ น ารถท่ีมีสัญญาณไฟ หรือ
ติดสัญญาณไฟ แม้ไม่มีเจ้าหน้าท่ี กจ็ะชะลอความเร็วกัน” ซ่ึงการศึกษาในต่างประเทศก็พบวา่ การจอด
รถต ารวจไวริ้มทางอยา่งสุ่มใหเ้ห็นเด่นชดั  และครอบคลุมบริเวณกวา้งท าใหอุ้บติัภยัหมู่ท่ีรุนแรงจากการ
ใชค้วามเร็วลดลงร้อยละ 60 โดยมีตน้ทุนต่อผลไดเ้ท่ากบั 1 ต่อ 30    

การบงัคบัใช้กฎหมายต่อการด่ืมแล้วขบัให้ไดผ้ลนั้น  มีการศึกษาหน่ึงพบว่า  การเพิ่มความถ่ี
การตรวจระดบัแอลกอฮอลใ์นลมหายใจของผูข้บัข่ีอยา่งต่อเน่ือง  จนเกิดการรับรู้ต่อความเส่ียงในการถูก
ตรวจจบั  ซ่ึงความถ่ีจะไดผ้ลมากกว่าการลงโทษรุนแรงท่ีท าห่างๆ  การรณรงคร์ะยะสั้นๆแบบเขม้ขน้
ไดผ้ลระยะสั้นๆ แต่ผลต่อพฤติกรรมการขบัข่ีไม่สูง (Zaal D., 1994) เห็นไดจ้าก การรณรงค์ในช่วง
เทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต ์หลงัเทศกาลพฤติกรรมการด่ืมแลว้ขบัยงัพบเป็นสาเหตุหลกัของการเกิด
อุบติัเหตุจราจร (ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ IS)  ทั้งน้ีการตรวจระดบัแอลกอฮอล์ท่ีจะไดผ้ลนั้นตอ้งท าให้
ส่วนใหญ่ของผูใ้ชร้ถตอ้งเคยถูกหยุดตรวจ โดยจุดตรวจตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเปิดเผยมองเห็นไดง่้าย มี
การประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งการสร้างการสนบัสนุนจากสาธารณชน การเพิ่มเคร่ืองตรวจ
ส่วนบุคคลและเคร่ืองตรวจในพื้นท่ีสาธารณะ การหมุนเวียนสถานท่ีตรวจตามจุดท่ีก าหนด  แต่ละจุด
ควรใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากก าลงัผูป้ฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองไม่พอเพียง อีกทางเลือกหน่ึงคือการ

http://www.ajpm-online.net/article/PIIS0749379798001160/abstract##
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รณรงค์เขม้ขน้เป็นระยะๆ  ซ่ึงตอ้งท าเป็นให้นโยบายและการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน  มีการประเมินผล
และการส่งกลบัขอ้มูลใหท้ราบ (Zaal D. 1994) นอกจากน้ีการก าหนดกฎหมายใหมี้ระดบัแอลกอฮอล์ใน
เลือดให้ต ่าลงอีกจะสามารถลดอุบติัเหตุได้  ซ่ึงความส าเร็จของการบงัคบัใช้กฎหมายนั้นข้ึนกับว่า  
กิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถท าให้คนใชร้ถใชถ้นนตระหนกัถึงความศกัด์ิสิทธ์ิในการยบัย ั้งพฤติกรรม
อนัไม่พึงประสงคไ์ดห้รือไม่  โดยเนน้การเฝ้าระวงัพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคเ์ป็นหลกั  การเพิ่มระดบั
ความเข้มขน้ของกิจกรรมบงัคบัใช้กฎหมายเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  (มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ, 2549)  ทั้งน้ีประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ข้ึนกบัวา่กฎหมายนั้นตอ้งมีความชดัเจน ตอ้ง
เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามนิติวิธี  การบริหารงานยุติธรรมตอ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกฎหมาย
นั้นตอ้งได้รับการโฆษณาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ทราบ (วฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์, 2535) 

แมว้่าการตรวจวดัแอลกอฮอล์ดว้ยการตรวจขีดความสามารถของสมอง จะมีประสิทธิภาพใน
การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บลงได้   แต่ในดา้นกฎหมายจ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานอา้งอิงในการส่ง
ฟ้องผูก้ระท าผิด จากการสัมภาษณ์ต ารวจทั้งในระดบัผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร พบวา่ ในทางปฏิบติัมกั
ท าได้ไม่ครอบคลุมเน่ืองจากการขาดแคลนอตัราก าลงัและเคร่ืองมือในการตรวจจบั  การสนับสนุน
เคร่ืองมือตรวจวดัแอลกอฮอล์แก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  ส าหรับการขาดแคลน
อตัราก าลงัสามารถสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนให้เขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีเสริมในการแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุไดห้ลายวิธีเช่น การเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลจุดเส่ียง  การเป็นอาสาสมคัรจราจรซ่ึงสามารถมีกิจกรรม
หลากหลายเช่น การจ ากดัความเร็ว การตรวจการร่วมกบัต ารวจเพื่อบงัคบัใช้กฎหมาย โดยในอินเดีย
ท างานร่วมกบัต ารวจในการตรวจการ วดัความเร็ว ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การใช้เคร่ือง
บนัทึกวิดีโอในรถสายตรวจ  หรือการมีส่วนร่วมในการผลกัดนันโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูต้ก
เป็นเหยื่อของอุบติัเหตุจราจร ตวัอยา่งของประเทศองักฤษในปี 2001 ต ารวจองักฤษถูกกดดนัจากสังคม
จนตอ้งจดัท าคู่มือมาตรฐานการสอบสวนอุบติัเหตุ (Global Road Safety Partnership) 

การแกไ้ขพฤติกรรมการขบัข่ีในเร่ืองของเมาแลว้ขบั นอกเหนือจากการบงัคบัใชก้ฎหมายควร
ปรับวธีิการเพื่อให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยไม่ตอ้งเนน้ในการท าให้กลวัผลของการเมาแลว้ขบั 
แต่เพิ่มกลวธีิหรือวธีิการในการรับมือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ้งด่ืมสุราก่อนขบัข่ี (Tay R., 2002) 
การศึกษาน้ีในวงรอบท่ี 3 ไดเ้พิ่มความมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยโครงการ DD (Designated 
Driver) (Hero Project ด่ืมไม่ขบั... พาเพื่อนกลบับา้น)   โดยใชแ้นวคิดการก าหนดผูข้บัข่ีท่ีไม่ด่ืม (The 
designated driver)เป็นผูข้บั ซ่ึงแนวคิดน้ีไดเ้ร่ิมในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนตั้งแต่ทศวรรษ 1920 แต่
ด า เนินการอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษ 1980 ส าหรับในอเมริกาเ ร่ิมในปี 1988 โดยมีการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างกวา้งขวางในรายการยอดนิยมทางโทรทัศน์ร่วมกับโรงถ่ายในฮอลลีวูด้ ใน
ภาพยนตร์หลายเร่ืองโดยใช้ค  าว่า “เพื่อนย่อมไม่ยอมให้เพื่อนท่ีด่ืมแล้วเป็นผูข้บัข่ี” ซ่ึงมีการรณรงค์
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ประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองในโครงการ The HERO Campaign นอกจากให้กลุ่มผูด่ื้มไม่ขบั
เป็นผูพ้าเพื่อนกลบัแลว้ยงัมีการจดัตั้งบริษทัเอกชนในการให้บริการขบัรถไปส่งท่ีบา้น การลดภาษีและ
ค่าประกนัของสถานบนัเทิง โดยมีขอ้มูลสนับสนุนว่าวิธีการทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัส าคญัในการลดการ
เสียชีวติจากแอลกอฮอลร์ะหวา่งปี 1988-1994  การด าเนินการดว้ยแนวคิดน้ีอาจมีอุปสรรคบา้งเน่ืองจาก
ผูด่ื้มมกัเดินทางมาดว้ยรถคนละคนั หรือแมว้า่จะเดินทางมาดว้ยกนัผูถู้กก าหนดมกัจะด่ืมดว้ย อยา่งไรก็
ตามมีการศึกษาในพื้นท่ี  Tijuana/San Diego พบวา่หากใหก้ลุ่มนกัเท่ียวก าหนดตวัผูข้บัข่ีท่ีไม่ด่ืมก่อนเขา้
ในสถานบนัเทิงพบวา่  การด่ืมจะมีปริมาณนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีไม่ก าหนดบุคคล (Wikipedia) 

เครือข่ำย 
ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะเป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายและการ

ท างานการด าเนินงานการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดอุบติัเหตุจราจร จากค าพูด “ การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรไม่สามารถท าเพียงหน่วยงานเดียวได้   เพราะฉะนั้นจึงต้องท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
และต้องสร้างภาคีเครือข่ายให้เพ่ิมขึน้” “ท่ีผ่านมา  ผมท า ต ารวจท า อาจจะยังไม่ถึง ถ้าท าร่วมกัน บูรณา
การร่วมกันจะท าให้ถึงจุดหมาย” เครือข่ายช่วยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ เคร่ืองมือ และส่ือ ผา่นการประชุม การทดลองปฏิบติัการ การประชาสัมพนัธ์ และการให้
ความร่วมมือกนัในการด าเนินโครงการ เครือข่ายจะช่วยเช่ือมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกบัผูท่ี้
ตอ้งการความช่วยเหลือ  ช่วยลดการท างาน และการใชท้รัพยากรซ ้ าซ้อน (คณะท างานการจดัการความรู้  
ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั,ม.ป.ป.) ซ่ึงเห็นได้จากการเช่ือมแหล่ง
งบประมาณ เช่น การของบประมาณจากกองทุนเลขสวยจากขนส่งจงัหวดั “ ขนส่ง มีงบประมาณจาก
การประมลูทะเบียนเลขสวย ซ่ึง 40% ของยอดเงินท่ีท าการประมลูได้ ทางกรมขนส่งฯ กมี็นโยบายพร้อม
สนับสนุนในการน าไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอยู่แล้ว ดิฉันจึงได้น าเสนอข้อมูลนี้เข้าท่ี
ประชุมฯ ให้ท าแผนของบประมาณดังกล่าว” การใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน “ แขวงเค้ามีป้าย 
หรือสัญญาณไฟอยู่  .......พอประชุมเค้ากเ็อาไปติดให้ตามท่ีประชุมเสนอ” เป็นต้น โดยเฉพาะในวงรอบ
ท่ี 3 ท่ีมีการเช่ือมงบประมาณทอ้งถ่ินมาแกไ้ขจุดเส่ียงในพื้นท่ี เช่น การติดตั้งหลกัลม้ลุก การสร้างเกาะ
กลางถนน การ ตดัตน้ไมแ้ละร้ือถอนเสาไฟฟ้า เป็นตน้ การด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน
ของประเทศไทยจะด าเนินการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิไดต้อ้งเนน้ให้ความส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี และสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
ทอ้งถ่ินให้ร่วมมือกนั (วิโรจน์ บูรณตระกูล,2550)  ซ่ึงหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถมีส่วน
ร่วมในการลดอุบติัเหตุไดจ้ากหลายวธีิ ทั้งจากการสร้างถนนท่ีปลอดภยัรวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆขา้งทาง
เช่นการดูแลตน้ไม ้การลดจุดอบัสายตา การติดตั้งป้าย ไฟสัญญาณต่างๆ การตีเส้นจราจร การก าหนดผงั
เมือง การให้ขอ้มูลเพื่อระบุจุดเส่ียง การตรวจประเมินความปลอดภยัของถนน   การร่วมสอบสวน

http://en.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego
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อุบติัเหตุ  การใช้ทรัพยากรของพื้นท่ีในการลดอุบติัเหตุ การท างานร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายต่างๆ การ
ก าหนดเร่ืองความปลอดภยัของชุมชนเป็นนโยบายร่วมกบัประชาชน   จะท าให้การพฒันาสามารถ
ด าเนินไปได้ก้าวหน้า รวดเร็ว และส่งผลต่อสังคมในวงกวา้งยิ่งข้ึน (Institute of public works 
engineering Australia., n.d.) 

กำรให้ควำมรู้และประชำสัมพนัธ์ 
ด้านการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์ควรท าเป็นพื้นฐานเพื่อให้คนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ  

ยอมรับมาตรการด้านกฎหมายและวิศวกรรมจราจร  การให้ความรู้ หรือการประชาสัมพนัธ์อย่าง
กวา้งขวางจะท าให้ประชาชนเกิดความต่ืนตวั และสนบัสนุนต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย แต่การให้ความรู้ 
หรือการประชาสัมพนัธ์เพียงอย่างเดียวแมจ้ะช่วยเพิ่มความตระหนกัได้จริงแต่ไดผ้ลน้อยมากต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Suriyawongpaisal P, et.al.,2002) ซ่ึงการด าเนินงานในวงรอบท่ี 2 ได้มีการ
ด าเนินการ เช่น การจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน  การถอดบทเรียนจากเหยื่อเมาแล้วขบั การ
เผยแพร่บทความผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมในส่ือทอ้งถ่ิน เหล่าน้ีเป็นการสร้างกระแสและความ
ตระหนกัดา้นป้องกนัอุบติัเหตุจราจรใหแ้ก่ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนเห็นสภาพปัญหาและการสูญเสียของการ
เกิดอุบติัเหตุ  หรือการด าเนินงานในวงรอบท่ี 3 ได้มีการสร้างความมีส่วนร่วมของชมรมผูส่ื้อข่าว
ทอ้งถ่ินในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์มาตรการการแก้ไขและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุผ่านส่ือต่างๆ
หลายรูปแบบ  ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงระยะเร่ิมตน้ของกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนท่ีท าให้คน
เร่ิมมองเห็นปัญหา  สร้างให้เกิดการมองเห็นภาพและคาดการณ์ไดถึ้งส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย  สร้าง
ให้ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีแฝงอยู่ เพื่อหาวิธีการแก้ไข ป้องกนัและปฏิบติัอย่างถูกวิธี  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ของการสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยั แต่จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มวยัรุ่นในการศึกษาน้ี 
พบวา่ ตนเองมีโอกาสเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุในระดบัมาก-มากท่ีสุด ร้อยละ 26.14  ซ่ึงเป็นการประเมิน
ตนเองท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริงเม่ือเทียบกบัผลการวิเคราะห์ IS ท่ีพบวา่ ผูป้ระสบเหตุจากอุบติัเหตุจราจรท่ี
เขา้รับการรักษาเป็นกลุ่มวยัรุ่นร้อยละ 47.37 ดงันั้นจึงควรมีการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยัใน
กลุ่มน้ีให้มากข้ึน โดยการใช้เทคนิคต่างๆ (สุพิชำ.ม.ป.ป.) เช่น เทคนิคการปลูกจิตส านึกความ
ปลอดภัย ไดแ้ก่ การสร้างจิตส านึก หรืออบรมสั่งสอนให้ปฏิบติั อยา่งปลอดภยั โดยเร่ิมตั้งแต่เด็กเล็กๆ 
ในบา้น โรงเรียน และชุมชน เทคนิคการปรับพฤติกรรมความปลอดภัย ไดแ้ก่ การน าทฤษฎีของสคิน
เนอร์ (Skinner) มาประยกุตใ์ช ้คือ เม่ือปฏิบติัตนถูกตอ้งในเร่ืองความปลอดภยั ก็จะไดรั้บรางวลั เทคนิค
การให้ความรู้ ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพดูคุย การ ฝึกอบรม การติดป้ายค าเตือน ค า
ขวญั การเรียนการสอน  การจดัท าคู่มือความปลอดภยั  ฯลฯ เทคนิคการใช้ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ การรู้จกัน า
ส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ  มาช่วยเร่งเร้า กระตุน้เตือน ให้ความรู้ และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุ แต่ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงการปรับความคิดและความตระหนกัแต่

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Suriyawongpaisal+P%22%5BAuthor%5D
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ยงัไม่ลงมือกระท า  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนนั้นนอกจากตอ้งผา่นกระบวนการท าให้เกิดความ
ตระหนกั  ปรับความคิด เกิดแรงจูงใจท่ีจะท าแลว้ ตอ้งมีการทดลองท าพฤติกรรมใหม่ และท าพฤติกรรม
ใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมถาวร ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาและ
ความต่อเน่ือง 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรวจิยัและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ในระหว่างเดือนมกราคม 2551 – 
ธนัวาคม 2554  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรอยา่งมี
ส่วนร่วมโดยอาศยัทรัพยากรและศกัยภาพในพื้นท่ี     

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ตวัแทนคณะกรรมการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุจราจรจงัหวดั จ านวน 28 คน สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ตวัแทนสมาชิกครอบครัวจาก
ชุมชนจุดเส่ียง (7 จุด) จ านวน 100  คน และกลุ่มเยาวชน จ านวน 298 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ไดแ้ก่ แบบ
บนัทึก  แบบรายงาน  แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน
กนัยายน 2552 –  พฤษภาคม 2555  วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 

สรุปผลกำรวจัิยได้ดังนี ้

วงรอบที่ 1  ในปี 2551  การพฒันารูปแบบฯเร่ิมจากคณะผูว้ิจยัใช้ข้อมูลจาก Dead case 
conference โดย ต ารวจและพยาบาลหอ้งฉุกเฉินในพื้นท่ีเป็นผูค้ดัเลือกกรณีศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงอ าเภอละ 1 รายต่อเดือน  น าเสนอในการประชุมร่วมวิเคราะห์
สภาพปัญหาและสาเหตุการเสียชีวติมาเป็นจุดเช่ือมและเร่ิมตน้การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร สร้างทีม
พี่เล้ียง เครือข่ายทั้งแนวราบและแนวด่ิง วางเป้าหมายร่วมกนั  ลงพื้นท่ีส ารวจจุดเส่ียง และหรือ ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุจราจร มอบหมายหรือ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินกิจกรรม จากนั้นมีการติดตามและประเมินผล 

จากสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  ภาคีเครือข่ายส่วนใหญ่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
การคดัเลือกมาตรการการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร   มีการด าเนินการแก้ไขด้าน
วิศวกรรมจราจร  ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย  และดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน  แต่ส่วนใหญ่เนน้แกไ้ขสาเหตุ
ของสภาพถนนและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัโดยการด าเนินการเน้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
จราจรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล วิชาการสนับสนุน และอาศัยทรัพยากรในพื้นท่ีผ่านภาคีเครือข่าย   
ภายในปีแรกหลงัด าเนินงานจ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรลดลงจาก 200 รายเป็น 154 รายหรือ
ลดลงร้อยละ 23.0 

การท า Dead case conference คิดเป็นเพียงร้อยละ 12.99 จากจ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ
จราจร  สาเหตุส่วนใหญ่ของผูเ้สียชีวิตเกิดจากพฤติกรรมการขบัข่ีรถ  หน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงาน
(จากภาคี 8 หน่วยงาน) เป็นภาคีขบัเคล่ือนหลกัในการแกไ้ขฯ 
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วงรอบที่  2  ในปี 2552-2553    คณะผูว้ิจยัยงัคงวางแนวทางการท า Dead case conference แต่
เพิ่มการใชข้อ้มูลจากรายงานของโรงพยาบาล คือ  Injury surveillance (IS) และขอ้มูลรายงานของต ารวจ  
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเสียชีวิต และจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจร เพื่อทราบถึงขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาในภาพรวมของจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงพบวา่การด าเนินงานจ าเป็นตอ้งอาศยัภาคีเครือข่ายอ่ืน
เพิ่มเติม  ตลอดจนตอ้งมีการส ารวจขอ้มูลบางดา้นเพื่อการวิเคราะห์สาเหตุ  ท าให้เกิดมาตรการเพิ่มความ
เขม้งวดของการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยขอความร่วมมือจากอยัการ  ศาล  และต ารวจ  มีการส ารวจพื้นท่ี
ออกแบบและปรับปรุงวิศวกรรมจราจรเพื่อลดความเร็วของรถ  สร้างแหล่งเรียนรู้ดา้นป้องกนัอุบติัเหตุ
จราจรโดยพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน  สร้างกระแสและความตระหนกัของการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรโดยส่ือ
ทอ้งถ่ิน  ถอดบทเรียนและเสริมสร้างศกัยภาพชมรมเหยือ่เมาแลว้ขบั 

จากแบบสอบถามตวัแทนสมาชิกครอบครัวจากชุมชนในจุดเส่ียง เห็นวา่ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา
ในชุมชน/หมู่บา้น/อบต./เทศบาลมีการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรดว้ยการตั้งด่านตรวจของต ารวจ (ร้อย
ละ 84.0)  การก าหนด/จดัช่องทางรถจกัรยานยนต์  (ร้อยละ 81.0)  การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุด
เส่ียง (ร้อยละ 78.0)  หลงัด าเนินงานในวงรอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2552 มีจ านวนผูเ้สียชีวิตลดลงร้อยละ 
9.1 และ 30.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551 และ 2550ภาคีเครือข่ายการด าเนินงานจากจ านวน 8 หน่วยงาน
เป็น 16 หน่วยงาน  โดยส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ   

จากการวิเคราะห์ Dead case conference และ IS  พบวา่  การเกิดอุบติัเหตุยงัมีสาเหตุหลกัจาก
พฤติกรรมการขบัข่ี  การแกไ้ขจุดเส่ียงยงัไม่ครอบคลุม  กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายส่วนยงัไม่มีส่วน
เขา้มาเก่ียวขอ้งมามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาฯ  

วงรอบที ่ 3  ในปี 2554  คณะผูว้จิยัเพิ่มการใชข้อ้มูลจุดเส่ียงจากสถานีต ารวจภูธรทุกแห่งมาเป็น
จุดเช่ือม ประสานการบูรณาการงบประมาณ เพื่อการแกไ้ขดา้นวิศวกรรมจราจรทั้งจงัหวดั  ใช้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเร่ือง(หมวก เมา ยอ้นศร) ความคิดเห็นชุมชนและเยาวชน  มาสร้างความมีส่วน
ร่วมและกระตุ้นชุมชน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางเป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ  โดย
คณะผูว้ิจยัติดตามประเมินผลการเปล่ียนแปลง น าเสนอความกา้วหนา้ของการด าเนินการให้แก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาฯ   ในวงรอบน้ีมีการขบัเคล่ือนการท าแผนแกไ้ขจุดเส่ียงทั้งจงัหวดัโดยงบ
จากหน่วยงานในพื้นท่ี การใชห้มวกนิรภยัทั้งจงัหวดั และเร่ิมเขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูด่ื้มแลว้
ขับ หลังด าเนินงานในวงรอบท่ี 3 ภาคีเครือข่ายการด าเนินงานจากจ านวน 16 หน่วยงานเป็น 20 
หน่วยงาน  จ านวนผูเ้สียชีวิตลดลงร้อยละ 37.0  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550 ดชันีการเสียชีวิตลดลงจาก 
0.0133 เป็น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 ตามล าดบั) 

 



84 
 

 

สรุปกำรพฒันำรูปแบบกำรแก้ไขปัญหำกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจรอย่ำงมีส่วนร่วมโดยอำศัย
ทรัพยำกรและศักยภำพในพืน้ที่ จังหวดัภูเกต็ 

รูปแบบกำร
ด ำเนินงำน 

วงรอบที ่1 วงรอบที ่2 วงรอบที ่3 

การก าหนดจุดเส่ียง จากสถิติพื้นท่ีท่ีเกิด
เหตุและมีผูเ้สียชีวติ
บ่อย 

-จากสถิติพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ
และมีผูเ้สียชีวติบ่อย 
-จากความถ่ีของพื้นท่ีท่ี
เกิดอุบติัเหตุจราจร 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล
จุดเส่ียงของสถานี
ต ารวจภูธรในจงัหวดั (8 
แห่ง) 
 

เคร่ืองมือการเก็บ
ขอ้มูล 

แบบสัมภาษณ์การหา
สาเหตุของการ
เสียชีวติจากอุบติัเหตุ
จราจร 
แบบรายงานสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุจราจร 
 

-แบบสัมภาษณ์การหา
สาเหตุของการเสียชีวติ
จากอุบติัเหตุจราจร 
-เคร่ืองวดัความเร็วรถ 
-การตรวจสภาพผวิถนน 
-แบบรายงาน IS 
-แบบบนัทึกการเกิด
อุบติัเหตุจราจร 
-แบบรายงานสถิติการเกิด
อุบติัเหตุจราจร 
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นชุมชนฯ 

-  แบบรายงานการ
สอบสวนอุบติัเหตุ
จราจร 
- แบบรายงาน IS 
- แบบรายงานสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุจราจร 
- แบบส ารวจการสวม
หมวกนิรภยั  
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นชุมชนฯ  
-แบบสัมภาษณ์เยาวชน  

ผูเ้ก็บขอ้มูล ต ารวจ 
พยาบาล 
 

-ต ารวจ 
-พยาบาล 
-สมาชิกชมรมเหยือ่เมา
แลว้ขบั 
-ต ารวจทางหลวง 
-อาจารยแ์ละนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคนิค 

- ต ารวจ 
- พยาบาล 
- สมาชิกชมรมเหยือ่เมา
แลว้ขบั 
- ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

ขอ้มูลท่ีใช ้ – กรณีศึกษาผูเ้สียชีวติ
จากอุบติัเหตุจราจร  

- กรณีศึกษาผูเ้สียชีวติจาก
อุบติัเหตุจราจร 

- กรณีศึกษาผูเ้สียชีวติ
จากอุบติัเหตุจราจร 
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รูปแบบกำร
ด ำเนินงำน 

วงรอบที ่1 วงรอบที ่2 วงรอบที ่3 

 -  ลงพื้นท่ีส ารวจจุด
เส่ียง 

- ลงพื้นท่ีส ารวจจุดเส่ียง- 
ขอ้มูลจาก IS  
-  รายงานการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรของโรงพยาบาล
และสถานีต ารวจ 
-  การส ารวจความเร็วรถ 
-  การส ารวจการสวม
หมวกนิรภยั   

- ลงพื้นท่ีส ารวจจุด
เส่ียง- ขอ้มูลจาก IS 
-  รายงานการเกิด
อุบติัเหตุจราจรของ
โรงพยาบาลและสถานี
ต ารวจ 
- ขอ้มูลจากการส ารวจ 
- ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม 

การวเิคราะห์หา
สาเหตุ ปัจจยัและแนว
ทางแกไ้ข  

- จากการประชุม
คณะกรรมการฯใน
ระดบัจงัหวดั 
-  จากการประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- จากการลงพื้นท่ี
ส ารวจ 

- จากการประชุม
คณะกรรมการฯในระดบั
จงัหวดั 
-  จากการประชุมร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จากการลงพื้นท่ีส ารวจ 

- จากการประชุม
คณะกรรมการฯใน
ระดบัจงัหวดั 
-  จากการประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- จากการลงพื้นท่ีส ารวจ 

แนวทางการ
ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหา 

-  การแกไ้ขโดย
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ  
- การแกไ้ขท่ีตอ้งใช้
อ านาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
-การแกไ้ขท่ีตอ้ง
ด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
และประชนชนใน
พื้นท่ี   

-  การแกไ้ขโดย
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ  
- การแกไ้ขท่ีตอ้งใช้
อ านาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
-การแกไ้ขท่ีตอ้ง
ด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
และประชนชนในพื้นท่ี   
- การแกไ้ขท่ีตอ้ง
ด าเนินการตามหลกั 

-  การแกไ้ขโดย
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ  
- การแกไ้ขท่ีตอ้งใช้
อ านาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
-การแกไ้ขท่ีตอ้ง
ด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
และประชนชนในพื้นท่ี   
- การแกไ้ขท่ีตอ้ง
ด าเนินการตามหลกั 
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รูปแบบกำร
ด ำเนินงำน 

วงรอบที ่1 วงรอบที ่2 วงรอบที ่3 

 
มาตรการการแกไ้ข
ปัญหา/ป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุจราจร 

 
-  การปรับปรุงดา้น
วศิวกรรมจราจร 
- การบงัคบัใช้
กฎหมาย 
- การแพทยฉุ์กเฉิน 

วชิาการ 
-  การปรับปรุงดา้น
วศิวกรรมจราจร 
- การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- การแพทยฉุ์กเฉิน 
- การมีส่วนร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 
- การประชาสัมพนัธ์  

วชิาการ 
-  การปรับปรุงดา้น
วศิวกรรมจราจร 
- การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- การแพทยฉุ์กเฉิน 
- การมีส่วนร่วมกบัภาคี
เครือข่าย สถาน
ประกอบการและชุมชน 
- การประชาสัมพนัธ์  

กิจกรรมหลกั - การแกไ้ขจุดเส่ียง
จากการวเิคราะห์
กรณีศึกษา
ผูเ้สียชีวติจาก
อุบติัเหตุจราจร 

- การแกไ้ขจุดเส่ียงจาก
การวเิคราะห์
กรณีศึกษาผูเ้สียชีวติ
จากอุบติัเหตุจราจร 

- การรณรงคส์วม
หมวกนิรภยั 

- การแกไ้ขจุดเส่ียง
จากการวเิคราะห์
กรณีศึกษา
ผูเ้สียชีวติจาก
อุบติัเหตุจราจรและ
การส ารวจจุดเส่ียง
ตามเขตพื้นท่ีของ
สถานีต ารวจภูธร 

- การรณรงคส์วม
หมวกนิรภยั 

- การรณรงคเ์มาไม่
ขบั (โครงการ DD) 
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ข้อเสนอแนะ  

1.  ข้อเสนอแนะจำกกำรวจัิย 

      1.1 ด้ำนกำรบริหำร 

1.1.1  การใชรู้ปแบบการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการเสียชีวิตดว้ยการน าขอ้มูลมาใชเ้พื่อบริหาร
จดัการ โดยใชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต และขอ้มูลเชิงประจกัษอ่ื์นมาเป็นจุดเช่ือมและ
สร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานนั้น  สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงได ้ 
ซ่ึงต ารวจภูธรภาค 8/9 ได้มีการจดัท าโครงการพฒันาระบบงานสืบสวนอุบติัเหตุเพื่อการแก้ไขและ
ป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนอยา่งบูรณาการใน 4 จงัหวดัน าร่อง ผลการด าเนินงานพบวา่ไดผ้ลในการแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุจราจรในจุดเส่ียงเช่นเดียวกนั  ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรให้การสนบัสนุนและผลกัดนัให้มี
การใชข้อ้มูลร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

1.1.2  หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการลดอุบติัเหตุจราจรทั้ง
ทางดา้นงบประมาณและบทบาทหนา้ท่ี  ตั้งแต่การออกแบบสร้างถนนท่ีปลอดภยั การดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ขา้งทาง การปรับปรุง ซ่อมแซมจุดเส่ียงต่างๆ แต่การด าเนินงานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลทั้งทางดา้น
วิชาการ ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ต่างๆมาเป็นฐานในการวางแผนการด าเนินงาน ดงันั้นจึงควรมีการแก้ไข
ปัญหาอุบติัเหตุจราจรจึงควรก าหนดให้เป็นนโยบายของชุมชน โดยท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายต่างๆ 
และอาศยัขอ้มูลอุบติัเหตุในพื้นท่ี  

1.1.3  การปรับปรุงดา้นวิศวกรรมจราจรโดยการใช ้speed hump, rumble strips  เสาลม้ลุก ป้าย
สะทอ้นแสง ป้ายเตือน ฯ บริเวณจุดเส่ียงโดยเฉพาะทางโคง้ เพื่อลดความเร็วของยานพาหนะ พบวา่ หลงั
การใชไ้ม่พบการเกิดอุบติัเหตุท่ีท าให้เสียชีวิต อยา่งไรก็ตามการปรับปรุงจุดเส่ียงตอ้งมีการเฝ้าระวงัการ
เกิดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ืองและแกไ้ขตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มของถนน  เน่ืองจากถนนและ
อุปกรณ์มกัมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพการใช้งาน  กิจกรรมน้ีจึงตอ้งมีงบประมาณอุดหนุนอย่าง
เพียงพอและต่อเน่ือง  นอกจากน้ีประชาชนหรือผูใ้ชถ้นนจะเป็นผูท่ี้ทราบสภาพความบกพร่องของถนน 
สภาพการจราจร จุดเส่ียงมากท่ีสุด จึงควรจดัช่องทางส่ือสารให้ประชาชนสามารถส่ือสารกบัหน่วยงาน
ภาครัฐหรือสาธารณะชน เช่น การจดัช่องสถานีวทิย ุ website ฯ  

 
1.1.4 มาตรการดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดว้ยการเขม้งวดของการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยการ

ตรวจจบักุมผูฝ่้าฝืน การตั้งด่านตรวจ การวางป้ายเคร่ืองหมายเตือน หรือจอดรถสายตรวจท่ีมีสัญญาณไฟ 
จะท าใหผู้ข้บัข่ีเพิ่มความระมดัระวงัและปฏิบติัตามกฎหมายจราจรมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีเทคโนโลยท่ีีช่วย
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ในการปฏิบติังาน เช่น การติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพความเร็ว กลอ้ง Red Light Camera หรือกลอ้ง CCTV จะ
ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  แต่เทคโนโลยดีงักล่าวยงัน ามา
ช่วยงานดา้นจราจรไม่มากนกั  ผูบ้ริหารในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรวางแนวทาง/นโยบายในการใช้
เทคโนโลยท่ีีช่วยในการปฏิบติังาน  

          1.2   ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

              1.2.1   มาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมาย    จากการสัมภาษณ์ต ารวจทั้งในระดบัผูป้ฏิบติังานและ
ผูบ้ริหารในการตั้งจุดตรวจวดัแอลกอฮอล ์ พบวา่ ในทางปฏิบติัมกัท าไดไ้ม่ครอบคลุมเน่ืองจากการขาด
แคลนเคร่ืองมือในการตรวจจบัและขาดอตัราก าลงั แมว้า่จะมีการเคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ลว้ แต่
เคร่ืองมือดงักล่าวตอ้งมีการตรวจสอบความเท่ียงเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงควรมีการสนบัสนุน
งบประมาณการดูแลซ่อมแซมและการตรวจสอบเทียบค่ามาตรฐานใหแ้ก่หน่วยงานผูป้ฏิบติั  

1.2.2  ดา้นวิศวกรรมจราจร  การใช ้speed hump และ rumble strips  ติดตั้งป้ายเตือน  สัญญาณ
ไฟบริเวณจุดเส่ียงเพื่อลดความเร็วของยานพาหนะ พบว่า หลงัการใช้ไม่พบการเกิดอุบติัเหตุท่ีท าให้
เสียชีวติ การปรับปรุงดา้นวศิวกรรมจราจรเป็นมาตรการท่ีใชง้บประมาณนอ้ย แต่สามารถเกิดประโยชน์
ได้สูง  องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการได้ตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนการใชข้อ้มูลทางวชิาการช่วยในการแกไ้ขปัญหาฯดว้ยวิศวกรรมจราจรท่ี
ใชต้น้ทุนต ่า    

1.2.3 สาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขบัข่ี  ซ่ึงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นตอ้งผา่นกระบวนการท าให้เกิดความตระหนกั  ปรับความคิด เกิดแรงจูงใจท่ี
จะท า ทดลองท าพฤติกรรมใหม่ และการท าพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็นนิสัยหรือ
พฤติกรรมถาวร ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีตอ้งใช้ระยะเวลาความต่อเน่ืองและหลายมาตรการร่วมกนั โดย
เร่ิมการปลูกฝังตั้งแต่วยัเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั การสร้างความตระหนกัดว้ยการให้ความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ในหลายรูปแบบและต่อเน่ือง  

1.2.4  ด้านการสร้างความมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สถานประกอบการสถาน
บนัเทิง ฯ ควรเร่ิมจากการพบปะอยา่งไม่เป็นทางการ พูดคุยบ่อยๆ เก่ียวกบัปัญหาฯ รับฟังความคิดเห็น/
ความตอ้งการของชุมชน และร่วมหาทางการแกไ้ขดว้ยกนั โดยยึดหลกั 4 H  ( Heart Help Hope How to 
) Heart คือ การให้ความจริงใจ เขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ Help คือการให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน Hope คือการมองอนาคตวา่เม่ือด าเนินการไปแลว้ จะไดผ้ลดีอยา่งไร How to การหาทางออก
และวิธีการในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะสร้างความร่วมมือและท าให้การ
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ด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางท่ีพึงประสงค์ลดอุปสรรคท่ีอาจพบจากมาตรการด าเนินการบงัคบัใช้
กฎหมายหรือด าเนินการโดยท่ีไม่มีส่วนร่วมของภาคีและชุมชน ซ่ึงจะสามารถลดกระแสการต่อตา้นลง
ได ้

1.2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรเพิ่มการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนจากประชาชน
และอาสาสมคัรในบริบทต่างๆใหม้ากข้ึน โดยชุมชนสามารถมีส่วนร่วมของในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ
ไดห้ลายวธีิเช่น เป็นผูใ้หข้อ้มูลจุดเส่ียง เป็นอาสาสมคัรจราจรซ่ึงสามารถมีกิจกรรมหลากหลายเช่น การ
จ ากัดความเร็ว การตรวจการร่วมกับต ารวจเพื่อบงัคับใช้กฎหมาย เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูต้กเป็นเหยื่อของอุบติัเหตุจราจร เป็นตน้ (Global Road Safety 
Partnership)   

1.2.6 ดา้นการใชข้อ้มูลและประเมินผลพบว่า การน าขอ้มูลดา้นต่างๆท่ีเป็นปัญหาของพื้นท่ีมา
เป็นจุดน าเขา้ของกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุส่งผลให้เกิดการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้เห็นเป็น
รูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน แต่ระบบขอ้มูลของหน่วยราชการไทยมีฐานการเก็บ ค านิยามความน่าเช่ือของ
ขอ้มูล แตกต่างกนั จึงควรมีการจดัระบบให้เป็นมาตรฐาน แยกแยะตามลกัษณะการใช้งานของขอ้มูล 
คดัเลือกขอ้มูลเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นและส าคญัมาใชป้ระโยชน์     

2.  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป    

2.1  ระบบข้อมูลของไทยในต่างหน่วยงานมีฐานการเก็บ ค านิยามความน่าเช่ือของข้อมูล 
แตกต่างกนั จึงควรมีศึกษาการจดัระบบให้เป็นมาตรฐาน  และมีการวิจยัการออกแบบระบบขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุจราจรเพื่อแกปั้ญหาอุบติัเหตุใหค้รอบคลุมในมิติต่างๆใหม้ากข้ึน 

2.2   ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและต่อเน่ือง 

2.2.1 การศึกษา Action research ต่อเน่ืองในพื้นท่ีเน่ืองจากผลส าเร็จในการลดอุบติัเหตุยงัคงมี
กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยปรับรูปแบบท่ีเป็นพลวตัรและเร่ิมมีรูปแบบท่ีเนน้เร่ืองพฤติกรรมและการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของชุมชนมากข้ึน การศึกษาในวงรอบต่อๆไปจะท าให้เกิดความรู้จากผลส าเร็จท่ี
สามารถน าไปขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

2.2.2 การศึกษาอรรถประโยชน์ต่อตน้ทุน(Cost-benefit study) เพื่อศึกษาความคุม้ทุนและผลท่ี
ไดจ้ากการแกไ้ขอุบติัเหตุดว้ยแนวทางต่างๆ อนัจะน าไปใชใ้นการวางแผนขยายผลในอนาคต 
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ภำคผนวก ก 
แบบสัมภำษณ์กำรหำสำเหตุของกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจร  จังหวดัภูเกต็ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้เสียชีวติ 

ท่ีอยูข่องผูใ้หส้ัมภาษณ์ ...................................................................................... โทรศพัท.์........................ 
ข้อมูลของผู้เสียชีวติ 
ช่ือ-สกุล ...........................................  เพศ ................   อายุ ................ ปี สถานภาพ ...................... 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ......................... อาชีพ ...................................สมาชิกในครอบครัว ................. คน 
ยานพาหนะท่ีผูเ้สียชีวติใชเ้ดินทางเป็นประจ า ........................................................................................... 
ใบขบัข่ี          (     )  มี   ประเภท ...................................... วนัหมดอาย ุ................................................. 
                      (      ) ไม่มี  
สถานะสุขภาพโดยทัว่ไปเป็นอยา่งไร 
โรคประจ าตวั เช่น โรคหวัใจ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ลมชกั มีหรือไม่  มีโรคอะไรบา้ง และการ
รักษาเป็นอยา่งไร ................................................................................................................................. 
สายตา   (     )   ปกติ    
(     )    สั้น สวมแวน่สายตาหรือไม่   (      )  สวม (     ) ไม่สวม 
(     )    ยาว สวมแวน่สายตาหรือไม่   (      )  สวม (     ) ไม่สวม 
การด่ืมแอลกอฮอล์ (      ) ด่ืม ........................... ความถ่ีของการด่ืม ............................................. 
   (      ) ไม่ด่ืม 
การใชส้ารเสพติดอ่ืน ระบุ ....................................................................................................................... 
การเกิดอุบติัเหตุคร้ังน้ี  ผูเ้สียชีวติเป็น  
(      ) ผูข้บัข่ี (     ) ผูโ้ดยสาร     (      ) คนเดินเทา้  (      ) อ่ืนๆ ระบุ ..........................  
จ านวนยานพาหนะท่ีมีในบา้นอะไรบา้ง  จ  านวนเท่าใด  
(     ) รถยนต ์ จ านวน ................... คนั 
(     ) รถกระบะ/บิกอพั จ  านวน ................... คนั 
(     ) รถจกัรยานยนต ์ จ  านวน ................... คนั 
(     ) อ่ืนๆ ระบุ ............................................................... จ  านวน ....................... คนั 
ยานพาหนะท่ีบุคคลในครอบครัวใชเ้ดินทางเป็นประจ า ……………………………………………. 
เหตุผลท่ีเลือกใชย้านพาหนะในขอ้ 4  เพราะอะไร   
………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที ่2  ประวตัิกำรเกดิอุบัติเหตุและพฤติกรรมกำรขับข่ี 

ผูเ้สียชีวติมีประสบการณ์การขบัข่ีรถมานาน ............. ปี      ความถ่ีในการขบัข่ี ....................................... 
ผูเ้สียชีวติมีประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุจราจรมาก่อนหรือไม่  ถา้มีเคยเกิดอุบติัเหตุจราจรก่ีคร้ัง  จาก
สาเหตุใด มีการบาดเจบ็หรือไม่ อยา่งไร (ตอบเท่าท่ีจ  าได)้    
             (     )  เคย  จ  านวน ...................... คร้ัง                                                                                                   
คร้ังท่ี 1  การบาดเจบ็และสาเหตุการเกิด ............................................................................................. 
คร้ังท่ี 2  การบาดเจบ็และสาเหตุการเกิด ............................................................................................. 
คร้ังท่ี 3  การบาดเจบ็และสาเหตุการเกิด ............................................................................................. 

(      ) ไม่เคย 
ผูเ้สียชีวติเคยไดรั้บใบสั่งจากต ารวจจราจรหรือตอ้งหาคดีอุบติัเหตุจราจรหรือไม่  คดีอะไร 
……………………………………………………………………………………..…………………… 
พื้นฐานดา้นอารมณ์ของผูเ้สียชีวติเป็นอยา่งไร ( เช่น อารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย  ใจเยน็ ฯลฯ) (จาก
ความรู้สึกของผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือบุคคลในครอบครัว) 
………………………………………………………………………………………………………..… 
พฤติกรรมการขบัข่ีรถโดยทัว่ไปของผูเ้สียชีวติเป็นอยา่งไร (การใชค้วามเร็ว การปฏิบติัตามกฎจราจร  
การคาดเขม็ขดันิรภยั  การสวมหมวกกนัน็อคฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที ่3  ช่วงก่อนเกดิเหตุ 

ก่อนการเกิดอุบติัเหตุ ผูเ้สียชีวติไปท า/ร่วมกิจกรรมใด (งานเล้ียง  ท างานประจ า ทะเลาะกบัผูอ่ื้น 
ฯลฯ) มีการด่ืมแอลกอฮอร์หรือไม่ ปริมาณเท่าใด ใน 24 ชัว่โมงท่ีผา่นมา 
……………………………………………………………………………………….………………… 
ถา้ผูเ้สียชีวติเป็นผูข้บัข่ี  ขณะขบัข่ีรถก่อนเกิดเหตุอารมณ์เป็นอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………………. 
สภาวะดา้นสุขภาพของผูเ้สียชีวติ ขณะขบัข่ีรถก่อนเกิดเหตุเป็นอยา่งไร ( เช่น อดนอน  ปวดศีรษะ กินยา
แกห้วดั  ฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ผูข้บัข่ีท่ีเกิดอุบติัเหตุคร้ังน้ี ขบัข่ีรถมานานเท่าใด ……………………………. ชัว่โมง .................... นาที 
ผูข้บัข่ีท่ีเกิดอุบติัเหตุคร้ังน้ี ใชเ้ส้นทาง/ถนนท่ีเกิดเหตุเป็นประจ าหรือไม่  ใชม้านานเท่าใด 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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สภาพยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุเป็นอยา่งไร (รถก่ีปี รุ่น ยีห่อ้  สภาพเคร่ืองยนต ์มีการดดัแปลงหรือไม่ 
อยา่งไร  อุปกรณ์ความปลอดภยั  ไฟหนา้ ไฟหลงั เบรค ท่ีปัดน ้าฝน  เขม็ขดันิรภยั  แตร กระจกมองหลงั 
แผน่สะทอ้น  สภาพยาง  เปล่ียนยางคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด  ยานพาหนะมีการซ่อมคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด จาก
สาเหตุใด  ก่อนหนา้เกิดอุบติัเหตุไดเ้ขา้ตรวจสภาพรถคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด )  (จากบนัทึก หรือรายงาน หรือ
สัมภาษณ์ หรือสังเกต/ตรวจสอบสภาพรถ ประกอบภาพถ่ายยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่4 ขณะเกดิเหตุ (จากบนัทึก หรือรายงาน หรือสัมภาษณ์) 
วนัเดือนปีท่ีเกิดเหตุ .......................................................... เวลา ........................... น. 
สถานท่ีเกิดเหตุท่ีใด ...............................................................................................................................  
สภาพถนน/สถานท่ีท่ีเกิดอุบติัเหตุเป็นอยา่งไร (ประกอบภาพถ่ายสถานท่ีเกิดเหตุ)   
................................................................................……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุ เป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพอากาศวนันั้นเป็นอยา่งไร   ทศันวสิัยการมองเห็นเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพแวดลอ้มโดยรอบเป็นอยา่งไร  (แสงสวา่ง  ส่ิงกีดขวาง  ตน้ไม ้   เสาไฟฟ้า   กองวสัดุ ฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ค าบอกเล่าเหตุการณ์จากพยานจากผูร่้วมเหตุการณ์  ผูเ้ห็นเหตุการณ์  
…………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่5  หลงักำรเกดิเหตุ (จากบนัทึก หรือรายงาน โรงพยาบาล หรือสัมภาษณ์ ผูน้ าส่ง ) 
ผูเ้สียชีวติไดรั้บการส่งต่อโรงพยาบาลดว้ยหน่วยงานใด ยานพาหนะใด   เวลาท่ีใชใ้นการส่งต่อเท่าใด  
สภาพการจราจรช่วงส่งต่อผูบ้าดเจบ็เป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุในท่ีเกิดเหตุเป็นอยา่งไร   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
อาการแรกรับเม่ือมาถึงโรงพยาบาลเป็นอยา่งไร  ลกัษณะการบาดเจบ็เป็นอยา่งไร (จากบนัทึก ประวติั
ของโรงพยาบาล) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุหลกัของการเสียชีวติ (จากรายงานการชนัสูตร หรือการสอบสวน) 
สาเหตุจากความเห็นทางดา้นการแพทย ์
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัของการเกิดอุบติัเหตุ (ดา้นบุคคล  ยานพาหนะ  ส่ิงแวดลอ้ม) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่6  ผลกระทบของกำรเสียชีวติกบัครอบครัว 
ภาระรับผิดชอบของผูเ้สียชีวิตต่อครอบครัวเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ/รายไดต่้อครอบครัว หรือ ความเป็นอยูใ่นครอบครัวเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ข 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลรำยงำน Injury surveillance: IS  (วงรอบที ่2) 

ข้อมูลทัว่ไป 
 ผูป้ระสบเหตุจากอุบติัเหตุจราจรท่ีเขา้รับการรักษา ณ. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 มิถุนายน 2551 
– 30 พฤศจิกายน 2552  จ านวน  2,652 ราย พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 69.42 และ 
30.58 ตามล าดบั) อายรุะหวา่ง 15 -29 ปี ร้อยละ 47.37  อ าเภอท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมือง (ร้อยละ 
66.30) รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอถลาง (ร้อยละ 18.55) และอ าเภอกระทู ้(ร้อยละ 15.15) โดยร้อยละ 18.60 
เกิดท่ีต าบลตลาดใหญ่  

ตำรำงที ่14 จ  านวนผูบ้าดเจบ็และผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจร จ าแนกตามต าบลท่ีเกิดเหตุ  

ต าบล จ านวน เสียชีวติ ผูบ้าดเจบ็ 

ตลาดใหญ่ 394 4 390 

วชิิต 287 4 283 

รัษฎา 269 3 266 

ฉลอง 179 10 169 

เทพกระษตัรี 146 0 146 

กระทู ้ 128 2 126 

ป่าตอง 120 0 120 

ราไวย ์ 96 1 95 

ตลาดเหนือ 94 0 94 

ศรีสุนทร 84 0 84 

เกาะแกว้ 71 4 67 

เชิงทะเล 64 1 63 

กระรน 57 0 57 

ป่าคลอก 56 0 56 

ไมข้าว 35 0 35 
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ต าบล จ านวน เสียชีวติ ผูบ้าดเจบ็ 

กมลา 19 0 19 

สาคู 19 1 18 

รวม 2118 30 2088 

 การกระจายของผูบ้าดเจบ็รายเดือน พบจ านวนสูงในช่วงเดือนมกราคม และมิถุนายน  2552 
และเดือนกนัยายน 2552 มีผูบ้าดเจบ็นอ้ยท่ีสุด 

 

การกระจายของผูบ้าดเจบ็ตามเวลาเกิดเหตุ พบมากในช่วงเวลา 19.01 -23.00 น. สูงสุดในช่วง
เวลา 20.01-21.00 น.  



102 
 

 

 

สถานะของผูบ้าดเจบ็โดยส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ี (ร้อยละ 77.51) รองลงมาเป็นผูโ้ดยสาร (ร้อยละ 
17.65) และคนเดินเทา้ (ร้อยละ 4.84)  

พาหนะของผูบ้าดเจบ็เป็นรถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 87.55  รองลงมาเป็นรถจกัรยานยนต์/สามลอ้ 
ร้อยละ 4.17  รถปิกอพั รถตู ้ร้อยละ 3.38 และอ่ืนๆ  โดยร้อยละ 26.87 พาหนะลม้ คว  ่าเอง  ส่วนคู่กรณี 
ร้อยละ 24.31 เป็นรถจกัรยานยนต ์ ร้อยละ 19.46 เป็นรถปิกอพั รถตู ้ ร้อยละ 11.70 เป็นรถเก๋ง 

พฤติกรรมเส่ียง พบว่า ผูบ้าดเจ็บด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.45  ไม่สวมหมวกร้อยละ 
70.32  ไม่คาดเข็มขดันิรภยั ร้อยละ 83.92  และมีการใชย้าท่ีอาจมีผลต่อระบบประสาทและการรับรู้ท า
ใหง่้วงนอน  เกิดอาการเซ่ืองซึม ร้อยละ 0.34 

ลกัษณะของการบาดเจ็บ  ส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บจากการกระทบหรือกระแทก (ร้อยละ 
88.57) และบาดเจบ็ท่ีมีแผลทะลุเขา้ไปในร่างกายร่วมกบัการกระทบหรือกระแทก ร้อยละ 6.56  
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ภำคผนวก ค 
ผลกำรส ำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบำลเมืองภูเกต็ (วงรอบที ่2) 

 การส ารวจการสวมหมวกนิรภยัผูข้บัข่ีและซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนตใ์นเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เดือนมีนาคม 2553 เก็บขอ้มูลภาพบนัทึกจากกลอ้ง CCTV สถานีต ารวจภูธรเมืองภูเก็ต จ านวน 1200 ราย 
พบวา่  ภาพรวม  ผูข้บัข่ีสวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 60.17  ผูซ้้อนทา้ยสวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 3.63  การ
สวมหมวกนิรภัยตามกลุ่มอายุ พบว่า  กลุ่มวยัท างานสวมหมวกนิรภัยมากท่ีสุด (ร้อยละ 71.56)  
รองลงมาเป็นกลุ่มวยัรุ่น (ร้อยละ 37.96)   
 การสวมหมวกนิรภยัตามเวลาพบวา่ ช่วงเวลากลางวนั(11.00 – 12.00 น.) มีการสวมหมวกนิรภยั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 72.50) รองลงมาเป็นช่วงเชา้   (07.00 – 08.00 น.) และช่วงเยน็ (16.00 – 17.00 น.) 
(ร้อยละ 66.11, และ65.00 ตามล าดบั) 

ตำรำงที่ 15 ร้อยละการสวมหมวกนิรภยัของผูข้บัข่ีและผูซ้้อนทา้ยเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต จ าแนกตาม
กลุ่มอาย ุและเวลา 

กำรสวมหมวกนิรภัย ผู้ขับข่ี ผู้ซ้อนท้ำย 

กลุ่มอาย ุ   
 เด็ก 

วยัรุ่น 
ผูใ้หญ่ 

0.00 
37.96 
71.56 

0.00 
2.61 
4.39 

เวลา   
 07.00 – 08.00 น. 

11.00 – 12.00 น. 
16.00 – 17.00 น. 
21.00 – 22.00 น. 

66.11 
72.50 
65.00 
25.37 

4.35 
6.06 
4.41 
0.00 

ภาพรวม  60.17 3.63 
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ภำคผนวก ง 
ผลกำรส ำรวจกำรสวมหมวกนิรภัยจังหวดัภูเกต็ (ยกเว้นเขตเทศบำลเมือง) (วงรอบที3่) 

 การส ารวจการสวมหมวกนิรภยัผูข้บัข่ีและซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนตน์อกเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ก่อนการรณรงคก์ารสวมหมวกนิรภยั ในเดือน ธนัวาคม 2553 เก็บขอ้มูลโดยการสังเกต ตามแบบบนัทึก 
จ านวน 10 จุด จ านวน 30,744 ราย พบวา่  ภาพรวม  ผูข้บัข่ีสวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 60.53  ผูซ้้อนทา้ย
สวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 35.80  การสวมหมวกนิรภยัตามกลุ่มอายุ พบวา่  กลุ่มผูใ้หญ่สวมหมวกนิรภยั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 67.26)   
 การสวมหมวกนิรภยัตามเวลาพบวา่ ช่วงเชา้ - เยน็ (08.00 – 17.00 น.) ผูข้บัข่ีมีการสวมหมวก
นิรภยัใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 62.17 – 68.08  ) ส่วนผูซ้อ้นทา้ยมีการสวมหมวกนิรภยัช่วงเวลาเยน็ (16.00 – 
17.00 น.) มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.19)   ทั้งผูข้บัข่ีและซ้อนทา้ยสวมหมวกนิรภยัในช่วงกลางคืน (20.00 – 
21.00 น.) ลดลง (ร้อยละ45.29 และ28.16 ตามล าดบั)   (ตารางท่ี 16) 

ตำรำงที ่16 ร้อยละการสวมหมวกนิรภยัของผูข้บัข่ีและผูซ้อ้นทา้ยจงัหวดัภูเก็ต จ  าแนกตามกลุ่มอายุ และ
เวลา 

กำรสวมหมวกนิรภัย ผู้ขับข่ี ผู้ซ้อนท้ำย 

กลุ่มอาย ุ   
 เด็ก 

วยัรุ่น 
ผูใ้หญ่ 

62.69 
43.20 
67.26 

24.13 
25.78 
36.90 

เวลา   
 08.00 – 09.00 น. 

12.00 – 13.00 น. 
16.00 – 17.00 น. 
21.00 – 22.00 น. 

62.17 
67.19 
68.08 
45.29 

33.91 
36.86 
41.19 
28.16 

ภาพรวม  60.53 35.80 
     
 เม่ือจ าแนกตามรายอ าเภอพบวา่ อ าเภอถลางมีการสวมหมวกนิรภยั  ร้อยละ 56.76 โดยผูข้บัข่ีมี
การสวมหมวกนิรภยัร้อยละ 63.54  ส่วนอ าเภอกะทูมี้การสวมหมวกนิรภยั  ร้อยละ  46.15 และพบวา่ 
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อ าเภอถลางผูข้บัข่ีมีการสวมหมวกนิรภยัมากในเวลาเยน็ (16.00 – 17.00 น.) และอ าเภอกะทูมี้การสวม
หมวกนิรภยัมากในเวลากลางวนั (12.00 – 13.00 น.) (ตารางท่ี 17) 

ตำรำงที ่17  อตัราการสวมหมวกนิรภยัของผูข้บัข่ีและผูซ้อ้นทา้ยจงัหวดัภูเก็ต จ าแนกรายอ าเภอและเวลา 

เวลา อตัราการสวมหมวก อ. ถลาง อตัราการสวมหมวก อ. กะทู ้
ผูข้บัข่ี ผูซ้อ้นทา้ย ผูข้บัข่ี ผูซ้อ้นทา้ย 

08.00 – 09.00 น. 65.13 36.17 48.80 27.31 
12.00 – 13.00 น. 69.90 39.30 57.12 40.85 
16.00 – 17.00 น. 73.18 38.88 51.77 45.01 
21.00 – 22.00 น. 45.79 22.94 43.84 37.38 

รวม 63.54 34.15 50.06 38.96 
56.76 46.15 
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ภำคผนวก จ 
ผลส ำรวจควำมคดิเห็นของชุมชนต่อกำรแก้ปัญหำอุบัติเหตุจรำจร (วงรอบที ่2-3) 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป  

  ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 
53.0 และ 47.0 ตามล าดบั) มีภูมิล าเนาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 73.0  อายเุฉล่ีย  32.49  ปี 
เกือบคร่ึงมีสถานภาพคู่ (ร้อยละ 48.0)  ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 42.0) 
รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาตรี และ ระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 22.0 และ 19.0 ตามล าดบั)  มากกวา่คร่ึงมี
สมาชิกในบา้นท่ีอายมุากกวา่ 15 ปี 1-2 คน (ร้อยละ 58.0)  กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมียานพาหนะใชป้ระจ า
บา้น เป็นรถจกัรยานยนตม์ากท่ีสุด (ร้อยละ 97.0)  สัดส่วนหลงัคาเรือนต่อยานพาหนะเท่ากบั 1 หลงั  : 
2.6  คนั  โดยคร่ึงหน่ึงสวมหมวกนิรภยัและคาดเขม็ขดันิรภยัทุกคร้ังทั้งระยะใกลแ้ละไกลในการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 51.02 และ 51.52 )  กลุ่มตวัอยา่งเม่ือด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ตั้งแต่ 1 
แกว้หรือ 1 กระป๋อง) ภายใน 1 ชัว่โมง  มากกวา่คร่ึงเคยขบัข่ีรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตเ์ป็นคร้ังคราว 
(ร้อยละ 58.49) 

ประสบกำรณ์กำรได้รับอุบัติเหตุจรำจร  จากแบบสอบถาม พบวา่ ร้อยละ 31.0  ตนเอง หรือ คน
ในครอบครัว เคยประสบอุบติัเหตุจราจร  โดยอุบติัเหตุนั้นเกิดจากรถจกัรยานยนตม์ากท่ีสุด (ร้อยละ 
80.65) และคู่กรณีเป็นรถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 58.06)   

 
ส่วนที ่2  ปัญหำกำรเกดิอุบัติเหตุในชุมชน  

การเกิดอุบติัเหตุในชุมชน พบวา่ ในปี 2551 ถนนในยา่นชุมชนของกลุ่มตวัอยา่ง (รัศมีไม่เกิน 5 
กม.) มีการเกิดอุบติัเหตุจราจรโดยเฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 55.0 รองลงมาเฉล่ีย 4-6 คร้ัง ร้อยละ 
29.0 ส่วนในปี 2552 มีการเกิดอุบติัเหตุจราจรโดยเฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 69.1 รองลงมาเฉล่ีย 4-6 
คร้ัง ร้อยละ 25.0 (ตารางท่ี 18) 
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ตำรำงที่ 18  จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความคิดเห็นของจ านวนคร้ังของการเกิด
อุบติัเหตุจราจรในชุมชน ในปี 2551 – 2552 

จ านวนการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน ปี 2551 ปี 2552 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 1 - 3 คร้ัง/เดือน  
4 - 6 คร้ัง/เดือน  
7 - 9 คร้ัง/เดือน  
10 – 12 คร้ัง/เดือน 
13 – 15 คร้ัง/เดือน 
มากกวา่ 15 คร้ัง/เดือน  

55 
29 
2 
8 
1 
3 

56.12 
29.59 
2.04 
8.16 
1.02 
3.06 

69 
25 
3 
- 
- 
3 

69.0 
25.0 
3.0 
- 
- 
3.0 

ส่วนที ่3  กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจร 

 กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาในชุมชน/หมู่บา้น/อบต./เทศบาลมีการแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุจราจรดว้ยการตั้งด่านตรวจของต ารวจ (ร้อยละ 84.0)  การก าหนด/จดัช่องทาง (เลนส์) 
รถจกัรยานยนต ์ (ร้อยละ 81.0)  การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง (ร้อยละ 78.0)  (ตารางท่ี 19)  

ตำรำงที ่19  จ  านวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามกิจกรรมการแกไ้ขอุบติัเหตุจราจรในชุมชนใน
ปี 2553 

กจิกรรมกำรแก้ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุมชน จ ำนวน ร้อยละ 
การตั้งด่านตรวจของต ารวจ 84 84.0 
การก าหนด/จดัช่องทาง (เลนส์) รถจกัรยานยนต ์ 81 81.0 
การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 78 78.0 
การติดตั้งป้ายขอ้ความเตือนบริเวณจุดเส่ียง 73 73.0 
การติดตั้งไฟสัญญาณบริเวณจุดเส่ียงหรือทางแยก 72 72.0 
การปรับปรุงถนนบริเวณทางโคง้หรือผวิถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 65 65.0 
การจดัรณรงคก์ารลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 63 63.0 
การปรับปรุงบริเวณขา้งถนน 62 62.0 
การปรับปรุงไหล่ถนน 61 61.0 
การตั้งจุดตรวจวดัความเร็วของการใชร้ถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

54 54.0 
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ตารางท่ี 19(ต่อ)   
กจิกรรมกำรแก้ไขอุบัติเหตุจรำจรในชุมชน จ ำนวน ร้อยละ 

การประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎจราจร 
การสร้างทางเทา้/สะพานลอยในยา่นชุมชนท่ีมีคนเตม็ถนน
หนาแน่น 

33 
31 

33.0 
31.0 

มีกติกาหรือขอ้ตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบติัเหตุในชุมชน 30 30.0 
การใหค้วามรู้ทัว่ไปแก่ประชาชน 28 28.0 
การฝึกอบรมนกัเรียนและเยาวชนใหรู้้จกัวธีิการขบั
รถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยั 

22 22.0 

 
ส่วนควำมคิดเห็นว่ำ กจิกกรมทีม่ีผลต่อการแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรใน

ชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ควรจะมีการติดตั้งไฟสัญญาณในบริเวณทางแยก หรือจุดเส่ียงเป็นอนัดบั
แรก  รองลงมาเป็นการติดตั้งป้ายขอ้ความเตือนบริเวณจุดเส่ียง และการตั้งจุดตรวจความเร็วของการใช้
รถยนต/์รถจกัรยานยนต ์(ตารางท่ี 20) 
 
ตำรำงที ่ 20  การแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน ตามอนัดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
 

อนัดบัท่ี การแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรในชุมชน 
1 การติดตั้งไฟสัญญาณในบริเวณทางแยก หรือจุดเส่ียง 
2 การติดตั้งป้ายขอ้ความเตือนบริเวณจุดเส่ียง 
3 การตั้งจุดตรวจความเร็วของการใชร้ถยนต ์และรถจกัรยานยนต์ 
4 การท าลูกระนาดบนถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 
5  การปรับปรุงถนนบริเวณทางโคง้หรือผวิถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 
6 การสร้างทางเทา้/สะพานลอยในยา่นชุมชนท่ีมีคนเดินถนนหนาแน่น 
7 การก าหนด/จดัช่องทาง(เลน)รถจกัรยานยนต/์ปรับปรุงไหล่ถนน 
8 การตั้งด่านตรวจวดัระดบัแอลกอฮอร์ และตรวจจบัการสวมหมวกกนัน็อค  เขม็ขดั

นิรภยั ใบขบัข่ีของต ารวจ 
9 การใหค้วามรู้ทัว่ไปแก่ประชาชน เช่น การขบัข่ีใหป้ลอดภยั  ความรู้เก่ียวกบักฎจราจร 

10 การฝึกอบรมนกัเรียน และ เยาวชนใหรู้้จกัวธีิการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยั                  
  



109 
 

 

ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
อนัดับที่ กำรแก้ไขปัญหำหรือป้องกันกำรเกดิอุบัติเหตุจรำจรในชุมชน 

11 การปรับปรุงบริเวณขา้งถนน เช่น ตน้ไม ้ ป้ายโฆษณา  ไม่ใหกี้ดขวาง หรือ บงัสายตา 
12  การจดัรณรงคก์ารลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 
13 การประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นกฎจราจร  การขบัข่ีใหป้ลอดภยัในชุมชน   
14 ก าหนดกติกาหรือขอ้ตกลงในชุมชนเพื่อลดอุบติัเหตุในชุมชน 
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ภำคผนวก ฉ 
ผลกำรวเิครำะห์จุดเส่ียง จงัหวดัภูเกต็ (วงรอบที่ 3) 

จากการส ารวจจุดเส่ียงของสถานีต ารวจ 8 แห่งในจงัหวดัภูเก็ตไดน้ าเสนอจุดเส่ียง แนวทางการ
แกไ้ขและแหล่งงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ รวม 50 จุด ดงัน้ี 

จุดเส่ียงจำกกำรส ำรวจของ ต ำรวจภูธรภูเกต็ตำมเขตรับผดิชอบ  
ต ำบล เขตรับผดิชอบ จุดเส่ียง 
สาคู สภ.ท่าฉตัรไชย 1.แยกสนามบิน-ในยาง 
  2.แยกสนามบินสายเก่า 
ไมข้าว  3.จุดเส่ียงโคง้ควนหา้ร้อย 
  4.จุดเส่ียงโคง้สวนมะพร้าว 
  5.จุดเส่ียงโคง้คอเอน 
  6.จุดเส่ียงโคง้บางจุด 
เทพฯ สภ.ถลาง 1.บริเวณโคง้วดัท่าเรือ 
  2.บริเวณแยกศาลาแดง (ตรงเขา้สนามบินสายเก่า 
  3.ตรงขา้มแยกบา้นเหรียง 
  4.สามแยกบางโจ 
  5.ถนนสายป่าคลอก 
เชิงทะเล สภ.เชิงทะเล เคร่ืองหมายจราจรและเส้นแบ่งทางจราจร ไม่ชดัเจน ลบเลือน 
  1.ถนนสายอนุสาวรีย-์หาดสุรินทร์ ตลอดทั้งสาย ประมาณ 10 กม. 
  2.ถนนสายบา้นดอน-เชิงทะเล ตลอดสาย บริเวณหมู่บา้นบางเทา 
  3.ไม่มีเกาะกลางถนนสายบา้นดอน-เชิงทะเล ระยะทาง  1.5 ก.ม. 
วชิิต สภ.เมืองฯ 1.บริเวณสามแยกถนนวชิิตสงครามตดักบัถนนบางใหม่ 
  2.บริเวณ 4 มุมเมืองจากแยกดาวรุ่งไปตดัถนนขวาง 
  3.ถนนศกัดิเดชจากแยกศกัด์ิเดชตดัใหม่ถึงแยกถนนพฒันาทอ้งถ่ิน 
  4.ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตกจากแยกจากแยก รร.วชิิตสงคราม 
  5.ถนนเฉลิมพระเกียรติตลอดสาย 
  6.ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่แยกดาราสมุทร-แยกสามกอง ทั้ง 2 ฝ่ัง 
  7.ถนนวชิิตสงคราม เขตเทศบาลนครภูเก็ต -เขตรอยต่อ อ.เมือง-กะทู ้
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ต ำบล เขตรับผดิชอบ จุดเส่ียง 
 
วชิิต 

 8.ส่ีแยกดาราสมุทร 
9.บริเวณหนา้ รพ.สิริโรจน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

เกาะแกว้ สภ.เมืองฯ 10.ถนนเทพกระษตัรี บริเวณจุดติดตั้งสัญญาไฟจราจรเกาะแกว้ 
  11. จุดขายของหนา้ รร.บางคู 
รัษฎา สภ.เมืองฯ 12.ถนนเทพกระษตัรี บริเวณจุดกลบัรถบริเวณบริษทั นิสสัน 
ฉลอง สภ.ฉลอง 1.โคง้ตน้สะตอ ถนนปฏิก 
  2.โคง้เนินวจิิตรรีสอร์ท ถนนวเิศษ 
  3.โคง้โรงเรียนบา้นฉลอง ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก 
กะทู ้ สภ.กะทู ้ 1.บริเวณจุดเส่ียงทางโคง้ลงเขามาป่าตอง 
  2.บริเวณจุดเส่ียงปากซอยควนยางเจริญ 
  3.บริเวณจุดเส่ียงหนา้วดัสุวรรณคีรี 
  4.ถนนทววีงศ ์
  5.ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี 
  6.ถนนพระบารมี 
  7.หนา้วดัสุวรรณคีรีวงศ์ 
  8.แยกหนา้โรงเรียนวดัวดัสุวรรณ 
  9.แยกหนา้ป๊ัมเอสโซ่ 
  10.แยกธนาคารออมสิน 
  11.โคง้ประปาทางลงเขามาป่าตอง 
  12.โคง้บา้นมอญ (หนา้ศาลาประชาธิปไตย 
  13โคง้แรงดนั 
กมลา สภ.กมลา 1.รถตกเหวบริเวณแหลมสิงห์ 
  2.บริเวณ ควนเขานาคาทางลาดชนั ลกัษณะโคง้ พื้นผวิจราจรแคบ 
  3.บริเวณ ตลาดกมลาไม่มีเกาะกลางถนน กลบัรถไม่ปลอดภยั 
กะทู ้ สภ.ทุ่งทอง 1.แยกส่ีกอ 
  2.แยกกะทูต้ดัใหม่ 
  3.แยกเก็ตโฮ่ 
  4.แยกทางเขา้ มอ. 
  5.บริเวณเขาป่าตอง (ถนนพระบารมี) 
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