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(ร่าง)
คำากล่าวรายงาน 

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 
“เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”

โดย 
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เรียน ท่านประธานในพิธี นายกรัฐมนตรี 
 ผม นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภยัทางถนน ในนามคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ 
ระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ขอขอบพระคุณ 
ทา่นนายกรฐัมนตรีเปน็อยา่งสงู ทีใ่หเ้กยีรตมิาเปน็ประธานในพธิเีปดิ
งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ 
 งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทาง
ถนนครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ 
ปลอดภัย” (Play your part and share the road) เนื่องด้วย
อบุตัเิหตทุางถนนเปน็ปัญหาสำาคญัทีส่รา้งความสญูเสียตอ่เศรษฐกจิ
และสงัคมอยา่งเป็นวงกวา้งในประเทศไทย จากการบรูณาการขอ้มลู
สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยปี 
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ระหว่างปี พ.ศ.  2554 - 2560 พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในประเทสไทยโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80-85 เป็นกลุ่ม 
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนทีม่คีวามเปราะบาง (Vulnerable Road Users: VRUs)  
ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด คือ 46,656 คน 
คนเดินเท้า 5,375 คน และ ผู้ใช้รถจักรยานอีกกว่า 659 คน
 ในการน้ี ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วม
กับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนน
ปลอดภยั โดยการสนับสนนุจากสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
(กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตลอดจนภาคี
เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์ร 
มูลนิธิ ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน ทุก ๆ  2 ป ีเพือ่เปน็เวทใีหผู้บ้รหิาร นกัวชิาการ และผูป้ฏบิตัิ
งานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำาเนินงานด้านป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ 
รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำาเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำาความรู้ แนวทาง และรูปแบบการ
ดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสม
กับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
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 งานสมัมนาวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความปลอดภยัทางถนน 
ครัง้นี ้จดัขึน้ 2 วนั ระหวา่งวนัที ่7 – 8 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ซึง่รปูแบบ 
การจัดงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ  
การบรรยาย การเสวนากลุ่มย่อย การจัดทำาข้อเสนอต่อศูนย์
อำานวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการนำาเสนอผล
งานวิชาการ และบูธนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการทำางานดา้นความปลอดภัยทางถนนในทุกองคก์ร 
ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและ
ความปลอดภัยทั้งจากภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม และองค์กร
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเชิญผู้แทนจากกลุ่มเยาวชน 
ยืน่ขอ้เสนอของกลุม่เด็กและเยาวชนต่อการส่งเสรมิความปลอดภยั
ทางถนน ให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ขอเรียนเชิญครับ
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 จากการบรูณาการข้อมูลของ 3 หน่วยงาน คอืกระทรวงสาธารณสขุ  
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ จำากัด พบว่า ในปี 2560 เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 – 19 ป ี
เสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตทุางถนน จำานวน 2,609 ราย เพ่ิมขึน้จาก 5 ปท่ีีแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ 30 และเด็กที่มีอายุ 10 – 14 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหต ุ
ทางถนน จำานวน 727 ราย เพิ่มขึ้นจาก 5 ปี ท่ีแล้ว คิดเป็น 
ร้อยละ 38 รวมทั้งเยาวชนที่มีอายุ 20 – 24 ปี จะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ทางถนน จำานวน 2,336 ราย จากรายงานองค์การอนามัยโลกระบุว่า 
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี 2561 พบว่าประเทศไทย 
มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 9 ของโลก และ
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1 
ของโลก (คิดเป็นร้อยละ 24.3 ต่อแสนประชากร) 

รวมทั้งเยาวชน
ที่มีอายุ 20 – 24 ป 
เสียชีวิตดวย
อุบัติเหตุทางถนน 
จำนวน 2,336 ราย  

เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 – 19 ปี 
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนน 
จำนวน 2,609 ราย 
เพิ่มขึ้นจาก 5 ปที่แลว 
คิดเปนรอยละ 30 

เด็กที่มีอายุ 10 – 14 ปี 
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนน 
จำนวน 727 ราย 
เพิ่มขึ้นจาก 5 ปที่แลว 
คิดเปนรอยละ 38 

ในป 2560 

จากรายงานองคการอนามัยโลกระบุวา สถานการณโลกดานความปลอดภัยทางถนนป 2561 
พบวาประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปนอันดับ 9 ของโลก 
และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตเปนอันดับ 1 ของโลก 
(คิดเปนรอยละ 24.3 ตอแสนประชากร) 
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 รายงานองค์การอนามัยโลกสำารวจมาตรฐานความปลอดภัยของ 
ผู้ใช้รถใช้ถนน พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการส่งเสริมความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ครบในทุก 5 ด้าน ได้แก่ ความเร็ว เมาแล้ว
ขบั หมวกนริภัย เขม็ขัดนิรภยั และการหา้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระหวา่ง
ขับรถ แต่ไม่มีกฎหมายและมาตรการด้านการส่งเสริมที่นั่งสำาหรับเด็ก
เล็กในรถ แม้ว่าจะมีกฎหมายที่ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แต่ยัง
พบว่ามีข้อจำากัดในการส่งเสริมสร้างความความตระหนักของผู้ใช้รถใช้
ถนน และการบังคับใช้กฎหมาย เช่น อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช ้
รถจักรยานยนต์ในประเทศประจำาปี 2560 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า
เด็กไทยที่เป็นผู้ซ้อนท้ายจะสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 ในขณะที่
กลุ่มวัยรุ่นท่ีเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 18 
เทา่น้ันสำาหรบัเหตผุลสำาคญัของการไมส่วมหมวกนริภยั 3 อนัดบัแรก คอื  
1) เห็นว่าเปน็การเดนิทางระยะใกล้ คดิเป็นรอ้ยละ 64 2) ไมไ่ดข้บัข่ีรถออก
นอกถนนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 37 และ 3) เพราะมีความ เร่งรีบ คิดเป็น 
ร้อยละ 29 ในด้านการรับรู้เรื่องกฎหมายสวมหมวกนิรภัย พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีความเข้าใจว่าการนั่งซ้อนท้ายและไม่สวมหมวกนิรภัย
จะมโีทษปรบัทัง้คนขบัข่ีและคนซอ้น คิดเป็นรอ้ยละ 55 และมคีวามเขา้ใจ
ว่าการนั่งซ้อนท้ายและไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีความผิดกฎหมายคิดเป็น
ร้อยละ 13 
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 จากขอ้มลูสถานการณแ์ละสภาพปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพือ่
สง่เสริมความปลอดภยัทางถนน โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนมอีงคก์ร
หลายภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคประชาสังคม ภาควชิาการ และภาคเอกชน 
ให้ความสนใจในการดำาเนินการสร้างความตระหนัก พัฒนามาตรการ 
หนนุเสริม การบงัคับใชก้ฎหมายส่งเสรมิความปลอดภยัทางถนน แตก่ย็งั
พบขอ้จำากดัในการบูรณาการมาตรการป้องกันและการบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งตอ่เนือ่ง และมคีวามเห็นพอ้งใหมี้กลไกหน่ึงเพือ่ดำาเนนิการประสาน
และบูรณาการ ติดตาม กฎหมาย นโยบาย มาตรการ และสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้น สภาเด็กและ
เยาวชนแหง่ประเทศไทยและสถาบนัยวุทศันแ์หง่ประเทศไทย จงึไดจั้ดทำา 
ข้อเสนอของกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อการส่งเสริมความปลอดภัย 
ทางถนนข้ึน โดยกำาหนดให้ “วาระเร่ืองความปลอดภัยทางถนนของ
เด็กและเยาวชน” บรรจุไว้ในแผนงานของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน โดยระยะแรกเน้นใน 3 ประเด็น
หลัก ดังนี้
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 ท้ายนี้ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจะจัดต้ังการเฝ้าระวังและติดตาม
นโยบายส่งเสริมความปลอดภัย ทางถนนในเด็กและเยาวชนอย่างเป็น
ระบบต่อไป

01

02

03

จดัให้มทีางเลอืกในการเดนิทาง เพือ่ทดแทนการขบัรถจกัรยานยนต ์
ด้วยการจัดให้มี รถรับส่งนักเรียน ต้องพัฒนาการขนส่งสาธารณะ
ที่ทั่วถึงและมีมาตรฐาน กรณีบ้านอยู่ใกล้สถานศึกษา ควรส่งเสริม 
การข่ีรถจักรยานหรือเดินไปเรียน รวมทั้ง ต้องใช้หมวกนิรภัยใน
การขับขี่

จัดให้มีการเรียนรู้ต้ังแต่ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก อนุบาลฯ  
ต่อเนื่องไปทุกช่วงวัย ทั้งในด้านแนวคิด การรับรู้ความเสี่ยงและ
ทักษะการขบัขี ่โดยเดก็และเยาวชนตอ้งผา่นหลกัสตูรด้านกฎหมาย
และการใช้ ถนน ก่อนได้รับใบขับขี่อย่างเคร่งครัด 

ผลักดันการขับเคลื่อน “วาระความปลอดภัยทางถนนของเด็ก
เยาวชน” โดยจัดตั้งกลไกอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของเด็ก
และเยาวชนข้ึน ในศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง 
และทุกจังหวัด ซึ่งมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เข้ามาเปน็อนกุรรมการฯ เพือ่ขบัเคลือ่นงานให้ดำาเนนิการไดต้อ่เนือ่ง 
และมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
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(ร่าง)
คำากล่าวเปิดงาน 

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 
“เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”

โดย 
นายกรัฐมนตรี

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมามอบ
รางวัล Prime Minister Road Safety award และเปิดงาน
สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน คร้ัง
ที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย ” (14th Thailand Road 
Safety Seminar : Play your part and share the road) ซึ่ง
ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยการ
สนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตลอดจนภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร มูลนิธิ 
ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้น
 รัฐบาลตระหนัก ดีว่า “อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหาสำาคัญ
ทีท่ำาใหเ้กิดความสูญเสียทัง้ชีวติและทรัพยสิ์น เพราะแตล่ะปมีีคนไทย 
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กว่า 20,000 คนต้องเสียชีวิตและมีผู้พิการรายใหม่อีกกว่า 6,000 ราย 
สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิในภาพรวมกวา่ 5 แสนลา้นบาทต่อป ีทีส่ำาคญั
คือกลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 80-85 คือกลุ่มท่ีมีสภาวะเปราะบาง 
(vulnerable road user: VRU) ซึ่งได้แก่ คนเดินถนน คนขี่จักรยานและ
คนขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์
 อบุตัเิหตทุางถนน ถือเป็นส่ิงที ่“ปอ้งกนัและลดความสญูเสยีลงได”้  
โดยรัฐบาลได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาตามแนวทาง 5 เสาหลัก 
ที่องค์การสหประชาชาติ (UN: United Nation) ได้กำาหนดไว้ใน 
“ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” พ.ศ. 2554 – 2563 (Decade  
of Action for Road Safety 2011-2020) นอกจากนี้ การนำาเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนมากำาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
พ.ศ.2573 (Sustainable Development Goal 2030 : SDGs 3.6)  
โดยขยายกรอบ 5 เสาหลกัออกเปน็ 12 ตวัชีว้ดั กจ็ะชว่ยใหก้ารขบัเคล่ือน
เร่ืองมีจุดเน้นและเป้าหมายที่ชัดเจนสำาหรับรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ภายใตห้ลกัคดิทีส่ำาคญัคอื “คนผดิพลาดได”้ (Human make error)  
โดยเฉพาะกลุ่ม VRU: Vulnerable Road User ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
และจำาเปน็ทีต่อ้งมีการจดัการให้เกิด “ระบบทีป่ลอดภยั” (safe system  
approach) เพือ่ควบคมุกำากบัและรองรับขอ้ผดิพลาดของมนษุย ์กลา่วคอื  
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไม่ให้เกิด
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ความรนุแรงจนนำาไปสูก่ารบาดเจบ็ พิการหรือเสยีชีวิต เชน่ มทีางเดินเท้า 
ทางข้ามถนนที่สะดวกและปลอดภัยสำาหรับคนเดินถนนไม่ต้องเสี่ยงต่อ
การมาเดินบนถนน ควบคูไ่ปกบัการจดัการความเร็วในเขตเมอืงเขตชมุชน
 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนแนวทางระบบท่ีปลอดภัย (safe system  
approach) และกรอบ 12 ตัวช้ีวัด ทางรัฐบาลโดยศูนย์อำานวยความ
ปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำาหนดแนวทางดังนี้  
 1)  ด้านบริหารจัดการ (ตัวชี้วัดที่  1) ศูนย์อำานวยความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และหน่วยงานหลัก จะเร่งผลักดันแผน
ปฏิบัติการเพื่อมีการทำางานต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่กำาหนด
กรอบเวลา รวมทั้งการส่งเสริมให้กลไกระดับพื้นที่ (ศปถ.จังหวัด 
ศปถ.อำาเภอและ ศปถ.อปท.) มีงบประมาณในการดำาเนินงาน  
มีการพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล การสอบสวนสาเหตุเชิงลึก การมี
แผนงานจัดการความเสี่ยงและติดตามกำากับประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
 2) กระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเร่ง
กำาหนดให้ถนนทุกสายผ่านการประเมินความปลอดภัยระดับ 3 ดาว
หรือสูงกว่า (ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4) 
 3) กระทรวงคมนาคมเรง่ผลักดนัใหบ้รรลเุป้าหมายยานพาหนะ 
ทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เช่น รถมอเต
อร์ไซด์ใหม่กำาหนดให้ติดเบรก ABS ในทุกรุ่น เร่งส่งเสริมจักรยานยนต์
ที่ความเร็วตำ่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกำาหนดให้มีระบบ ESC: Electronic 
Stabilizing Control (ตัวชี้วัดที่ 5)
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 4) ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 6 ถึง 11 ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งเรื่อง
ขับรถเร็ว มอเตอร์ไซด์สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
ดื่ม/เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับข่ีและกำากับเวลาในการขับข่ีเพื่อ
ป้องกัน “หลับใน” ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ใน
ฐานะหน่วยงานหลักจะต้องดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานและภาคีต่าง ๆ 
โดยมีศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนนร่วมขับเคลื่อน ทั้งมาตรการ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) มาตรการด้านวิศวกรรม
จราจร (Engineering) และมาตรการด้านสังคม สื่อสารสร้างการรับ
รู้ (Education & Empowerment)  เช่น มาตรการองค์กรของหน่วย
งานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน มาตรการของท้องถิ่นและชุมชน เป็นต้น  
 ความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นเรื่องสำาคัญโดยเฉพาะกลุ่ม VRU 
ซึง่ถอืเปน็กลุม่ทีเ่ปราะบางและเสียชวีติมากทีส่ดุ ดงันัน้รฐับาลและหน่วย
งานหลัก พร้อมที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน และ เปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื SDG 2030  
 ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการ
สมัมนาวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง ความปลอดภยัทางถนน ครัง้ที ่14 “เดนิ 
ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย”  ณ บัดนี้
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(ร่าง) ปาฐกถาพิเศษ
“คมนาคม กับ วิถีแห่งระบบความปลอดภัยทางถนน”

MOT & Safe System Approach
โดย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการศูนย์อำานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 เป็นที่ตระหนักดีว่า อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
เป็นปัญหาสำาคัญ เพราะตัวเลขผู้ เสียชีวิตจากข้อมูล 3 ฐาน 
(มรณบัตร ตำารวจและประกันภัย) พบสูงถึง 21,000 คน/ปี (ปี 
พ.ศ.2560 จำานวน 22,864 คน)  หรือเฉล่ีย 62 คน/วัน และ
อีก 15-20 คน/วัน กลายมาเป็นผู้พิการ ที่สำาคัญหนึ่งในสาม
ของผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นผู้ที่ เป็นกำาลังหลักของครอบครัว  
ไม่นับรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่รวมกันปีละ 4-5 แสนล้าน
บาท 
 ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากปัจจัยด้านบุคคลถึง 
ร้อยละ 95 ได้แก่ ขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด หลับใน ดื่มขับ  
เป็นต้น โดยมีปัจจัยร่วมด้านถนนและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 27.5 
รวมทั้งปัจจัยด้านยานพาหนะอีกร้อยละ 21 (ข้อมูลกรมทางหลวง) 
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นอกจากนี้สาเหตุที่ทำาให้เกิดความรุนแรง มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
จะมีปัจจัยสำาคัญจากการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (ไม่สวมหมวกหรือไม่
คาดเขม็ขดันริภยั) รวมทัง้การชนกับอันตรายขา้งทาง เชน่ ปา้ย เสาไฟ  
ต้นไม้ริมทางหรือถนนมีความลาดชันทำาให้พลิกควำ่า ที่สำาคัญคือ กลุ่ม
ที่เสียชีวิต บาดเจ็บรุนแรงหรือพิการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80-89% เกิด
กับกลุ่มเปราะบาง (vulnerable road user หรือ VRU) ได้แก่ คน
เดนิเทา้ ผู้ใช้รถจกัรยาน และ รถจักรยานยนต ์ในขณะทีภ่าพรวมของ
ทุกประเทศทั่วโลกกลุ่ม VRU จะมีการเสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 49 ซึ่งชี้ 
ใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมสัีดส่วนการเสียชวีติของกลุม่ VRU สงูกวา่ทัว่โลก
เกอืบ 2 เท่า ถา้นบัเฉพาะการอตัราการเสยีชีวิตในกลุ่มรถจักรยานยนต ์ 
จะสูงถึง 24.3 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
 ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ยึดแนวทาง “ทศวรรษ
ความปลอดภยัทางถนน” Decade of Action for Road Safety ซึง่
เนน้ขบัเคลือ่น 5 เสาหลักทัง้ ด้านบรหิารจดัการ ดา้นโครงสรา้งถนนสิง่
แวดลอ้ม ด้านยานพาหนะ ดา้นผู้ใชร้ถใชถ้นน และมาตรการช่วยเหลอื  
รวมท้ังการนำาแนวทางของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (sustainable 
development goal : SDG 2030) ที่กำาหนดให้เรื่องความปลอดภัย
ทางถนนอยู่ในเป้าหมายที่ 3.6 โดยมี 12 ตัวชี้วัดที่ขยายจากกรอบ 5 
เสาเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ประการสำาคัญ การยกระดับการทำางานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนของกระทรวงคมนาคม ได้นำาหลักการของ “วิถีแห่งระบบที่
ปลอดภัย” (safe system approach) ซึ่งประสบความสำาเร็จใน
การจดัการปญัหาและเปน็ทีย่อมรบั จนถกูขยายผลไปสูป่ระเทศตา่ง ๆ   
ทั่วโลก โดยมีพ้ืนฐานจากแนวคิดสำาคัญที่ยอมรับในธรรมชาติหรือ
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ข้อจำากัดและความผิดพลาดของมนุษย์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ (human 
make error) ระบบทีป่ลอดภยัต้องช่วยป้องกันและลดความรนุแรงจาก
อุบตัเิหตหุรอืขอ้ผดิพลาดของบุคคล (forgive for human error) ดงันัน้ 
ระบบทีป่ลอดภยัตอ้งมุ่งเน้นเพือ่ลดความรุนแรงโดยมมีาตรการสำาคญัคอื 
(1) การจัดการความเร็ว (2) การจัดการถนนและสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ผังเมือง (3) การจัดการยานพาหนะ และ (4) การจัดการที่ผู้ใช้รถใช้ถนน
 โดยเฉพาะกลุ่ม VRU: Vulnerable Road User ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะ
บาง ทั้งคนเดินเท้า คนขี่จักรยานและใช้รถจักรยานยนต์ ถือเป็นกลุ่ม
สำาคญัท่ีตอ้งมวิีถแีหง่ระบบทีป่ลอดภยั (safe system approach) มา
ควบคุมกำากับและรองรับข้อผิดพลาดของมนุษย์ อาทิเช่น มีทางเดินเท้า
ทางข้ามถนนที่สะดวกและปลอดภัยสำาหรับคนเดินถนนไม่ต้องเสี่ยงต่อ
การมาเดินบนถนน ควบคูไ่ปกบัการจดัการความเร็วในเขตเมอืงเขตชมุชน 
เพราะถา้ถนนในเมอืงหรอืชมุชนมีขนาดกวา้งหลายชอ่งทาง รถยนตก์จ็ะ
ขบัเร็ว ในขณะเดียวกันคนเดนิเทา้ขา้มถนนกเ็ส่ียงตอ่การถกูชนเพราะตอ้ง
เดินข้ามถนนนานขึ้น ยิ่งถนนหลายช่องทางก็ทำาให้การมองเห็นระหว่าง
รถและคนข้ามถนนมีจำากัด เป็นต้น 
 ดงัน้ัน เพือ่ใหส้ามารถขับเคลือ่นการจดัการความปลอดภยัทางถนน
โดยยึดตามวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยและกรอบ 5 เสาหลักกับ 12 ตัว
ชี้วัด ได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัด ได้พิจารณาวางแนวทาง ดังนี้  
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 เสาหลักที่ 1 : ด้านบริหารจัดการ (ตัวชี้วัดที่ 1) มีการผลักดันให้  
“ศนูยค์วามปลอดภยัคมนาคม” ไดร้บัการยกระดบัการทำางาน ทัง้ในเชงิ
โครงสร้างและภารกจิ การเตรยีมความพรอ้มบุคลากร วสัดอุปุกรณแ์ละงบ
ประมาณ เพือ่มบีทบาทสำาคัญทัง้ด้านการพฒันาระบบขอ้มลู การสอบสวน 
สาเหตุเชิงลึกโดยเฉพาะเหตุการณ์สำาคัญหรือกรณีเกิดซำ้าๆ การมีแผน
งานจัดการความเสี่ยงและการติดตามกำากับ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 เสาหลกัท่ี 2 : ดา้นโครงสรา้ง ถนนและสิง่แวดลอ้ม (ตวัช้ีวดัที ่3 และ 4)  
กำาหนดให้มีระบบการประเมินความปลอดภัยพร้อมทั้งปรับปรุงให้ถนน
ในความรับผิดชอบผ่านระดับ 3 ดาวหรือสูงกว่า
 รวมทัง้มาตรการจดัการปัญหา “ความเรว็” (Speed Management)  
ซึง่เปน็สาเหตหุลกัของอบัุติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในเขตเมอืงและชมุชน 
เช่น เพิ่มการออกแบบเพื่อสยบความเร็ว (Traffic calming) ได้แก่ 
การสร้าง “วงเวียน” เพื่อลดการชนรุนแรงที่ทางแยก การมีเนินชะลอ
ความเร็ว รวมทัง้ลดการขยายถนนทีผ่า่นชมุชนให้กวา้งเพราะลดจะว่ิงเรว็  
ยกเลกิการขยายถนนทีเ่ปน็เกาะสเีพราะรถจะขบัเร็วและเพ่ิมอนัตรายกบั
คนเดินข้ามถนน หรือจักรยาน/จักรยานยนต์ไปจอดรอเลี้ยวรถ ฯลฯ 
 นอกจากนี ้มาตรการเพือ่ป้องกนัปัญหาหลับใน จะเพิม่จำานวนจุดพกั
รถ (Rest Area) ให้ครอบคลุม สำาหรับ “รถจักรยานยนต์” ในเส้นทาง 
ที่ออกแบบหรือปรับปรุงใหม่ มีการพิจารณา “ช่องทางรถ
จักรยานยนต์” (motorcycle lane) มีการจัดการจุดตัด จุดยูเทิร์นที่
ปลอดภยั รวมทัง้สง่เสรมิการมทีางลอดหรอืสะพานลอยขา้มถนนสำาหรับ
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
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 เสาหลักที่ 3 : ด้านยานพาหนะปลอดภัย (ตัวชี้วัดที่ 5) เร่งผลัก
ดันให้บรรลุเป้าหมายยานพาหนะทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เช่น รถมอเตอร์ไซค์ใหม่กำาหนดให้ติดเบรก 
ABS ในทุกรุ่น เร่งส่งเสริมจักรยานยนต์ที่ความเร็วตำ่า  รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลกำาหนดให้มีระบบ ESC: Electronic Stabilizing Control 
 เสาหลักที่ 4 : ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนและพฤติกรรมเส่ียงสำาคัญ  
(ตัวชี้วัดที่ 6-11) โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นกลุ่ม VRU จำาเป็นต้อง
เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่
 - ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรม มาตรฐานการออกใบอนุญาตขับข่ี 
 - กำาหนดให้สถานประกอบการด้านขนส่งทางบก มีเจ้าหน้าท่ีดูแลด้าน 
  ความปลอดภยั (Transport Safety Manager: TSM) โดยกำาหนด 
  เปน็กฎกระทรวงของกรมการขนส่งทางบก พรอ้มทัง้จดัใหม้กีาร 
  ฝกึอบรม TSM ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำากบัดูแล 
  ความเสีย่งในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร เชน่ การควบคมุไมใ่ห ้
  บรรทกุเกิน ตรวจสอบการใชเ้ครือ่งดืม่แอลกอฮอลก์อ่นขบัขี ่และ 
  ชั่วโมงทำางานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการอ่อนล้าหลับใน เป็นต้น
 - ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบควบคุมความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีสำาคัญ คือ  
  “ความเร็ว” และ “ความออ่นลา้หลบัใน” เช่น กำาหนดให้มกีารตดิตัง้ 
  และมีระบบกำากับด้วย GPS เป็นต้น
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 - สง่เสรมิใหเ้กดิระบบรถสาธารณะและรถรับสง่นักเรียนท่ีสะดวก 
  ปลอดภัย เพราะจะช่วยลดจำานวนนักเรียนท่ีหันมาใช้รถจักรยานยนต์ 
  ไปโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  

 ทา้ยนี ้กระทรวงคมนาคมตระหนัก ดีว่าการจัดการความปลอดภยัทาง
ถนน โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ปราะบางหรือ VRU จำาเป็นตอ้งยึดตามวถิแีห่งระบบ
ความปลอดภัย (safe system approach) รว่มกบักรอบการดำาเนนิงาน  
5 เสาหลักและจุดเน้น 12 ตัวช้ีวัดของการพัฒนาท่ีย่ังยืน มาเป็น 
เป้าหมายและแนวทางดำาเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพราะทกุความสญูเสยีท่ีเกดิขึน้ในแต่ละวนั นำามาซึง่ผลกระทบ
ทีร่นุแรงตอ่เหยือ่อบุติัเหต ุครอบครวัคนใกลชิ้ด สงัคมและประเทศชาต ิ 
ที่สำาคัญ ความสูญเสียทั้งหมดนี้ เราสามารถ “ป้องกันได้”  

เอกสารอ้างอิง
 1. Road Safety Manual: A manual for practitioners and decision  
  makers on implementing safe system infrastructure, https:// 
  roadsafety.piarc.org/en/road-safety-management/safe- 
  system-approach 
 2. https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_ 
  traffic/road-safety-targets-indicators/en/ (SDG 3.6, 12 KPIs) 
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(ร่าง) ปาฐกถาพิเศษ
วัฒนธรรมกับความเสี่ยง

พฤติกรรม องค์กรและความปลอดภัยทางถนน”
โดย 

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำานวยการสำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 อุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนนเกี่ยวโยงอย่าง
แยกไม่ออกจากวัฒนธรรมการเดินทาง พฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ การเดิน การปฏิบัติต่อผู้ประสบ
อุบัติ เหตุบนท้องถนน รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ล้วนแต่ผูกโยงอยู่กับวัฒนธรรมที่ปลูกฝัง
และตอกยำ้าจนกลายเป็นความเคยชินที่ยากต่อการแก้ไข ท่ีผ่านมา  
ความพยายามในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ใช้รถ-ใช้ถนน
เพื่อความปลอดภัยทางถนนยังประสบความสำาเร็จอย่างจำากัด 
องค์กรที่ทำางานด้านความปลอดภัยทางถนนเองก็มีวัฒนธรรม
องค์กรท่ีกำากับแบบแผนวิธีคิดในการทำางาน ตั้งแต่ การนิยามสิ่ง
ที่เรียกว่าอุบัติภัยทางถนน ไปจนถึงวัฒนธรรมการทำางานตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัด การ “บูรณาการ” งานท่ีทำาได้ยากเพราะ
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ต่างฝ่ายต่างต้องทำาสิ่งที่ “หน่วยเหนือ” หรือ “เจ้านาย” สั่งมา  
หรือระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่ทำาให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีข้อจำากัด การให้ความสำาคัญกับความเข้าใจทางวัฒนธรรมจะ
ช่วยให้เราสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ดีขึ้น การบรรยายนี้
จะนำาเสนอมุมมองเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเสี่ยง พฤติกรรม 
และความปลอดภั ย  โดยจะชี้ ใ ห้ เห็ นถึ งความจำ า เป็ น ในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ทำางานด้านความปลอดภัย 
เป็นจุดเริ่มต้น ซ่ึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำางานอย่างน้อย  
4 ประการคือ (1) การมองเชิงระบบที่ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงใหม่ๆ 
และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำางาน (2) การมองเชิงคุณภาพ  
ท่ีจะช่วยให้การทำางานท่ีเน้นข้อมูลเชิงปริมาณมีมิติทางวัฒนธรรมชัดเจนข้ึน  
(3) การทำางานท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การนำา “สัมฤทธิศาสตร์”  
หรือ Implementation science มาใช้สร้างกระบวนการทำางานที่
เน้นผลลัพธ์มากกว่าผลงาน และ (4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อปรับพฤติกรรมของบุคลากรที่เคารพและให้คุณค่าต่อความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใช้รถ-ใช้ถนนอย่างเท่าเทียมเสมอกัน  
การทำางานท่ีให้ความสำาคัญกับ 4 มิต ินี้จะเป็นแนวทางที่จะสร้าง 
“วัฒนธรรมความปลอดภัย” ที่ยั่งยืนในสังคมไทย
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(ร่าง) บรรยายพิเศษ
“ยกระดับกลไกจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่”  
โดย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในพิธีปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาบรรยาย
พิเศษ “ยกระดับกลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่” 
และกล่าวปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทาง
ถนน ครั้งที่ 14  ซึ่งศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบาย
ถนนปลอดภัย โดยการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงคมนาคม กองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 
พรอ้มท้ังภาคีเครือขา่ยทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องค์กร 
มูลนิธิ ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น
 ขอแสดงความยนิด ีกบัผลสำาเรจ็ของการจดังานสมัมนาวชิาการ
ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 14 นี ้ทีผู่บ้ริหารหนว่ยงานทัง้ภาครฐั เอกชน องคก์ร
สาธารณประโยชน์ รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย
ทางถนนทกุภาคสว่น ทีส่ำาคญัคอืภาคประชาสังคม ไดม้าร่วมกนัแสดง
พลังขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญของรัฐบาลในครั้งนี้ 
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 รัฐบาลและศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน ตระหนักความ 
สำาคัญปัญหา “อุบัติเหตุทางถนน” ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต 
ทรัพย์สินและเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการเสียชีวิต 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80-89% เกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีสภาวะเปราะบางหรือกลุ่ม 
VRU (Vulnerable road user) ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 70-75  
คนเดินเท้า ร้อยละ 8-10 และคนขี่จักรยาน ร้อยละ 3% ที่สำาคัญเป็นการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ไม่เฉพาะในเทศกาล โดยเฉล่ียผู้เสียชีวิต  
50-60 คน/วัน หรือเฉลี่ย 20,000 ราย/ปี ไม่นับรวมทั้งผู้พิการราย
ใหม่อีก 15-20 คน/วันหรือคิดเป็น 6,000 คน/ปี ซึ่งหนึ่งในสาม 
(1 ใน 3) ของผูเ้สยีชวีติหรอืพกิารเป็นเสาหลกัของครอบครัว สง่ผลกระทบ
ที่รุนแรงทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมในวงกว้าง  
 ประการสำาคัญคือปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นเรื่องท่ี “ป้องกัน
และลดความสญูเสยีลงได”้ รฐับาลจงึได้กำาหนดเปน็วาระสำาคญัและตัง้เป้า
หมายทีจ่ะลดผูเ้สยีชีวิตลงครึง่หน่ึง โดยนำากรอบ 5 เสาหลกัและเป้าหมาย 
12 ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs 2030) มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน โดยเน้นการสร้างกลไก
การจัดการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่มกีารทำางานอย่าง “ต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี” เพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน 
 กลไกศนูยอ์ำานวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวัด (ศปถ.จงัหวัด) และ 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำาเภอและท้องถิ่น (ศปถ.อำาเภอ 
และ ศปถ.อปท.) ตามระเบียบสำานักนายกฯ ถือเป็น “กลไกหลัก” ในการ
ขับเคลื่อนการทำางานของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้
สามารถจัดการความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
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 โดยเฉพาะสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของ
อบุตัเิหตทุางถนน อาศยัการจดัการของภาครัฐฝ่ายเดยีวกไ็มป่ระสบความ
สำาเร็จ เพราะการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ไม่
สามารถดำาเนินการไดค้รอบคลุมและต่อเนื่อง ประกอบกบัคนในพืน้ทีจ่ะ
คุน้ชนิและมฐีานคดิตอ่การเดนิทางในชมุชนวา่ ไปใกล้ๆ  แคน่ีเ้อง ไมเ่ป็นไร  
หรอืใคร ๆ  เขากท็ำากนั ฯลฯ รวมทัง้ การมคีวามเสีย่งทางสงัคม (social risk) 
ในกลุ่มประชาชนด้วยกันเอง เช่น เด็ก ๆ ที่ขี่จักรยานยนต์แม้จะรู้ว่า 
ใส่หมวกกันน๊อกช่วยลดความรุนแรง แต่เมื่อต้องเข้ากลุ่มเพื่อนฝูง การ
สวมหมวกกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่แน่จริง ต้องถอดหมวกเวลา
จะไปเข้ากลุ่มเพื่อน เป็นต้น 
 ทัง้พฤตกิรรมเส่ียงทีก่ระทำาจนเกิดความคุ้นชนิ การมีวธิคีดิไมเ่ปน็ไร  
ไปแค่นี้เอง และความเสี่ยงทางสังคมของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ ส่งผลต่อ  
“แรงต้านการบังคับใช้กฎหมาย” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การต่อรอง  
ขัดขืน-ถ่ายคลิป การหาแนวร่วม ส่งผลให้ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่อยาก
เข้าไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์ลักษณะนี้ 
 ด้ังนัน้ บทบาทสำาคญัของกลไกจัดการในระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลไก
หลัก ศปถ.อำาเภอ และ ศปถ.อปท. จำาเป็นต้องปรับตัวและยกระดับใน
การทำางาน ใหห้นว่ยงานและคนทำางานมีความรูค้วามเขา้ใจกบัสิง่ทีก่ำาลงั
เผชญิอยู ่ตอ้งสามารถเข้าไปสรา้งการรบัรู ้ความตระหนกัและปรบัเปล่ียน
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมสร้าง “ส่ิงแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการลดความเสี่ยง” (ทั้งด้านสังคมและกายภาพ) ให้เข้ามากำากับ
ปรับเปลี่ยน “พฤติกรรมของปัจเจก” โดยอาศัยกลไกหรือเจ้าภาพที่



31

มีอยู่ท้ังใน ชุมชน หน่วยงานองค์กร อาทิ มาตรการชุมชน มาตรการ
องค์กร ฯลฯ เพื่อเข้ามาลดแรงต้านและเสริมมาตรการทางกฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 และเพื่อให้ ศปถ.อำาเภอ และ ศปถ.อปท. มีศักยภาพและสมรรถนะ
ในการจัดปัญหาท่ีมีรากลึกและดำาเนินการร่วมกับระบบกลไกในพ้ืนท่ีได้
อย่างต่อเนื่อง ศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนนจะเร่งยกระดับการ
ทำางาน ดังนี้
 1) ส่งเสริมให้มีการตั้ง “คณะอนุกรรมการ ศปถ.อำาเภอ-ศปถ.
อปท.” เพื่อให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
มกีารพฒันาศกัยภาพอนุกรรมการในระดบัอำาเภอและทอ้งถิน่ โดยจดัทำา
คูม่อืและการฝกึอบรม การใหค้ำาปรกึษา ฯลฯ เพ่ือให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงต่าง ๆ ผ่านกลไกและเจ้าภาพในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ 
 2) พัฒนาระบบจัดการข้อมูล การวิเคราะห์อุบัติเหตุเชิงลึก การ
ติดตามกำากับ การประเมินผล ถอดบทเรียนและหนุนเสริมการทำางาน
ของ ศปถ.อำาเภอ ศปถ.อปท. ผ่านกลไกทำางานของ ศปถ.จังหวัด
 3) จดัให้มงีบประมาณเพือ่สนบัสนุนการทำางานระดบัพืน้ที ่เพือ่ให้
เกิดการทำางานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะช่วงเทศกาล
 4) เร่งปรับปรุงระเบียบท่ีจะส่งเสริมบทบาทการทำางานท้องถ่ิน ได้แก่ 
  - การกระจายบทบาทการควบคุมกำากับพฤติกรรมเส่ียงท่ีพบบ่อย  
   เชน่ การไมส่วมหมวก ใหท้อ้งถิน่สามารถเขา้มาควบคมุกำากบั 
   ในเชิงปกครองได้
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  - ปรบัปรงุระเบยีบเพือ่ใหง้บประมาณทีท่อ้งถิน่ไดร้บัทัง้จาก ภาษ ี
   รถยนต ์คา่ปรบัคดีจราจร หรอือืน่ ๆ  โดยกำาหนดให้นำามาใชก้บั 
   การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเป็นหลัก เช่น การจัดหา 
   อุปกรณ์สนับสนุนการทำางานของตำารวจ การฝึกอบรม 
   บุคลากร-ประชาชนในพ้ืนท่ี การอุดหนุนการเดินทางท่ีปลอดภัย 
   ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น อุดหนุนการเดินทาง 
   ด้วยรถนักเรียนท่ีปลอดภัยการจัดหาหมวกนิรภัยให้เด็กนักเรียน 
  สุดท้ายนี้ ผมขอฝากข้อคิดเห็นในการพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนนไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น  กลไก ศปถ. ซึ่งเป็นแกนหลักในการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
ให้มีความเข้มแข็งในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่ ศปถ.จังหวัด-
ศปถ.อำาเภอ-ศปถ.ท้องถิ่น เพราะเป็นกลไกหลักในการรวบรวมข้อมูล
และจัดการปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนมีการจัดการได้อย่างต่อเน่ืองจริงจัง ตามแนวทางที่
รัฐบาลกำาหนดไว้ 
 และผมขอถอืโอกาสนีแ้สดงความขอบคณุตอ่คณะผูจั้ดงาน วิทยากร 
ผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาและผูท้ีใ่หค้วามสนับสนุนช่วยเหลอืในดา้นตา่ง ๆ  แก่
งานสัมมนาในคร้ังนี้ โดยจะขอรับข้อเสนอนโยบายที่ได้จากการสัมมนา
ครั้งนี้ ไปสานต่อและผลักดันผ่านศูนย์อำานวยความปลอดภัยทางถนน ให้
เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติต่อไป
 ขออวยพรให้ทุกท่านมีพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่
ตนเองและประเทศชาติ และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดงานสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ณ บัดนี้
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08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

ห้อง Grand Hall 201-203

09.00 – 09.05 น. วีดิทัศน์เปิดงาน “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”

09.05 - 09.10 น. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ 
 ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน

09.10 – 09.30 น. พิธีเปิด
  รับมอบข้อเสนอความปลอดภัยในการเดินทางของ
  เด็กและเยาวชน
  มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 
  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
  โดย  นายกรัฐมนตรี

09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “คมนาคม กับ วิถีแห่งระบบความปลอดภัย”
MOT & Safe System Approach
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
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ห้อง Grand Hall 201-203

10.00 – 10.40 น. ปาฐกถานำา “มุง่เสริมระบบความปลอดภยัทางถนนใหเ้ขม้แขง็”
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
  สมาชิกวุฒิสภา
  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ  
  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
  นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี 
  Director, Noncommunicable Diseases and 
  Environmental Health , WHO Regional Office 
  for South-East Asia Region
ผู้ดำาเนินรายการ
นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร 
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

10.40 – 11.10 น. ปาฐกถาพิเศษ  “วัฒนธรรม ความเส่ียง และความปลอดภัยทางถนน” 
โดย ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
  สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

11.10 - 12.30 น. บรรยายพิเศษ “ก้าวใหม่ มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย”
  Mr.David Ward
  President & CEO Global NCAP
  Mr.John Chatterton-Ross
  Executive Secretary International Affairs of Fédération 
  Internationale de Motocyclisme: FIM
	  รองศาสตราจารย์ ดร. กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ 
  ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
ผู้ดำาเนินรายการ 
ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ 
สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
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วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ 

13.30 - 17.00 น.

ห้อง MR 
211-212

Panel 1 The New VRU “สร้างภาพใหม่ให้คนเดิน ข่ี ได้ดีและปลอดภัย” 
Re-Definition | Session 1 : (13.30 – 14.00 น.)  
บรรยาย “การสัญจรที่ปลอดภัย” 
  นายชัยยุทธ โล่ธุวาชัย เพจ Bike in the City ป่ันรักษ์พิทักษ์เมือง
  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Re-Thinking & Re-Prioritize | Session 2 : (14.00 – 15.30 น.)   
Ted Talk “เราถูกทำาให้เปราะบาง2 ” 
  Share the Road คนขี่กับคนขับ ปรับยังไงให้ไปด้วยกันได้
  อย่างปลอดภัย นายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ มูลนิธิโลกสีเขียว 
  หนูเคยโดนเฉี่ยว และเฉียดโดนชน
  ด.ญ.ภัทรธิดา สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำาแพงแสน
  คนพิการไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่ไม่ปลอดภัย
  นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ เพจ Accessibility is freedom
  มมุมองจากคนทอ่งโลก กบัสิง่ทีอ่ยากใหร้ฐัเตรยีมพรอ้มเพ่ือ 
  รองรับสังคมสูงวัย นางกาญจนา พันธุเตชะ เพจ ป้าแบ็คแพ็ค 
  วาทกรรมที่ถูกผลิตซ้ำาให้กับคนเดินเท้า
  นายสิทธานต์ ฉลองธรรม เพจ The Sidewalk โลกกว้าง ข้างทางเท้า
  เมืองเดินได้ควรมาพร้อมกับเมืองเดินดี 
  นายอดิศักด์ิ กันทะเมืองล้ี ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
ผู้ดำาเนินรายการ 
นายชัยยุทธ โล่ธุวาชัย เพจ Bike in the City ปั่นรักษ์พิทักษ์เมือง
ประมวลความคิดเห็นจากผู้เข้าชมผ่านช่องทาง Live สด
Re-System | Session 3 : (15.30 - 17.00 น.)   
เสวนาและสรุปข้อเสนอสำาคัญ “Design Solution ออกแบบถนน 
ออกแบบผู้คน” 
  ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  ผู้แทน ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
  นายจำารูญ ตั้งไพศาลกิจ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
  ผู้แทนกองบังคับการตำารวจจราจร/ตัวแทนภาคประชาสังคม
  ผู้แทนผู้บริหารระดับสูง จังหวัดเลย
  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำาเนินรายการ  
นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร 
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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12.30 - 13.30 น.
ห้อง Grand 
Hall 203

ห้องย่อยที่ 1 “กลไกจัดการ” ถอดบทเรียน D-RTI (District RTI) 
กับสิ่งดี ๆ ที่น่าเรียนรู้ 
Session 1 : (13.30 – 14.30 น.)
วดีิทศัน ์“ประมวลสิง่ดี ๆ  ทีน่า่เรยีนรู ้D-RTI กบัการขบัเคลือ่นกลไก 
   ความปลอดภัยทางถนน”
กลา่วเปดิและมอบรางวลัอำาเภอและทีมปอ้งกนัอบุตัเิหตท่ีุมผีลการ
ดำาเนินงานระดับประเทศ
 โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Session 2 : (14.30 – 17.00 น.)
เสวนา “บทเรียนดี ๆ การประเมิน D-RTI และเกณฑ์ใหม่การ
ประเมิน D-RTI”
  นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ สำานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
  พันตำารวจโทหญิงนภาพันธ์ เลิศลัทธภรณ์ 
  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ดำาเนินรายการ 
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

13.30 - 17.00 น.
ห้อง MR
220-221

ห้องย่อยท่ี ๒ “ถนนปลอดภัย ใส่ใจ VRUs” (บทเรียน ตปท./
ในประเทศ)
กลา่วตอ้นรบั และนำาสูก่ารสมัมนาเรือ่งถนนปลอดภยั ใสใ่จ VRUs  
(13.30 - 13.35 น.)
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางนวลอนงค์ พันธุ์กำาแหง ผู้แทน
โครงการความคดิรเิริม่เพ่ือความปลอดภยัทางถนนทัว่โลก ภายใตม้ลู
นิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ 
Session 1 : (13.35 - 14.05 น.) 
ปาฐกถา เรื่อง ถนนปลอดภัยใส่ใจ VRUs 
 โดย ดร. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   พรรคอนาคตใหม่
Session 2 : (14.05 – 14.45 น.)
เสวนา “แบบการปฏิบัติท่ีดีในการทำาให้ถนนปลอดภัยของประเทศไทย” 
หัวข้อที่ 1 : การประเมินและจัดอันดับความปลอดภัยถนนแบบ
สากล ด้วย ThaiRAP
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562



37

13.30 - 17.00 น.

ห้อง MR 
220-221

หัวข้อที่ 2 : มาตรการส่งเสริมถนนปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร
 โดย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช 
  ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผนงาน 
  สำานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
หัวข้อที่ 3 : โครงข่ายทางหลวงปลอดภัย
 โดย นายสุจิณ มั่งนิมิต 
  ผู้อำานวยการสำานักอำานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
หัวข้อที่ 4 : การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยถนน 
   กรมทางหลวงชนบท
 โดย ดร.ชาครีย์ บำารุงวงศ์ 
  ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 
  กรมทางหลวงชนบท
ผู้ดำาเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนวลอนงค์ พันธุ์กำาแหง ผู้แทน
โครงการความคิดรเิริม่เพือ่ความปลอดภยัทางถนนทัว่โลก ภายใตม้ลู
นิธิบลูมเบิร์ก เพื่อสาธารณประโยชน์
Session 3 : (14.45 – 15.25 น.)
การนำาเสนอเรือ่งแนวปฎบิตัทิีด่ ี– เรยีนรูบ้ทเรยีนจากตา่งประเทศ
หัวข้อที่ 1: ถนนและการสญัจรทีป่ลอดภยั ภายใตโ้ครงการ BIGRS
 โดย นางนวลอนงค์ พันธ์ุกำาแหง ผู้ประสานงานโครงการความคิดริเร่ิม 
  เพือ่ความปลอดภยัทางถนน ทัว่โลก ภายใตม้ลูนธิิบลมูเบริก์ 
  เพื่อสาธารณประโยชน์ 
หัวข้อที่ 2 : ถนนปลอดภัย ด้วยการออกแบบ
 โดย Mr. Wei Li สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources  
  Institute: WRI)
หัวข้อที่ 3: แนวทางใหม่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนสำาหรับโครงการที่สนับสนุนโดยธนาคารโลก
 โดย ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส ธนาคารโลก
หัวข้อที่ 4: Towards 3-star or better roads for all VRUs
 โดย Mr. Greg Smith, iRAP  
ผู้ดำาเนินรายการ 
นายเกริกฤทธ์ิ ศรีรุ่งวิกรัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และนายยุคันต์ทิวัตถ์ กมลาสน์กุล โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความ 
ปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพ่ือสาธารณประโยชน์
(15.25 - 15.45 น.) พักรับประทานอาหารว่าง
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13.30 - 17.00 น.
ห้อง MR 220-
221

Session 4 : (15.45 - 16.35  น.) 
เสียงสะท้อนจาก VRUs 
  กลุ่มผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ โดย Mayday
  กลุ่มคนเดินเท้า โดย The Sidewalk โลกกว้าง ข้างทางเท้า
  กลุ่มเด็กและเยาวชน โดย Safekids
  นางสาวกรวิการ์ บุญตานนท์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
  ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP)
ผู้ดำาเนินรายการ 
นางสาวสุชารีย์ รวิธรธาดา จากกลุ่ม Mayday
(16.35 - 16.45 น.) Q & A
ผู้ดำาเนินรายการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนวลอนงค์ พันธุ์กำาแหง ผู้แทน
โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้
มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
Session 5 : (16.45 - 17.00 น.) 
สรุปการอภิปราย 

13.30 - 17.00 น.

ห้องGrand Hall 
202

หอ้งยอ่ยท่ี 3.1 “จกัรยานยนต์ปลอดภยั ..ระบบ ABS , เลน/ชอ่ง
ทาง จยย. , เข้มสมรรถนะคนขี่”
Session 1 : (13.30 – 14.00 น.) 
เสวนา “มาตรการเพือ่ความปลอดภัยของรถสองลอ้และสามล้อ”
  Dr Liviu Vedrasco Programme Officer 
  องค์การอนามัยโลก สำานักงานประจำาประเทศไทย
Session 2 : (14.00 - 15.30 น.)  
เสวนา “ระบบเบรค ABS ในรถจักรยานยนต์”
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Thomas Lich, Senior Expert of Bosch Accident Research
  ผู้แทนสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้ดำาเนินรายการ  
นายแพทยว์วิฒัน ์ศีตมโนชญ ์ผูจ้ดัการแผนงานความร่วมมอืระหวา่ง
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน 
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13.30 - 17.00 น.

ห้องGrand Hall 
202

Session 3 : (15.30 – 17.00 น.)
เสวนา “เลนรถจักรยานยนต์, ทักษะการขับขี่ของคนไทย”
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Mr.Alvin Poi Wai Hoong, Head of the Highway and Traffic 
  Engineering Unit Malaysian Institute of Road Safety 
  Research (MIROS)
  Mr.John Chatterton-Ross, Executive Secretary International 
  Affairs of Fédération Internationale de Motocyclisme: FIM
  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
ผู้ดำาเนินรายการ  
นายแพทยว์วิฒัน ์ศตีมโนชญ ์ผูจ้ดัการแผนงานความร่วมมอืระหวา่ง
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน 

13.30 - 17.00 น.

ห้องGrand Hall 
201

ห้องย่อยที่ 3.2 “รถรับ-ส่งนักเรียนกับการเดินทาง (ไป-กลับ) 
ที่ปลอดภัย”
Session 1 : (13.30 – 13.40 น.) 
กล่าวต้อนรับและเปิดห้องการสัมมนา
วีดีทัศน์ “รถรับ-ส่งนักเรียน ความจำาเป็นหรือทางเลือก”
Session 2 : (13.40 – 16.00 น.)
TED Talks ผสมผสานตลาดนัดความรู้ “กลไกการจัดการเพื่อรถ
รับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย”
  นายวรากร ร่ืนกมล  ผู้อำานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  นางนงเยาว์ ผาสุก  รองผู้อำานวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  นายสุริยัน ตื้อยศ เครือข่ายผู้ประกอบการ
      รถรบั-สง่นกัเรยีน จงัหวดัเชยีงราย
  นายวิจิตร วงศ์ชัย ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนแมใ่จวทิยาคม
  นางสาวพวงทอง ว่องไว มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
  นายสุเทพ กุมุท สำานักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
  นางสาวชลดา บุญเกษม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  นายมานิต แถบทอง เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  นายธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย
      ทางถนน
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13.30 - 17.00 น.

ห้องGrand Hall 
201

Session 3 : (16.00 - 17.00 น.)
เวทีนโยบาย By ประชาชน:นโยบายด้านความปลอดภัยรถรับ
ส่งนักเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ปี
  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก 
  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาชน 
  ผู้แทนสถานศึกษาและโรงเรียน 
  ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา 
ผู้ดำาเนินรายการ 
  นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา นิติกรชำานาญการพิเศษ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  นายวัฒนดนัย ธนัญชัย นักวิจัยโครงการฯ

13.30 - 17.00 น.

ห้อง MR 213
ห้องย่อย “เสริมพลังคนทำางาน กลไกการจัดการระดับพื้นที่”
Session 1 : (13.30 – 14.00 น.) 
เสวนา “เสียงจากคนทำางาน: เครื่องมือ 5 ชิ้นท่ีทำาให้การขับ
เคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์”
  นางจันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์ 
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
  นายธาดา ศูนย์จันทร์ 
  สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร
  นายเอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์
  สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอจุฬาภรณ์ 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดำาเนินรายการ 
นายสโรชพนัธ์ุ สภุาวรรณ์ ศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน
Session 2 : (14.00 – 16.30 น.) 
อภิปรายและทดลองใช้ “เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทำาให้การขับเคลื่อน
กลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์”
โดย ทีมกระบวนกร ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Session 3 : (16.30 – 17.00 น.) 
อภิปรายและทดลองใช้ “เคร่ืองมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับ
ความปลอดภัยทางถนน”
โดย ทีมกระบวนกร ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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11.00 – 15.00 น.

ห้อง MR 
214-217

หอ้งยอ่ย “สถานศกึษาตน้แบบดา้นความปลอดภยัทางถนนและ
มาตรการองค์กร”
Session1 : (11.00-12.00 น.) 
เปิดเวที “6 วิธีง่ายๆ สู่สถานศึกษาต้นแบบฯและมาตรการ
องค์กร”
  ผู้บริหารจากสถานศึกษาต้นแบบ
  ผู้บริหารจากหน่วยงานมาตรการองค์กร
  ผูบ้รหิารจากบรษิทักลางคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จำากดั
  ผู้แทนนักเรียนจากชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
Session2 : (13.00-15.00 น.) 
 ชมวดิทีศัน ์“สถานศกึษาตน้แบบดา้นความปลอดภยัทางถนน  
 และมาตรการองค์กร”
 พธิเีปดิและมอบประกาศเกยีรตบิตัร สถานศกึษาตน้แบบดา้น 
 ความปลอดภัยทางถนนและ มาตรการองค์กร
  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด
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08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน - เตรียมความพร้อม เยี่ยมชมนิทรรศการ 

09.00 - 12.30 น.

ห้อง Grand 
Hall 203

ห้องย่อยท่ี 1 “ก้าวใหม่ กลไกจัดการระดับพ้ืนท่ี”
Session 1 : (09.00 - 10.00 น.)  
วิดีทัศน์ “หลากทัศนะคนทำางาน...สู่ก้าวใหม่กลไกจัดการระดับพ้ืนท่ี”
อภิปราย “การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน –  
การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่”
  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
  ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
ผู้ดำาเนินรายการ 
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ สำานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
Session 2 : (10.00 – 11.30 น.)  
ตลาดนัดวิชาการ Shopping Idea “บทเรียนการขับเคลื่อนกลไก 
ศปถ. 6 พื้นที่”
  ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำาเภอฉวาง 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำาเภอแก่งคอย 
  จังหวัดสระบุรี
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.โมคลาน 
  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.ห้วยยาง 
  อ.เมือง จ.สกลนคร
ผู้ดำาเนินรายการ  
นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Session 3 : (11.30 – 12.30 น.) 
ประมวลสรุปบทเรียนและข้อเสนอสำาคัญจากคนทำางาน
ผู้ดำาเนินรายการ 
นางพรทิพภา สุริยะ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด 
นายสโรชพนัธุ ์สภุาวรรณ ์ ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน
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09.00 - 12.30 น.

ห้อง MR
211-212

Panel 2 : พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือความปลอดภัย VRU
(08.00 – 08.30 น.) ลงทะเบียนห้องย่อยฯ
(08.30 – 09.00 น.) พิธีเปิดและมอบรางวัล
Session 1 :  (09.00 – 10.15 น.)  
นำาเสนอผลงาน “พ้ืนท่ีท่ีมีพลัง : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 
เร่ืองการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และกิจกรรมเกมส์” 
  ผู้แทนกองบังคับการตำารวจจราจร
Session 2 : (10.30 - 11.15 น.)  
เสวนา “เราต่างเป็นVRU : สถานการณ์และความเสี่ยงที่ถูก
มองข้าม”(๒ พื้นที่) 
  พล.ต.ต.นิธิธร  จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำารวจจราจร 
  นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ ผู้แทนสภาเด็ก
  นายกวิน ชุติมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
ผู้ดำาเนินรายการ 
พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย กองบัญชาการศึกษา  
Session 3 : (11.30 - 12.30 น.) 
นำาเสนอผลงาน “พ้ืนท่ีท่ีมีพลัง : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีส่วน
ร่วม เร่ืองการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย และกิจกรรมเกมส์”
  ผู้แทนสถานีตำารวจนครบาลหนองจอก
Session 4 : (๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.) 
เสวนา “การปฏิรูปตำารวจจราจรสู่ Road Map : พลิกโฉมการบังคับ
ใช้กฎหมายเพ่ือความปลอดภัยผู้ใช้ถนน”
  พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา
  พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำารวจทางหลวง
  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
  ผู้แทนนักวิชาการ 
ผู้ดำาเนินรายการ 
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล กองบัญชาการศึกษา

09.00 - 12.30 น.

ห้อง MR 
220-221

ห้องย่อยที่ 5 Ambulance Safety VS share responsibility
Session 1 : (09.00 - 11.00 น.)
แถลงนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งมาตรฐานความปลอดภยั 
ของรถพยาบาล
  นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การบูรณาการความปลอดภัยรถพยาบาลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  ร้อยเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา 
  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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09.00 - 12.30 น.

ห้อง MR 
220-221

เสวนา “รถพยาบาลปลอดภัย ต้องปรับหรือทบทวนมาตรการด้านใด”
  นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล  ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
  นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  รพ.ศูนย์ขอนแก่น
  นายแพทย์ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  รพ.ชัยภูมิ
ผู้ดำาเนินรายการ 
แพทยห์ญงิอลสิา ยาณะสาร รองผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุฉกุเฉนิ
Session 2 : (11.00 – 12.30 น.)  
นำาเสนอ “โครงการทำาสิ่งที่ควร” 
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “RSN vs VRU”
  ผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม
  นายพลเสฏฐ์ เลาหกรรณวนิช มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 
  ผู้แทนจากจังหวัดชัยภูมิ
  นายประกาศิต บุญช่วย อบต.กวางโจน 
  ผู้แทนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานฯ 
  ผู้แทนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายสิทธิชัย ใจสงบ รพ.บางสะพานน้อย 
ผู้ดำาเนินรายการ 
นายศิริวัฒน์ คันธารส มูลนิธิสว่างเบญจธรรม

09.00 - 12.30 น.

ห้อง Grand 
Hall 201

ห้องย่อย “ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ” 
Session 1 : (09.00 - 9.15 น.) 
พธิบีนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือทางวชิาการ (Memorandum of 
Understanding) เพือ่พฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัทาง
ถนนกับสถานประกอบกิจการที่ให้บริการโลจิสติกส์
  นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน
  รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
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09.00 - 12.30 น.
ห้อง Grand 
Hall 201

  ผู้แทนบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
  นายเลิศศักดิ์ ชลวิบูลย์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด
  ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ดำาเนินรายการ 
Session 2 : (09.30 – 11.00 น.)   
เสวนา “ทิศทางการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ตามแนวทาง TSM & ISO39001”
  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  ผู้แทนกองมาตรฐานและกำากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
  ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 
ผู้ดำาเนินรายการ
รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Session 3 : (11.00 – 12.30 น.)   
เสวนา “บทเรียนการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในสถานประกอบการ และการประยุกต์ตามแนวทาง 
TSM”
  นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี 
  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย (ขนส่งคน)
  ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (ขนส่งสินค้า)
  ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด (ขนส่งวัตถุอันตราย)
  ผูแ้ทนบรษิทั ลนิเด ้(ประเทศไทย) จำากดั (ขนสง่วตัถอุนัตราย)
ผู้ดำาเนินรายการ
รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

09.00 - 12.30 น.

ห้อง Grand 
Hall 202

หอ้งยอ่ย “Pathway to the Future เสน้ทางสูอ่นาคตทีป่ลอดภยั
ของเด็กและเยาวชน”
Session 1 : (09.00 - 09.05 น.) 
วีดีทัศน์ “วัยแสบ  วัยเสี่ยง บนท้องถนน”
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09.00 - 12.30 น.
ห้อง Grand Hall 

202

 Session 2 : (09.05 – 09.30 น.)  
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการสำารวจความคิด
เห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนน
  Can be a Hero
  โดย นายธนวัฒน์ พรหมโชติ 
  รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
  Youth Poll Youth Safety
  โดย นายพชรพรรษ ประจวบลาภ  
  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Session 3 : (09.30 – 9.45 น.) 
ร่วมลงนามประกาศเจตจำานงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทาง
ถนนสำาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน
Session 4 : (09.45 – 12.00 น.) Y-talk : Gen ใหม่ ไร้เจ็บ 
(หน่วยงานละ 8 นาที)
  เด็กเล็กปลอดภัย ด้วยความห่วงใยของท้องถิ่น 
  Road Safety Zone for Kids 
  ก่อน 15 ไม่ขี่ 
  ส่งต่อความปลอดภัยทางถนน จากรุ่นสู่รุ่น ด้วย RSC 
  MIS : School Safety Management  
  ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี กับ Campus Challenge 
  โดย โตโยต้า ถนนสีขาว
แลกเปลีย่นมมุมองโดยภาคนโยบาย: โอกาสและความเปน็ไปได้
ในการใช้กลไกในและนอกระบบจัดการปัญหา
  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ผู้แทนกรมกิจกการเด็กและเยาวชน
  ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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09.00 - 12.30 น.

ห้อง Grand Hall 
202

Session 5 : (12.00 – 12.30 น.) เปิด “ตลาดนัดความรู้”
ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนดีๆ จากเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนนระดับพื้นที่   
ผู้ดำาเนินรายการ
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
และผู้แทนสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

09.00 - 12.30 น.
ห้อง MR 213

Session 1 : Safety Visibility (09.00 - 10.30 น.)
เสวนา “เทคโนโลยีอะไร…ตอบโจทย์การจัดการความปลอดภัย
ทางถนน” 
  นายรัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี 
  ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำากัด
  นายคณาศักดิ์ วาสนะสุขะ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
  ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
  นายธวัช ทองพูน บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำากัด
ผู้ดำาเนินรายการ
ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
Session 2 : Smart Investment (10.30 - 11.30 น.)   
เสวนา “ลงทุนอย่างไร…ไม่ให้สูญเปล่า”
  นายรัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี ทรานสปอร์ต 
  (ประเทศไทย) จำากัด
  นายคณาศักดิ์ วาสนะสุขะ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
  ผู้แทนบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
ผู้ดำาเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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09.00 - 12.30 น.
ห้อง MR 213

Session 3 : Smart Road User (11.30 - 12.30 น.) 
เสวนา “ความปลอดภัยในมือคุณ - Value of life ต้องมาพร้อม
กับการทำาให้คนปลอดภัย” 
  นายรัฐพล วิราพร บริษัท ไอโออะเดย์ จำากัด 
  (มุมนักพัฒนาเทคโนโลยี)
  ผู้แทนบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จำากัด (เทสโก้ โลตัส) 
  (มุมผู้ใช้เทคโนโลยี)
  นายนพดล สันติภากรณ์ 
  บริษัท กลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จำากัด (มุมประกันภัย)
  พันตำารวจเอกสมเดช เกษมสุข ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 7 
  (มุมผู้ปฏิบัติงาน)
ผู้ดำาเนินรายการ 
 ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ 

13.30 - 14.45 น.
ห้อง Grand Hall 

202

Panel 3 บทเรียนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
From Decade of Action for RS. to SDG’s 2030
  นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ในหัวข้อ The Impact of 
  UN Decade of Action for Road Safety to Thailand
  นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี Director, Noncommunicable 
  Diseases and Environmental Health , WHO Regional 
  Office for South-East Asia Region ในหัวข้อ Overview  
  of Global Road Safety Performance Targets
  Dr David Logan, Senior Research Fellow, Monash  
  University Accident Research Centre ในหัวข้อ Review 
  of Thailand’s Status based on the Global Road Safety 
  Performance Targets 
ผู้ดำาเนินรายการ 
นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน 
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09.00 - 12.30 น.
ห้อง Grand Hall 

202

พิธีปิดการสัมมนาฯ 
กล่าวรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา
โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ 
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ประกาศผลและพธิมีอบรางวลัผู้ชนะการประกวดผลงานวชิาการ 
บรรยายพิเศษ “ยกระดับกลไกจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในระดับพื้นที่” 
กล่าวปิดงานสัมมนาฯ โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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09.45 น. เปดิตัว เวทกีลาง แจง้กำาหนดการ บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถจำากัด

10.00 - 10.45 น. กิจกรรม 
Toyota Campus Challenge

 โตโยต้า ถนนสีขาว

10.45 - 12.00 น. มอบรางวัลการประกวดรณรงค์
ภาพถ่าย

สมาคมผู้ประกอบการ
รถจักรยานยนต์ไทย

12.10 -12.45 น. VTR รณรงค์ป้องกันเพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน

13.00 – 13.30 น. การปรับปรุงความปลอดภัยบน
โครงข่ายทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

13.30 – 14.00 น.  พิธีมอบหมวกนิรภัยโครงการ 
มอบหมวกนิรภัยสำาหรับเด็ก 
“ขอบคุณที่ห่วงหนู” (Kid In 
Care)

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรัน
ซ์ จำากัด

14.00 – 14.45 น. กิจกรรม 
Toyota Campus Challenge

โตโยต้า ถนนสีขาว

14.45 – 15.30 น. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“สถานศึกษาต้นแบบ”

บรษิทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภยั
จากรถ จำากัด
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09.00 น. แจ้งกำาหนดการ-รายละเอียด
ห้องย่อย

บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด

09.15 – 10.00 น. กิจกรรม 
Toyota Campus Challenge

โตโยต้า ถนนสีขาว

10.00 - 10.30 น. เปิดตัวกล่องชุดความรู้ 
Starter Kit “ชุมชน ท้องถ่ิน 
ถนนปลอดภัย”

ศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน

10.30 – 11.15 น. เล่นเกมส์ แจกของรางวัล ภาคีเครือข่าย

11.15 - 12.00 น. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“สถานศึกษาต้นแบบ”

บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด

12.00 – 13.00 น. VTR รณรงค์ป้องกันและลด 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ/เอกชน

13.00 - 13.45 น. กิจกรรม 
Toyota Campus Challenge

โดยโตโยต้า ถนนสีขาว

13.45 – 15.30 น. เล่นเกมส์แจกของรางวัล เครือข่าย
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ประเภท หน่วยงาน/องค์กร/รายชื่อ

ประเภทภาครัฐ 1 สถานีตำารวจภูธรเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
2 แขวงการทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 กรมควบคุมโรค
4 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
5 ตำารวจภูธรภาค 8

ประเภทท้องถิ่น/
ชุมชน

1 ชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ชุมชนรักษ์คลองบางพระ เทศบาลเมืองตราด
3 องค์กรบริหารส่วนตำาบลหนองผักแว่น อ.ท่าหลวง ลพบุรี 
4 “กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการจราจรสามร้อยยอด” 
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภท
สถานประกอบการ

เอกชน

1 บริษัทสยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์  จำากัด ( มหาชน) 
 คลังลำาปางและบริษัทในเครือ คือ บริษัทลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำากัด 
2 บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็ม จังหวัดปทุมธานี
3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
4 โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดจันทบุรี
5 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
 นิคม อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
6 สถาบันอิศรา

ประเภทสถาน
ศึกษา

1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประเภท หน่วยงาน/องค์กร/รายชื่อ

ประเภทบุคคล 1 นายจำาเริญ ทิพยพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำาเภอนำ้าพองจังหวัดขอนแก่น
4 นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำาเภอพิบูลมังสาหาร 
    จังหวัดอุบลราชธานี
5 พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำารวจภูธร
    จังหวัดร้อยเอ็ด
6 พล.ต.ต.อรุณ แตงนารา รองผู้บังคับการตำารวจภูธร
    จังหวัดนครสวรรค์
7 ด.ต.บุญเลิศ กองโคกสูง   ผบ.หมู่ (ป) สภ.โนนไทย 
    จังหวัดนครราชสีมา
8 นางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี สำานักงานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 น.ส.สิริรักษ์ ชมชื่น สำานักงานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์
10 นายธนัทเดช มูลพันธุ์ รองผู้อำานวยการ
    แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 
11 นายจำารัส ชัยมณ ี แขวงทางหลวงชนบท  
    จังหวัดขอนแก่น
12 รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13 ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ 
14 14 ดร.นิอร ศรีสุนทร สำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
    จังหวัดชลบุรี
15 นายชาญชัย แฮวดู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
16 นายวีระชน เกลียวกลม สำานักงานสาธารณสุข
    จังหวัดนครราชสีมา
17 นางอรชร อัฐทวีลาภ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
18 น.ส.เพ็ญประภา เชาวนะ โรงพยาบาลฉวาง
    จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำา สกว. จ.สมุทรสงคราม
20 คุณสุกานดา สินขจิต สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
21 คุณเสาวลักษ์ คงภัคพูน บรรณาธิการข่ายภาคอีสาน PPTV

55



56


