


เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย

เรียบเรียงจาก งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ  
‘ความปลอดภัยทางถนน’ ครั้งท่ี 14 ‘เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย’

ทีป่รกึษา	  นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ 

ประสานงาน  จินตนา มโนรถกุล
   สโรชพันธ์ุ สุภาวรรณ์

บรรณาธิการ	  ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข 

กองบรรณาธิการ มุทิตา เชื้อชั่ง 
   จิรนันท์ หาญธ�ารงวิทย์
   เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา
   ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง
   กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
   รวิวรรณ  รักถ่ินก�าเนิด

ออกแบบรูปเล่ม	 วศิน ปฐมหยก

จัดท�าและเผยแพรโ่ดย 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย  (มนป.) 
เลขท่ี 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.  02-938-8490
โทรสาร. 02-938-8827 
อีเมล.  admin@roadsafetythai.org



ค�ำน�ำ

สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน 
ด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส�าคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม	
เปน็วงกว้างในประเทศไทย จากการบูรณาการขอ้มลูสถานการณก์ารเสยีชีวิตจากอุบติัเหตุ
ทางถนนของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2554-2560 พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
ทางถนนในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80-85 เป็นกลุ่มท่ีใช้รถใช้ถนนท่ีมี 
ความเปราะบาง (Vulnerable Road Users: VRUs) ประกอบด้วย คนเดินเท้า คนข่ีจักรยาน
และคนขี่รถจักรยานยนต์
 จากผู้เสียชีวิตในปี 2561 จ�านวน 20,169 ราย เป็นคนเดินเท้า ร้อยละ 8 หรือคิดเป็น 
1,613 ราย คนขี่จักรยานร้อยละ 3 หรือคิดเป็นจ�านวน 605 คน และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 70 หรือคิดเป็นจ�านวน 14,118 คน
 ในการนี้ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ร่วมกับศูนย์วิชาการ 
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มลูนิธนิโยบายถนนปลอดภัย โดยการสนบัสนนุจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก (ขส.) กระทรวงคมนาคม ตลอดจน 
ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร มูลนิธิ  
ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่ องความปลอดภัยทางถนน ทุกๆ 2 ปี  
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
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นพ.ธนะพงศ	์จินวงษ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

* เรียบเรียงจากค�ากล่าวรายงาน โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ตัวแทนผู้จัดงานในพิธีเปิดงาน’

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับรู้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ทิศทางของรัฐบาลและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน�าไปเป็นรูปแบบด�าเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบติัเหตทุางถนน ท่ีส�าคัญคือได้เกิดการมีสว่นรว่ม แลกเปล่ียนและจัดท�าข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ รวมท้ังวางแนวทางการบูรณาการการด�าเนนิงานให้เหมาะสมอยา่งเปน็รูปธรรม
ต่อไป
 งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 14 จัดขึ้น 2 วัน 
ระหว่างวันท่ี 7-8 สิงหาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ 
การบรรยาย การเสวนากลุ่มยอ่ย เพื่อประมวลและจัดท�าความรู้ไปสูข่้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีเวทีกลาง  
นิทรรศการ ห้องเรยีนรูข้องภาครฐัและเอกชน ตลอดจนมกีารน�าเสนอและประกวดผลงาน
ทางวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะอาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร 
จากหนว่ยงานต่างๆ มผีูเ้ก่ียวขอ้งกับการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนอ่ืนๆ ท่ีส�าคัญ 
อาทิ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่าย 
คนเดินเท้าและผูข้ีจั่กรยาน ภาคีเครอืขา่ยคณะท�างานสนบัสนนุการด�าเนินงานปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ จ�ากัด ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน
และความปลอดภัยท้ังจากภาครฐั เอกชน รวมท้ังการสนบัสนุนด้านวิชาการจากส�านักวิจัย
สงัคมและสขุภาพ มลูนิธิสถาบนัการเดินและการจักรยานไทย มลูนธิบิลมูเบริก์ และองค์การ
อนามัยโลกประจ�าประเทศไทย*
 เพื่อให้เน้ือหาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีได้รับจากเวทีตลอดงานสัมมนาฯ 2 วัน 
ดังกล่าว ได้รับการบันทึก ต่อยอด และขยายการรับรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ 
สรา้งการมสีว่นรว่มการสรา้งความปลอดภัยทางถนน ผูจั้ดงานจึงได้จัดท�าหนังสือเล่มน้ีข้ึน
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ผมมคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ด้มามอบรางวัล	Prime	Minister	Road	Safety	Awards		
และเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ‘ความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 14 เดิน ขี่ ขับ 
ไป-กลับ ปลอดภัย’ โดยศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็น 
หน่วยงานหลักของรัฐบาลในการขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทย ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม และภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
องค์กร มูลนิธิ ท่ีรว่มกันจัดงานนี้ขึ้น 
 รัฐบาลตระหนักดีว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส�าคัญท่ีก่อให้เกิดความสูญเสีย 
ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ในปี 2561 มีคนไทยกว่า 20,000 คนต้องเสียชีวิตและมีผู้พิการ 
รายใหมอี่กกว่า 9,000 คน สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมกว่า 200,000 ล้านบาท 
อุบัติเหตุทางถนนเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีสามารถป้องกันและลดความสูญเสียลงได้ รัฐบาลจึงได้
ก�าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายส�าคัญท่ีต้องเร่งด�าเนินการให้สัมฤทธ์ิผล 

ค�ำกล่ำวเปิดงำน

เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี*

*ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ และผู้รับมอบ ‘ข้อเสนอความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน’
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โดยประกาศใหป้ ี2554-2563 เปน็ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งมีเป้าหมายลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ให้ต�ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2563
  การด�าเนินการเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
ในระยะท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ก�าหนดให้มีการใช้มาตรการทางชุมชน มาตรการทางสังคม
และการบังคับใช้กฎหมายอยา่งจริงจังเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ควบคู่กับการ
สร้างจิตส�านึก สง่เสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะยาวผา่นการสื่อสาร
สาธารณะท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยทางถนนอยา่งเป็นระบบเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอยา่งยั่งยืน 
 รัฐบาลได้เน้นย�าให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีต่อเนื่อง 
ตลอดท้ังป ีโดยเฉพาะมาตรการ ‘4 หา้ม 3 ต้อง’ คือ หา้มขบัรถเรว็ หา้มด่ืมแล้วขับ ห้ามโทร
แล้วขับ ง่วงห้ามขับ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ 
 การด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีผา่นมาน้ันประสบปญัหาและอุปสรรค
ในการลดการสูญเสียตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จึงมีความจ�าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องเรง่ปรับปรุง 
และก�าหนดแนวทางมาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand รองรับการ
พัฒนา เข้าสู่การขับเคล่ือนให้เป็นประเทศไทย 4.0 โดยในปีนี้จะเน้นให้ความส�าคัญ 
กับกลุ่มคนเดินเท้า กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้รถโดยสาร
สาธารณะ ภายใต้แนวคิด ‘เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย’ 
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ข้อเสนอความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน	
พวกเราท้ังหมดคือองค์กรผู้แทนเยาวชนท่ีรับฟังเสียงเยาวชนและได้มาซึ่งข้อเสนอ  
ดังต่อไปนี้ 
1.  จัดให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการเดินทางท่ีปลอดภัยแทนการขับข่ี

จักรยานยนต์ โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนมี
บ้านใกล้สถานศึกษา ควรรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนข่ีรถจักรยานหรือเดินไปสถาน
ศึกษา และต้องมีการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

2.  การสรา้งความรูด้้านความปลอดภัยบนท้องถนน จ�าเปน็ต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรการ
ศึกษาอยา่งจริงจัง ท้ังเรื่องกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่างๆ ของเยาวชน

3.  ผลักดันให้ความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็กและเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ โดย
ผา่นการจัดต้ังกลไก ‘อนกุรรมการด้านความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน’ ขึน้ในศนูย์
อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนท้ังในสว่นกลางและในทุกจังหวัด โดยมเีครอืขา่ย
เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทยเข้ารว่มเป็นอนุกรรมการ เพ่ือ
ใหก้ารด�าเนนิการเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมกีารติดตามการด�าเนนิงานอยา่งเปน็รูป
ธรรม ท้ังน้ี เครือขา่ยเด็กและเยาวชนเองจะเฝ้าระวังและติดตามการด�าเนนินโยบาย
เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในเด็กและเยาวชนเพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนให้
เป็นพลังในการพัฒนาชาติต่อไป 

หมายเหต	ุ:	รายชื่อตัวแทนเด็กและเยาวชน	ผูจั้ดท�า	‘ขอ้เสนอความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชน’	
เพื่อมอบใหกั้บรองนายกรฐัมนตร	ี

• สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์   ประธานสภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย 
• ธนวัฒน์ พรหมโชติ    รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย 
• พชรพรรษ์ ประจวบลาภ   เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แหง่ประเทศไทย 
• กาญจนา วิจิตรบูรพา   หัวหน้าส�านักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
• ทศพล ธรรมมาลา, ธัญชนก พงศ์วิกุล  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย
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สรุชัย	เลีย้งบุญเลิศชัย	
สมาชิกวุฒิสภา

ดร.สปุรดีา	อดุลยานนท์	
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กมล	บูรณพงศ	์
รองอธิบดีกรมการขนสง่ทางบก

ดร.ชยธรรม์	พรหมศร
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนสง่ 

และการจราจร (สนข.) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นพ.ทักษพล	ธรรมรงัสี
Director, Noncommunicable Diseases and Environmental Health, 

WHO Regional Office for South-East Asia Region

ผูด้�าเนินรายการ
นพ.อนุชา	เศรษฐเสถยีร

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ปำฐกถำน�ำ

มุ่งเสริมระบบควำมปลอดภัยทำงถนน
ให้เข้มแข็ง
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สุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย
สมาชิกวุฒิสภา
(สมาชิก Leadership Council of the Global Network for Road Safety Legistrators)
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ตัวเลข	 20,169	 เป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย  
ในขณะท่ีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก คือ 1,350,000 คนต่อปี  
นั่นหมายความว่า เรามีเพ่ือนร่วมโลกท่ีต้องเสียชีวิตจากเรื่องท่ีไม่ควรเกิดข้ึนวันละ  
3,700 คน
 ส�าหรับตัวเลขของประเทศไทยนั้นบอกนัยส�าคัญสองเรื่อง คือ เป็นตัวเลขผู้เสียชีวิต
จากอุบติัเหตทุางถนนท่ีเกิดข้ึนและด�ารงอยูย่อ้นหลังไปถึงป ี2554 จนถึงบดันี ้หากดเูฉพาะ
ปี 2562 จนถึงต้นเดือนสิงหาคม เรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้วราว 8,700 คน  
และตัวเลขนี้เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมาก็ไม่ได้แตกต่างกัน 
แต่อยา่งใด น่ันหมายความว่า จากปี 2554 ถึงบัดนี้ ยังไมม่ีสัญญาณว่าอุบัติเหตุบนถนน 
ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีน�าไปสูก่ารสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในประเทศไทยจะลดลง
 เหตุท่ีต้องย้อนไปถึงปี 2554 ก็เพราะปี 2554-2563 เป็นชว่งเวลา 10 ปีท่ีองค์การ
สหประชาชาติได้ก�าหนดใหเ้ปน็ ‘ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action 
for Road Safety)’ และเป็น 10 ปีท่ีรัฐบาลไทย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงมติเมื่อวันท่ี 
29 มิถุนายน 2553 ให้ประเทศไทยปฏิบัติตามเป้าหมายดังกล่าว ถือว่าปี 2554-2563  
เป็น 10 ปีท่ีเราต้องรณรงค์เร่ืองความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดจ�านวน 
ผู้เสียชีวิตลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งแม้จะครบ 10 ปีในปีหน้า แต่ยังไม่มีสัญญาณบ่งช้ีว่า 

3 ปัจจัย  
เพ่ือกำรเดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวุฒิสภา
(สมาชิก Leadership Council of the Global Network
for Road Safety Legistrators)
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เราจะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ นี่คือเหตุผลส�าคัญท่ีเราต้องจับมือร่วมกัน ผนึกก�าลัง 
ให้เป็นภาคีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งในการแก้ปัญหา เพราะปัญหาดังกล่าวไมใ่ชภ่าระของภาค
รัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่เป็นปัญหาท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน 
ต้องผนึกก�าลังกันชว่ยกันแก้ไข
 ในช่วงท่ีผมมีโอกาสปฏิบัติหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
และต่อเนื่องจนถึงการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองดังกล่าว 
อย่างยิ่งและพยายามจะร่วมมือกับทุกเครือข่ายในการรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งจากการศึกษาต่างๆ พวกเราคงทราบดีว่า ปัจจัยหลักท่ีน�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนนมอียู ่3 ประการ คือ คน ยานพาหนะและสภาพถนน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจ�าเปน็
ต้องบูรณาการเพื่อหามาตรการในการแก้ไขพร้อมกันท้ัง 3 ปัจจัย

10 ปีที่เรำต้องรณรงค ์
เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน  
ซึ่งแม้จะครบ 10 ปีในปีหน้ำ  
แต่ยังไม่มีสัญญำณบ่งชี้ว่ำ 
เรำจะไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวได้  
นี่คือเหตุผลส�ำคัญ 
ที่เรำต้องจับมือร่วมกัน  
ผนึกก�ำลังให้เป็นภำคีเครือข่ำย 
ที่เข้มแข็งในกำรแก้ปัญหำ



17

 เร่ือง ‘คน’ นอกเหนือจากการใช้มาตรการทางสังคมในการปลูกฝังความมี 
ระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้คนท่ีเก่ียวข้องแล้ว ในห้วงท่ีมี สนช. ยังได้ 
อนมุติักฎหมายส�าคัญฉบบัหน่ึง คือ พ.ร.บ.จราจรทางบก มผีลใช้บงัคับในวันท่ี 19 กันยายน 
2562 ซึ่งในพ.ร.บ.ฉบับน้ีมีการแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง แต่สาระส�าคัญท่ีอยากน�าเสนอ 
มี 2 เรื่อง คือ
 1. เพ่ิมมาตรการจากเดิมท่ีห้ามผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ขับข่ียานพาหนะ เปล่ียนเป็น 
ทุกสาเหตท่ีุเจ้าพนกังานต�ารวจจราจรพจิารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ผู้นัน้ขบัขีย่านพาหนะต่อไป 
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน เจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งระงับไม่ให้
บุคคลนั้นใช้รถได้
 2. น�าระบบตัดคะแนน หรือ Demerit Points System มาใช้ เป็นมาตรการทาง
ปกครองควบคู่กับโทษปรับและโทษทางอาญาส�าหรับผู้ท่ีกระท�าความผิด และเมื่อถูก 
ตัดคะแนนถึงระดับท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก็จะถูกส่ังพักใบอนุญาต ซึ่งในขณะนี ้
กรมต�ารวจและกรมการขนสง่ทางบกก�าลังพิจารณาในเรื่องออกกฎกระทรวงท่ีจะก�าหนด
โทษความผิดแต่ละประเภทว่าจะตัดคะแนนเท่าไร นี่คือความพยายามน�าระบบกฎหมาย
มาปรับพฤติกรรมของคน

 เร่ือง ‘ยานพาหนะ’ ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ในการเสริมมาตรการความปลอดภัยให้ยานพาหนะท้ังหลาย รวมถึง
เจ้าของยานพาหนะท่ีต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ท่ีพยายามผลักดันให้เกิดข้ึน นอกเหนอืจากถุงลมนริภัยท่ีควรจะมีอยูแ่ล้วในทุกท่ีนั่ง
ของยานพาหนะทุกคัน ยังมีเรื่องระบบเบรกเอบีเอสในรถจักรยานยนต์ ท่ีนั่งส�าหรับเด็ก 
ในรถยนต์ เป็นต้น
 เรื่อง ‘ถนน’ จากการส�ารวจพบว่า มถีนนจ�านวนมากในประเทศไทยท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
เรื่องน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีต้องอาศัยภาครัฐเป็นแกนน�าในการปรับปรุงมาตรฐานทางถนน 
พร้อมกับเร่ืองความเร็วท่ีจะถูกจ�ากัดในการใชร้ถใชถ้นน ไมว่่าเราจะก�าหนดความเรว็เท่าไร
ก็ต้องสัมพันธ์กับมาตรฐานของถนน ซ่ึงเก่ียวข้องต้ังแต่การออกแบบถนน การก�าหนด 
แนวเวนคืนริมถนน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวพันกับความปลอดภัยท้ังสิ้น
 ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกวุฒิสภา เรายืนยันว่า เรามุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคสว่นเพื่อแก้ไขปญัหาเร่ืองน้ีใหบ้รรลเุป้าหมายในการสรา้งมาตรฐานความปลอดภัย
ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับด้วยความปลอดภัย
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ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ตัวเลข	16	 คือ	จ�านวนปีที	่สสส.	 ได้เข้ามาท�างานเรื่องความปลอดภัยทางถนน	 จึงขอ	
เล่ายอ้น	16 ปแีหง่ความหลังว่าเปน็อยา่งไร แมว่้าทกุวันนีเ้รายังต้องพูดถึงปญัหานีใ้นฐานะ
เป็นวิกฤตของประเทศอยู่ และไทยก็ยังติดอันดับท็อปเท็นของโลกในเรื่องความสูญเสีย 
จากอุบัติเหตุก็ตาม
 สสส. เร่ิมท�างานเก่ียวข้องกับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต้ังแต่ปี 2545  
ความรูส้�าคัญคือ การท่ี สสส.ชีว่้า เร่ืองความปลอดภัยทางถนนซ่ึงเปน็ปญัหาส�าคัญมากนั้น 
มีการท�างานแบบวงดนตรีท่ีไม่มีคอนดักเตอร์ มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ�านวนมากมาย  
แต่ไม่มี Master Plan เดียวกัน จนน�ามาสู่การมีศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 
(ศปถ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นผู้สนับสนุนอย่างสสส. ก็ได้ด�าเนินการไปตาม
ยุทธศาสตร์ ‘สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา’ มีการสนับสนุนทางวิชาการ กระท่ังศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้ก่อต้ังขึ้นและท�างานอยา่งต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
 ในเรื่องทางสงัคมก็มหีนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมากมาย สสส.ท้ังสนบัสนนุและสรา้งความ
เชื่ อมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยท้ังหมดนี้น�าไปสู่การผลักดันนโยบายและน�าไปสู ่
การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญๆ หลายครั้ง เชน่ การรณรงค์ ‘7 วันอันตราย’ ‘ต้ังสติก่อนสตารท์’ 
ฯลฯ หรือการเกิดขึ้นของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซ่ึงอาจมี 
ความขลกุขลักในการท�างานบา้ง เพราะเกิดด้วยมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อมกีารเปล่ียนรฐับาล

“เรำมีภูเขำสูงให้พิชิต  
ยังมีหลำยส่ิงที่ต้องท�ำ”

ดร.สุปรีดำ อดุลยำนนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ก็ต้องขอมติใหม่ อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่างานเร่ืองความปลอดภัยทางถนนถูกบูรณาการ
มากข้ึน สุดท้ายมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาประสาน 
การท�างานกัน จนกระท่ังในปี 2554 โครงสร้างการท�างานถูกตอกย�าให้ชัดเจนข้ึน 
ด้วยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี จึงมีศูนย์กลางท่ีเป็นทางการมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มี
ศูนย์ในระดับจังหวัด อ�าเภอและท้องถ่ินด้วย
 นโยบายส�าคัญถูกผลักดันให้เกิดข้ึนหลายนโยบาย เช่น การรณรงค์หมวกนิรภัย  
100 เปอร์เซ็นต์ การก้าวเข้าไปรับค�าท้าทายของ ‘ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน’  
ของสหประชาชาติท่ีต้ังเป้าลดปัญหาให้ได้ครึ่งหนึ่ง
 การเริ่มบูรณาการข้อมูล จากท่ีแต่เดิมเราใช้ฐานข้อมูลของต�ารวจเพียงแหล่งเดียว 
ก็ปรับมาใช้เป็น 3 ฐาน คือจากต�ารวจ โรงพยาบาล และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ากัด ซึ่งแต่ละแหล่งนั้นไม่มีฐานข้อมูลใดท่ีสมบูรณ์แบบด้วยตัวเอง ท�าให้ข้อมูล
สมบูรณ์ขึ้น จากนั้นการขับเคล่ือนนโยบายต่างๆ จึงเห็นผลเป็นตัวเลขท่ีดีขึ้นพอประมาณ 
กล่าวคือแสดงให้เห็นทิศทางของจ�านวนอุบัติเหตุท่ีลดลงบ้าง
 หากพจิารณารายจังหวัด เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลปี 2559-2561 หลายจังหวัดมอัีตรา
ลดลงชัดเจน มีจังหวัดท่ีเพ่ิมอยูบ้่างแต่ไมม่ากนกั ภาพรวมดจูะขยบัไปในทิศทางท่ีดีขึน้บา้ง 
ภายใต้ความจริงท่ีว่า เรามีรถท่ีมีการจดทะเบียบใหมเ่พิ่มขึ้นปีละประมาณ 3 ล้านคัน
 หากพิจารณาสถิติชว่ง ‘7 วันอันตราย’ จะพบว่า อัตราการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ไมไ่ด้สูงกว่าในชว่งปกติ แสดงว่าท่ีเรารณรงค์กันนั้นก็ได้ผลอยูพ่อสมควร ดังนั้นจึงไมค่วร
จะหยุดอยู่แค่ 2 รอบเทศกาลต่อปี แต่ควรครอบคลุมให้ครบท้ัง 52 สัปดาห์ ส่วนอัตรา 
การตายสูงสุด ยังคงเป็นจักรยานยนต์ 70-74 เปอร์เซ็นต์ โดยเกือบครึ่งหนึ่งในนั้น 
เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี
 ผมอยากร่วมส่งสัญญาณเพิ่มว่า พวกเราทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา
อยา่งชัดเจนอยูแ่ล้ว ซึ่งหากมองย้อนหลังจะพบว่า เราได้มาไกลกันพอสมควร หยาดเหง่ือ
แรงงานของทุกคนได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนไว้ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม มีสิ่งท่ีต้องฝ่าฟัน 
อีกมหาศาล เรามีภูเขาสูงให้พิชิตและยังมีหลายสิ่งท่ีต้องท�า จึงอยากเชิญชวนว่า
 1.เราอาจต้องเน้นย�าหรือโฟกัสเป็นพิเศษกับปัญหาใหญ่ก่อน กล่าวคือ จัดการ 
ปญัหานั้นใหไ้ด้จึงจะสามารถลดตัวเลขสถิติการสญูเสยีลงได้ ปญัหาน้ันคือ ‘จักรยานยนต์’ 
มีเรื่องมากมายท่ีต้องท�าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
 2. ต้องต้ังเป้าและท�าให้ได้ตลอดท้ังปี ตัวอย่างของการรณรงค์ ‘7 วันอันตราย’  
2 รอบต่อปี พิสูจน์ให้เห็นว่า หากรว่มมือจริงจังแบบนั้นจะได้ผล
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 3. ควรมีองค์กรหลักเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
(ศวปถ.) ท่ีจัดงานสมัมนาวิชาการระดับชาติมาถึงครั้งท่ี 14 ในคร้ังนี้ เปน็ผูใ้หข้อ้มลูส�าคัญ  
เป็นท่ีปรึกษาส�าคัญหลังฉากของนโยบายต่างๆ รวมท้ังเป็นศูนย์ประสานองค์กรวิชาการ
จ�านวนมาก ควรหรอืยงัท่ีจะยกระดับใหเ้ป็นองค์การมหาชน ซึ่งปจัจุบนัได้ยกรา่งกฎหมาย
เตรียมไว้แล้วด้วย
 4. หากดกูารกระจายของปัญหาอุบติัเหต ุอาจเรียกได้ว่า มกีารตายในทกุหยอ่มหญา้ 
เจ็บทุกหย่อมหญ้า มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บในทุกต�าบล และไม่ใช่เพียงถนนสายหลัก  
สายรอง แต่เกิดเหตุในถนนสายย่อยลงไปอีกด้วย หากเราต้ังเป้าชักชวนกันว่า ทุกต�าบล 
ในประเทศจะลดการตายจากอุบัติเหตุลงต�าบลละ 1 คน ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วมีการตาย 
ต�าบลละ 2 คน ตัวเลข 20,169 ก็จะลดลงไปกว่า 7,000
 5. เร่ืองการบังคับใช้กฎหมายยังมีความส�าคัญมาก การศึกษาต่างๆ ยังช้ีว่าการ 
บังคับใช้กฎหมายยังมีความส�าคัญเป็นล�าดับท่ี 1 ในการเปล่ียนพฤติกรรมผู้คน 
และเพิ่มความปลอดภัย หัวใจจึงอยู่ท่ีการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและสม�าเสมอ  
การมาๆ ไปๆ แบบไมส่ม�าเสมอจะไมเ่ปล่ียนพฤติกรรมคน
 6. การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงยังคงส�าคัญ และจะชว่ยลดปัญหาอุบัติเหตุได้
 7. คร่ึงหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นเยาวชน พวกเขาควรได้รับ 
การปลูกฝังความรอบรู้เรื่ องความปลอดภัยทางถนน และเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนน วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งท่ีสร้างได้ง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ แต่เราหวังว่า  
เจเนอเรชั่นต่อไปจะเกิดเป็นผลส�าเร็จ

หำกมองย้อนหลังจะพบว่ำ เรำได้มำไกลกันพอสมควร 
หยำดเหงื่อแรงงำนของทุกคนได้ช่วยรักษำชีวิตผู้คน 
ไว้ไม่น้อย อย่ำงไรก็ตำม มีส่ิงที่ต้องฝ่ำฟนัอีกมหำศำล 
เรำมีภูเขำสูงให้พิชิตและยังมีหลำยส่ิงที่ต้องท�ำ
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กรมการขนสง่ทางบกมบีทบาทดแูลเรื่องของตัวยานพาหนะและผูขั้บขี	่การด�าเนินการ
ลดอุบัติเหตุนั้น กรมการขนสง่ด�าเนินการในลักษณะบูรณาการ และพยายามยกระดับท้ัง
คุณภาพของผู้ขอใบอนญุาตขับข่ีและระดับมาตรฐานยานพาหนะใหเ้ข้าสูม่าตรฐานสากล 
 ปัจจุบันนี้ยานพาหนะท่ีจดทะเบียนกับกรมการขนสง่ทางบกมีประมาณ 40 ล้านคัน 
ขณะท่ีเรามีประชากร 66 ล้านคน เฉล่ียแล้วใน 3-4 คนจะมีรถ 2 คัน ตัวเลขสะสมของยาน
พาหนะท่ีเพิ่มแต่ละปี เป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้การจราจรคับค่ังและเป็นปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดอุบัติเหตุด้วยเชน่กัน โดยรถจักรยานยนต์มีปริมาณมากท่ีสุดคือ 21 ล้านคัน ขณะท่ีคน
ท่ีมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์มีเพียง 13 ล้านคนเศษ ตรงกันข้ามกับรถยนต์ท่ีชอ่งว่าง
ของจ�านวนรถจดทะเบียนกับผู้มีใบอนุญาตขับขี่ไมสู่งมากนัก  
 ในการยกระดับผู้ขับขี่ กรมการขนส่งทางบกมีแผนด�าเนินการ โดยเริ่มต้นจากการ
ทดสอบหรือการอบรมต่างๆ ให้มีลักษณะ e-Performance มากขึ้น โดยผู้ขับข่ีสามารถ
เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากท่ีบ้านได้โดยสะดวก การทดสอบก็มีการปรับจ�านวนข้อสอบให้
เหมาะสมขึ้น โดยมีประมาณ 50 ข้อและต้องผา่นเกณฑ์ 90 เปอร์เซ็นต์ สว่นการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาตรวจสอบท้ังสายตา ปฏิกิริยาตอบ
สนอง ฯลฯ ในขณะนี้เรามีโรงเรียนสอนขับรถเอกชนท่ีกรมฯ ให้การรับรองอยู่ประมาณ 
277 แหง่ซึ่งยังไมค่รอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ขาดอีกประมาณ 11 จังหวัด โดยกรม

กำรยกระดับมำตรฐำน 
ยำนพำหนะและผู้ขับขี่

กมล บูรณพงศ์ 
รองอธิบดีกรมการขนสง่ทางบก
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การขนสง่ทางบกท�าหนา้ท่ีควบคุมหลักสตูรและมาตรฐานครูฝึกเพ่ือใหโ้รงเรยีนสอนขับรถ
มีมาตรฐานเดียวกัน และต้องมีการปรับรูปแบบการสอนให้ทันสมัย ตรวจสอบผู้เข้าเรียน
โดยการสแกนนิ้วหรือกล้องวงจรปิด มีการอบรมจริง ทดสอบจริง 
 ในส่วนของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ Big Bike ซึ่งปรากฏเป็นข่าวใหญ่บ่อย
ครั้งนั้น กรมการขนสง่ทางบกตระหนักว่า การใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ ่ผู้ขับขี่ต้องมี
ทักษะเฉพาะ เราจะมีการแบง่กลุ่มการอบรม Big Bike ออกไป โดยวางเกณฑ์ว่า หากเป็น
รถจักรยานยนต์ขนาด 400 ซีซีขึน้ไป ผู้ขอรบัใบอนญุาตขบัข่ีต้องผา่นการอบรมภาคทฤษฎี
ไมน้่อยกว่า 12 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติไมน่้อยกว่า 10 ชั่วโมง เพราะรถพวกนี้มีก�าลังสูง
และมนี�าหนักมาก โดยกรมฯ ได้รบัความรว่มมือจากสมาคมผูป้ระกอบการรถจักรยานยนต์
ไทยและผู้แทนจ�าหน่ายรถค่ายยุโรป-อเมริกา มาช่วยดูหลักสูตรพื้นฐานรวมถึงมาเป็น
วิทยากร โดยก�าหนดใหผู้้มาซ้ือรถต้องผา่นการอบรมจากวิทยากรของผูแ้ทนจ�าหนา่ยด้วย 
 ท้ังหมดน้ีเพื่อชี้ให้เห็นว่า คุณภาพของผู้ขอรับใบอนุญาตขับข่ีเป็นปัจจัยส�าคัญของ
การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับรถจักรยานยนต์ท่ีเป็นปัญหาค่อนข้างหนัก
หนว่ง ซ่ึงถ้าเราหกัตัวเลขของอุบติัเหตจุากการใชร้ถจักรยานยนต์ออกไป จะพบว่าการสูญ
เสียจากรถประเภทอ่ืนนั้นไมค่่อยสูงมากนัก 
 นอกจากรถจักรยานยนต์ กรมการขนสง่ยงัได้ใหค้วามส�าคัญยิง่กับอีกหน่ึงยานพาหนะ 
นั่นคือ รถสาธารณะ ท่ีผา่นมามีการควบคุมมาตรฐานรถและการใช้รถสาธารณะได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพพอสมควร ท้ังการตรวจสุขภาพคนขับ การติดต้ังอุปกรณ์จีพีเอสกับรถ
สาธารณะทุกประเภท รถสิบล้อ รถลากจูง รถบรรทุกวัตถุอันตราย โดยเริ่มด�าเนินการมา
ต้ังแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีรถติดต้ังจีพีเอสไม่ต�ากว่า 300,000 ราย เราพบว่าอัตราการใช้
ความเร็วสูงสุดลดลงมากและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดมากข้ึน ท้ังยังสามารถ
ควบคุมระยะเวลาการพักผอ่นของผู้ขับรถได้ 
 ในส่วนของการดูแลเด็กและเยาวชน กรมการขนส่งทางบกมีโครงการเก่ียวกับการ
ปลูกฝังจิตส�านึกในเด็กเล็ก มีโครงการจัดงานวันเด็กตามสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีจะให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจร ขณะท่ีเด็กโตก็มีโครงการให้เด็กได้ฝึกหัดขี่รถ
จักรยานตามส�านักงานขนส่งจังหวัดหรือสถานศึกษา ในกลุ่มเยาวชนก็มีโครงการอบรม
เด็กรุน่ใหมใ่นการขับขี ่โดยอบรมในระดับมธัยมปลาย อาชวีศกึษา พาณิชยการ ในปท่ีีผา่น
มา สามารถอบรมเยาวชนในชว่งวัยนี้ได้จ�านวนมาก 
 สว่นการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนสง่ทางบกก�าลังศกึษาการ
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ให้รถจักรยานยนต์ติดจีพเีอสเพิม่เติม โดยก�าลังหารอืกับผูผ้ลิตรถจักรยานยนต์ท่ีมกีารผลิต
ในประเทศ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ของไทย ท้ังการจ�าแนกประเภทรถ 
อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ จะต้องเป็นมาตรฐานสากล เพราะการก�าหนดมาตรฐานน้ัน
เก่ียวข้องกับการสง่ออกด้วย อยา่งไรก็ตาม การด�าเนินการยกระดับมาตรฐานต่างๆ กรม
การขนสง่ทางบกก�าลังเตรียมรา่งกฎหมายซ่ึงจะดูแลระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
 ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ ่มีอีกหลายเรื่องท่ีอยูร่ะหว่างการด�าเนินการ 
เชน่ เครื่องมือก�าหนดความเร็ว มาตรฐานจุดยึดเหนี่ยวในท่ีนั่ง เกณฑ์ความสูงของรถ โดย
ก�าหนดใหร้ถท่ีสงูเกินระดับท่ีก�าหนดจะต้องทดสอบการเอียงตัวไมต่�ากว่า 30 องศา เปน็ต้น 
 ท้ังหมดนี้เป็นตัวอย่างท่ีหยิบยกมาเพื่อให้ความม่ันใจกับประชาชนว่า เราตระหนัก
ในปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และพยายามด�าเนินการหลายอยา่งเพื่อรว่ม
กันสร้างความปลอดภัยทางถนน

คุณภำพของผู้ขอรับใบอนุญำตขับขี ่
เป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรป้องกัน 
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  
โดยเฉพำะกับรถจักรยำนยนต ์
ที่เป็นปัญหำค่อนข้ำงหนักหน่วง  
ซึ่งถ้ำเรำหักตัวเลขของอุบัติเหต ุ
จำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์ออกไป  
จะพบว่ำกำรสูญเสียจำกรถประเภทอื่นนั้น
ไม่ค่อยสูงมำกนัก
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ขอเริ่มต้นน�าเสนอสภาพปัญหา	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาน้ัน	 และหลักคิด	
ท่ีกระทรวงคมนาคมใช้วางนโยบายในภาพใหญเ่พื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน 
 ต้องยอมรับว่า สิ่งท่ีเราก�าลังด�าเนินการกันอยู่นี้เป็นการแก้ปัญหาท่ีสะสมมาจาก 
ในอดีต การแก้ปัญหาจึงไมใ่ชภ่าระท่ีง่าย ต้องใช้เวลา ต้องมีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ 
เพราะปญัหาสะสมมาต้ังแต่การพฒันาเมอืง การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเปน็ขัน้ๆ เรื่อยมา 
และพัฒนาอย่างรวดเร็วต้ังแต่ก่อนปี 2525 ขณะเดียวกันปัญหาอุบัติเหตุก็เกิดข้ึนมาก 
เป็นเงาตามตัวด้วยเชน่กัน 
 ปัจจุบัน ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) และ 
หนว่ยงานอ่ืนภายใต้กระทรวงคมนาคม ไมว่่าจะเป็น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
การทางพิเศษฯ ได้เตรียมการและวางแผน โดยแบง่เป็นแผนระยะสั้น กลาง และระยะยาว 
อยา่งเปน็ระบบ หวัใจส�าคัญของการแก้ปัญหาจ�าเปน็ต้องมองเร่ืองหลักคือ การจัดระเบยีบ 
และการจัดระเบียบนี้ไม่อาจมองเพียงปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง แต่ต้องจัดระเบียบให้ครบ 
ท้ัง ถนน ยานพาหนะ ผู้ใช้ถนนรว่มกัน ต้ังแต่ผู้ขับขี่ไปจนถึงผู้เดินเท้า 
 การจัดระเบียบใน มิติด้านถนน นั้น ต้องแยกรถบรรทุกและมอเตอร์ไซค์ออกจากกัน 
กระทรวงฯ มีแผนแมบ่ทพัฒนาทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหา
จราจรแล้วยังแก้ปัญหาอุบัติเหตุด้วย เพราะเป็นการแยกรถบรรทุก รถท่ีมีความเร็วสูง  

ลดกำรใช้ถนน 
เพ่ือจัดระเบียบกำรใช้ถนน

ดร.ชยธรรม์ พรหมศร
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และการจราจร (สนข.) 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
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รถท่ีเดินทางระยะไกลออกจากรถท่ีจะเข้าชุมชน การจัดระเบียบใน มิติยานพาหนะ  
กรมการขนสง่ทางบกได้อธิบายไปในหลายสว่นแล้ว 
 ส่วนการจัดระเบียบใน มิติผู้ใช้ถนน นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า ในการออกแบบถนน 
วิศวกรต้องค�านวณแล้วว่า ความเร็วควรเป็นเท่าใดบนทางตรง ทางโค้ง ในเขตชุมชน  
การค�านวณดังกล่าวจะสะท้อนผ่านป้ายบังคับความเร็วท่ีติดอยู่ ซึ่งสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณทางโค้ง ทางแยก หรือท่ีท่ีเขาห้ามขับเร็ว หากผู้ขับขี่ 
ได้รบัการจัดระเบยีบใหท้�าตามท่ีวิศวกรด้านการทางออกแบบไว้ อุบติัเหตุก็จะเกิดนอ้ยลง 
 เมื่อมองถึงหลักคิดเบื้องหลังแนวทางการแก้ปัญหาในแผนภาพรวมระยะยาว  
สิ่งส�าคัญอย่างแรกคือ การจัดระเบียบถนน ท�ามอเตอร์เวย์ ท�าทางด่วน อย่างท่ีสองคือ  
ท�าอย่างไรให้คนลดการใช้รถยนต์ในพื้นท่ีชุมชนในเมือง ยกตัวอย่างในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ซึ่งกุญแจส�าคัญของการเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนคือ ต้องมีระบบ
ขนสง่สาธารณะท่ีสะดวกปลอดภัย ตรงต่อเวลา ในราคาสมเหตุสมผล ขั้นแรกจึงต้องสร้าง
เครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่ อประชาชนหันมาใช้ระบบนี้  
ถนนก็จะโล่งขึ้น เมื่อนั้นเราจะสามารถท�าวอล์คเวย์ ท�าทางจักรยาน ให้ประชาชนเปล่ียน
พฤติกรรมมาเดินเท้าและขี่จักรยานมากขึ้นได้ 

กุญแจส�ำคัญของกำรเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของประชำชนคือ ต้องมีระบบขนส่งสำธำรณะ 
ที่สะดวกปลอดภัย ตรงต่อเวลำ ในรำคำสมเหตุสมผล  
ขั้นแรกจึงต้องสร้ำงเครือข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะ 
ที่มีประสิทธิภำพ เมื่อประชำชนหันมำใช้ระบบนี้  
ถนนก็จะโล่งขึ้น เมื่อนั้นเรำจะสำมำรถท�ำวอล์คเวย์  
ท�ำทำงจักรยำน ให้ประชำชนเปลี่ยนพฤติกรรม 
มำเดินเท้ำและขี่จักรยำนมำกขึ้นได้
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 อยา่งไรก็ตาม เราไมไ่ด้ให้ความส�าคัญเพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร สนข.ได้วางแผน
ระบบขนสง่ลักษณะนี้ในจังหวัดใหญ่ๆ  ด้วย เชน่ เชียงใหม ่ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต 
อุดรธานี พิษณุโลก และยังมองถึงการขนส่งระหว่างเมืองท่ีจะเปล่ียนมาใช้ระบบราง 
ในการขนส่งสินค้าแทนเพื่อลดจ�านวนรถบรรทุกบนถนน อีกท้ังการขนส่งด้วยระบบราง 
ยงัราคาถกูกว่าแต่มปีระสทิธภิาพสงู ซ่ึงในชว่งการปรบัเปล่ียนท่ีโครงการต่างๆ ยังไมส่�าเรจ็
เสรจ็สิน้ตามแผน สิง่ท่ีต้องรีบรณรงค์คือ ท�าใหป้ระชาชนเคารพกฎจราจรหรือปา้ยควบคมุ
การจราจร ซึ่งมิตินี้เป็นสิ่งท่ีต้องชว่ยกันในทุกภาคสว่น
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องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	มสี�านักงานอยู่	 3	 ระดับ	 คือ	ส�านักงานใหญ่ทีก่รุงเจนวีา	
ส�านักงานภูมิภาค และส�านักงานประจ�าประเทศ และขอแสดงความมุง่มั่นท่ีจะสนับสนุน
ประเทศไทยอย่างเต็มท่ีในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีเป็นปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุด
ปัญหาหน่ึง ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย 
 โดยจะขอน�าเสนอ 3 ประเด็นส�าคัญคือ 1. Safe System Approach หรือความ
ปลอดภัยในเชิงระบบ 2. บทบาทขององค์การอนามัยโลก มุมมองขององค์กรระหว่าง
ประเทศ 3. โอกาสใหม่ๆ  ในการท�างานเรื่องการลดอุบัติเหตุ

Safe	System	Approach	 :  เริม่ใช้ครั้งแรกเมื่อ 15 ปท่ีีแล้ว ในการประชุมสมชัชาใหญ ่
แหง่สหประชาชาติ ปี 2004 เหตุท่ีต้องประชุมกันในเวทีสหประชาชาติก็เนื่องจากชุมชน
นานาชาติเล็งเห็นแล้วว่า ปัญหาความปลอดภัยทางถนนไมใ่ชแ่ค่ปัญหาสุขภาพ เป็นการ
สง่สัญญาณชัดเจนว่า เรื่องนีร้ะบบสุขภาพอยา่งเดียวเอาไมอ่ยู ่และตอนนั้นก็เริม่มรีายงาน
ฉบับแรกออกมาเป็นต้นแบบของรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนระดับโลก 
โดยองค์การอนามัยโลกท�างานร่วมกับธนาคารโลกจัดท�าข้ึนเพ่ือน�าเสนอสมัชชาใหญ ่
แห่งสหประชาชาติ หลังจากน้ันมาจึงมีการประชุมอีก 2-3 ครั้ง จนน�าไปสู่การประชุม 

วำระของโลก  
ควำมท้ำทำยและโอกำสของไทย

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
Director, Noncommunicable Diseases and Environmental Health, 
WHO Regional Office for South-East Asia Region
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ท่ีส�าคัญมากในปี 2010 เพราะมีการประกาศ ‘ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน’  
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นว่า นับไปอีก 10 ปี เราจะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป้าหมายนั้นจะครบก�าหนดในปีหน้า (2020) แล้ว 
 Safe System Approach ก็คือการเปล่ียนกระบวนทัศน์หรือ Mindset ของการมอง
ปัญหา ปัจจัยของปัญหาและทางออกของปัญหา โดยมีการเปล่ียนใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
 1. ความสูญเสียบนท้องถนนไม่ใช่ความสูญเสียของบุคคลแต่เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เม่ือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วนถึงมีโอกาสในการแก้ปัญหานี้ได้  
เราเปล่ียนจาก victim หรือเหยื่อ มาเป็น user แล้วเปล่ียนให้เป็น solution หรือทางออก
 2. การสร้างความครอบคลุม เป็นองค์รวมหรือบูรณาการ เราตระหนักว่า ทุกคน 
มีความเส่ียง เม่ือระบบเปิดให้ความเสี่ยงแสดงผลได้ก็ย่อมมีความสูญเสียเกิดขึ้น  
และร่างกายของมนุษย์ก็มีความเปราะบาง ดังนั้น ระบบท่ีเราออกแบบมาต้องป้องกัน 
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 1. ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 2. เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ต้อง 
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น 3. เมื่อมีการบาดเจ็บ ท�าอยา่งไรไมใ่ห้เสียชีวิต 
 3. จากการต้ังรับเป็นการขับเคล่ือนเชิงรุก โดยมีการแชร์เป้าหมายร่วมกัน 
ในระยะยาว
 Safe system approach นี่เองท่ีเป็นท่ีมาของการสร้าง 5 เสาหลัก คือ การบริหาร
จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ใช้ถนน ยานพาหนะ การจัดการหลังการชน 

บทบาทขององค์การอนามยัโลก	: องค์การอนามยัโลก จะท�าบทบาทหลักคือ 1. สนบัสนนุ
ข้อมูลทางวิชาการ ให้ค�าแนะน�าทางวิชาการ 2. ประสานงานผู้มีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ 
3. เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
 Technical Package ล่าสดุขององค์การอนามยัโลกคือ Save LIVES โดยม ี6 มาตรการ
หรือองค์ประกอบส�าคัญ คือ Speed management (การจัดการความเร็ว), Leadership 
on road safety (ผู้น�าด้านความปลอดภัยทางถนน), Infrastructure design and 
improvement (การออกแบบและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน), Vehicle safety 
standards (มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์), Enforcement of traffic laws (การบังคับ
ใช้กฎหมายจราจร) Survival after a crash (การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ) โดยขอเน้น  
S ตัวแรก คือ Speed Management ซ่ึงในมุมมองนานาชาติ ประเด็นน้ีเป็นประเด็น 
ท่ีส�าคัญท่ีสุด สิ่งท่ีองค์การอนามัยโลกท�าคือ ให้ค�าแนะน�าประเทศสมาชิกว่า อะไรม ี
ความส�าคัญ แนะน�าว่าอะไรมีความคุ้มค่าและควรจะท�าอย่างไร แต่การด�าเนินการหลัก
ต้องมาจากในประเทศ เราอาจช่วยน�าเสนอตัวอย่างในต่างประเทศได้ว่า เขาท�าอย่างไร 
ได้ผลอยา่งไรบ้าง 
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 ส�าหรับบทบาทการติดตาม มอนิเตอร์และประเมินนั้น องค์การอนามัยโลก 
ได้จัดท�ารายงาน หรือ Global Status Report ทุก 2 ปี ล่าสุดคือปี 2018 เราอาจเห็นว่า
ตัวเลขผู้เสียชีวิต 20,169 ราย ส�าหรับประเทศไทยยังเป็นตัวเลขท่ีสูง แต่หากมองโดย 
เปรยีบเทียบ ขณะท่ีประเทศก�าลังพฒันาอ่ืนๆ มตัีวเลขท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ประเทศไทยนั้นลดลง
นิดหน่อย เปล่ียนจากอันดับ 2 เป็นอันดับ 9 ของโลก แต่ความสูญเสียในส่วนของ 
รถจักรยานยนต์ ไทยยังคงเป็นแชมป์โลก อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 20,169 เป็นเพียง 
ยอดของภูเขาน�าแข็ง เมื่อมีการเสียชีวิต 1 คน จะมีอีก 10 คน ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส  
จ�านวนหนึ่งจะเป็นผู้พิการถาวร และมีอีก 50 คนบาดเจ็บท่ัวไป เมื่อเอาตัวเลขมารวม
ท้ังหมด นั่นคือ ความล้มเหลวของระบบท่ีไม่สามารถท�าให้พวกเขาปลอดภัยได้  
ในจ�านวนท้ังหมดนี้ 75 เปอร์เซ็นต์เป็นรถจักรยานยนต์ 
 บทบาทอีกประการขององค์การอนามัยโลก คือการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประเทศไทยเป็นหนึ่งไมก่ี่ประเทศในโลก
ท่ีมีความรว่มมือกับองค์การอนามัยโลกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน 

โอกาสใหม่ๆ	 ในการท�างาน: เมื่อปีท่ีแล้วมีการแนะน�าประเทศไทยเรื่อง 12 เป้าหมาย 
ของระบบความปลอดภัย ท้ังๆท่ีเมื่อปี 2010 สหประชาชาติต้ังเป้าหมายเดียวว่าจะลด 
การเสยีชวิีต แล้วใหแ้ต่ละประเทศไปหาทางกันเอง แต่ในท่ีสดุก็มกีารออกมาตรการแนะน�า 
12 อย่าง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายข้ึน และน่ีคือโอกาสและเรื่องท่ีเราจะต้องท�างาน 
กันต่อไป
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ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
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ปรบัใช้มิติวัฒนธรรม	ทะลวงเพดานจัดการความเสีย่ง
 ขอเริม่ต้นด้วยการชวนคิดว่า จะท�าอยา่งไรท่ีจะน�ามติิวัฒนธรรมมาชว่ยลดความเสีย่ง
และสร้างความปลอดภัยทางท้องถนน 
 ถ้าดูรายงานจากองค์การอนามัยโลกจะเห็นว่า ในปี 2016 อัตราการเกิด การตาย 
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขับขี่รถ การใช้ถนน ไม่ลดลงเท่าไหร่ ในรายงานช้ีว่า  
สาเหตุท่ีไม่ลดลงอาจถือเป็นนิมิตหมายอันดี เพราะขณะท่ีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการ 
ใช้รถใช้ถนนท่ีมากขึ้นตามไปด้วย แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียชีวิต 
ไมม่ากขึ้น นั่นหมายความว่า เรายังประคองสถิติความสูญเสียไว้ได้อยู่
 งานท่ีเราท�ามา อาจเรียกได้ว่าชนเพดานความส�าเร็จไปแล้ว หากเรายังใช้วิธีคิด 
แบบเดิม โดยเพิ่มความเข้มข้นกับมาตรการเก่า แล้วหวังว่าจะได้ผลเพิ่มเติม คงจะ 
เป็นไปได้ยาก ดังนั้นหากจะทะลุเพดานความส�าเร็จไปให้ได้ จึงอาจต้องการวิธีคิดใหม ่
ท่ีต่างไปจากเดิม
 จึงอยากชวนคุยถึงกระบวนการท่ีเก่ียวโยงกับเรื่องวัฒนธรรมท้ังในมติิของวัฒนธรรม
การใช้รถใช้ถนนของคน และวัฒนธรรมขององค์กรท่ีท�างานด้านนี้ ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้าง

ปำฐกถำพิเศษ

วัฒนธรรม ควำมเส่ียง  
และควำมปลอดภัยทำงถนน

ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ศกึษาวิถชีวิีตเพื่อออกแบบมาตรการเฉพาะพื้นที่
 ในต่างประเทศ มีการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมว่า เราจะใช้วิธีการอะไรท่ีจะท�าให้
มาตรการความปลอดภัยท�างานได้มากขึ้น โดยกระบวนการท่ีส�าคัญของการประยุกต์ 
เอาวัฒนธรรมมาใช้ก็คือ การศึกษาให้ละเอียดขึ้นว่า วิถีชีวิตผู้คนท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุนั้น
มีรายละเอียดอยา่งไร แล้วน�ารายละเอียดเหล่านั้นมาปรับเพื่อให้มาตรการได้ผลมากขึ้น
 ตัวอย่างเช่น เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้ามากข้ึน ในบางประเทศ มีการ 
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างรอไฟเขียว-ไฟแดง หรือแม้แต่ตอนข้ามถนนก็ยังก้มหน้า  
แทนท่ีจะรณรงค์ให้เลิกใช้โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ เพราะคนติดโซเชียลมีเดีย 
และใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ตลอดเวลา ก็เปล่ียนมาติดสัญญาณจราจรไว้ท่ีพ้ืนแทน  
พอก้มหน้าก็จะเห็นสัญญาณไฟพอดี 
 หรือกรณีอุบัติเหตุในขณะท่ีเปิดประตูรถ แล้วไม่ได้เหลียวมองว่ามีรถเล็ก  
หรือรถจักรยานยนต์ขับมาหรือไม่ พอเปิดประตูรถไปจึงชน โดยปกติคนขับมักใช้ 
มือข้างขวาเปิด จากนั้นก็ดันตัวออกมา ท�าให้ชนกับรถท่ีว่ิงมาทางขวา ท่ีเนเธอร์แลนด์  
มีการศึกษาเรื่องนี้และฝึกทักษะใหม่ให้คนขับรถ เรียกว่า Dutch reach หรือการเอ้ือม 
เปิดประตูรถแบบชาวดัตช์ โดยใช้มือซ้ายเปิดประตูรถแทนการใช้มือขวา ซ่ึงจะเป็นการ
บังคับให้ต้องเอ้ียวตัวไปมองว่า มีรถมาจากข้างหลังหรือไม ่นี่เป็นตัวอยา่งว่า ถ้าเราศึกษา
รายละเอียดมากขึ้น เห็นพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของการใช้รถใช้ถนนหรือใช้อุปกรณ์ 
ป้องกัน อุบัติภัยต่างๆ ก็อาจจะลดความรุนแรงลง
 มีงานวิจัยท่ีส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให ้
คนท�างานในพ้ืนท่ีท�าวิจัย พบว่า วัยรุ่นชอบเลือกสวมหมวกนิรภัยหลวมๆ ซ่ึงไม่ตรงกับ 
สิ่งท่ีคนท�างานอยากให้เขาใช้ โดยเหตุผลของเขาก็คือ เพราะช่วยระบายอากาศได้ดี  
และท�าให้ได้ยินเสียงเพื่อน เนื่องจากเวลาขับข่ีรถจักรยานยนต์ พวกเขาขี่กันเป็นกลุ่ม  
หรือบางคนบอกว่า วัตถุประสงค์หลักของการใช้สวมหมวกนิรภัย คือเพื่อป้องกันฝ้า  
ท่ีส�าคัญ ส�าหรับคนหนุ่มคือ ช่วยลดการถูกต�ารวจเรียก เพราะสวมหมวกนิรภัยช่วยลด 
ภาพลักษณ์การเป็นเด็กแว้น ไม่ได้ใส่เพื่อความปลอดภัย ซึ่งรายละเอียดเหล่าน้ีใน 
วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน ในประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย  
ซึ่งการศึกษาเรื่องเหล่านี้จะท�าให้รู้ว่า คนรับรู้ความเสี่ยง หรือ risk perception อย่างไร  
มีการต่อรองอยา่งไร  
 ในทางระบาดวิทยาวัฒนธรรม ได้พัฒนาแนวคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่ง คือเรื่องความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ (health risk) และความเส่ียงด้านสังคม (social risk) สองสิ่งนี้ต้องต่อรอง 
กันตลอดเวลา เช่น เคยนั่งรถตู้จากบางบัวทองมาท่ีกระทรวงสาธารณสุข พอข้ึนไปนั่ง  
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คนขับก็เหยียบเต็มท่ี ก็คิดในใจว่าจะพดูอะไรกับคนขบัดี เพราะนีเ่ปน็ความเสีย่งต่อสขุภาพ
ของเรา แต่การจะพูดกับเขาก็มีความเสี่ยงด้านสังคม อาจจะถูกเขาตีได้ หรืออาจเสีย 
ความสัมพันธ์กับเขา หรือเรานั่งรถไปกับเพื่อน เพื่อนขับเร็ว เรากล้าพูดไหม เราก็อาจจะ
ไมก่ล้า นั่นหมายความว่า เราต้องสร้างความสมดุลกันระหว่างสองสิ่งนี้ 
 นอกจากนี้ ในแต่ละกลุ่มคน แต่ละพื้นท่ี แต่ละวัฒนธรรม ก็มีน�าหนักของสองสิ่ง 
ไม่เท่ากัน ถ้าเราจะออกแบบมาตรการอะไรจึงต้องดูว่า มาตรการต่างๆ เหล่าน้ันม ี
ชว่งชั้นความเสี่ยงอยา่งไร ซึ่งจะชว่ยให้เราออกมาตรการท่ีเหมาะกับกลุ่มต่างๆ ได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ได้ผลมากขึ้น แทนท่ีจะออกแบบแบบเหมารวม

เปลีย่นวัฒนธรรมการคิดของคนท�างานเอง
 เวลาท่ีเราพูดเรื่องวัฒนธรรม หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มักมีภาพว่าวัฒนธรรม 
เป็นเรื่องของชาวบ้าน สว่นมุมมองขององค์กรมีแต่ความมีเหตุมีผล จากนี้ไปจึงอยากชวน 
‘ย้อนศร’ ความเคยชินว่า ถ้าเราไม่มองว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของชุมชนชาวบ้านท่ีเรา 
ต้องไปปรับเปล่ียนหรือประยุกต์มาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน แต่มองว่าวัฒนธรรมมีอยู่ในองค์กรท่ีท�างานเร่ืองนี้ด้วย เราจะ 
เข้าถึงเรื่องนี้อยา่งไร

งำนที่เรำท�ำมำ อำจเรียกได้ว่ำชนเพดำน 
ควำมส�ำเร็จไปแล้ว หำกเรำยังใช้วิธีคิดแบบเดิม 
โดยเพ่ิมควำมเข้มข้นกับมำตรกำรเก่ำ  
แล้วหวังว่ำจะได้ผลเพ่ิมเติม คงจะเป็นไปได้ยำก 
ดังนั้นหำกจะทะลุเพดำนควำมส�ำเร็จไปให้ได้  
จึงอำจต้องกำรวิธีคิดใหม่ที่ต่ำงไปจำกเดิม
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 เรื่องวัฒนธรรม องค์ประกอบส�าคัญท่ีสุดอันหน่ึงคือ ฐานของวิธคิีด บางทีเรามวิีธคิีด 
เช่น ต้ังค�าถามว่าคนท่ีประสบอุบัติเหตุแล้วรอดนั้นแขวนพระองค์ไหน หรือเป็นเร่ือง
เคราะห์กรรม นี่คือวิธีคิดของชาวบ้านท่ีก�ากับพฤติกรรมพวกนี้ แล้วองค์กรท่ีท�างาน 
ด้านความปลอดภัยมีวิธีอยา่งไร มีฐานความคิดอะไรท่ีก�ากับการท�างาน ไมว่่าจะโดยรู้ตัว 
หรือไมอ่ยา่งไร
 เป็นไปได้ไหมท่ีสาเหตุหนึ่งของการไม่สามารถบรรลุเพดานความส�าเร็จ ก็เพราะ 
วิธีคิดท่ีไปจ�ากัดจินตนาการในการสร้างมาตรการเอาไว้เพียงเท่านั้น
 ฐานวิธีคิดท่ีว่า มีอยา่งน้อย 4 ฐาน คือ
 1.	เน้นการมองแบบแยกสว่น เป็นการวิเคราะห์ท่ีเอาปัญหามาแยกเป็นสว่นๆ เชน่ 
แยกเป็นส่วนของคนขับ ถนน ยานพาหนะ แล้วมองหาจุดอ่อนของแต่ละจุด แล้วแก้ 
แต่ละจุด แต่ต้องไมลื่มว่า ระบบโดยรวมมีมากกว่าองค์ประกอบของสว่นยอ่ย ถ้ามองแต่
ส่วนย่อยจะไม่เห็นภาพขององค์รวม ยกตัวอย่าง ลูกชายของผมอยู่ ป.6 กลับมาบ้าน 
อ่านเร่ืองชีววิทยาของดอกไม้ โดยแบบเรียนแยกดอกไม้เป็นกลีบดอก กลีบเล้ียง  
เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย เลยถามลูกว่า แล้วความงามเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้หรือไม ่ 
ลูกบอกว่า ก็นา่เป็น แต่หากตอบตามพอ่ อาจจะสอบตก ค�าถามท่ีอยากชวนคิดคือ ท�าไม 
ความงามถึงหายไปจากวิธีมองทางวิทยาศาสตร์ น่ันเพราะเรามองแยกเป็นส่วนย่อยๆ  
ท้ังๆ ท่ีความจริงน้ัน องค์รวมของระบบความปลอดภัยมีมากกว่าส่วนย่อยของคนขับ  
ถนน ยานพาหนะ และยังมีส่วนอ่ืนอีกมาก ความห่วงลูกหลาน ความรักต่อบ้านเมือง  
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ซึ่งเรามักจะมองไมเ่ห็นสว่นยอ่ยๆ เหล่านี้
	 2.	 เป็นการมองแบบลดทอน นี่คือลักษณะเฉพาะของกระบวนการท�างานใน 
ยุคสมัยใหม ่เราลดทอนสิ่งท่ีซับซ้อนเพื่อให้เราปฏิบัติการได้ เชน่ ในทางแบบแผนด้ังเดิม
ของการท�างานความปลอดภัย คือ เนน้เรื่อง 3E คือ Enforcement (การบงัคับใช้กฎหมาย), 
Education (การศึกษา), Engineering (วิศวกรรมจราจร) แต่ถ้ามองดีๆ จะพบว่า  
ยังคงมีการเน้นไปท่ี E สองอันแรก ซึ่งท้ังหมดนี้มุง่ไปท่ีพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ปัญหาความ
ปลอดภัยบนท้องถนนท้ังหมดจึงถกูลดทอนลงไป เหลือเพยีงพฤติกรรมของผูข้บัขี ่หากเรา
ลดทอนไปขนาดนั้น จะตกรายละเอียดไปมาก ซึ่งแนวทางนี้ยังเป็นแบบกระแสหลักอยู่
 3.	 เป็นการมองสาเหตุแบบเส้นตรง มองเหตุและผลในระยะประชิด ท�าให้มอง 
ไม่เห็นเหตุผลเชิงระบบ หรือความเชื่อมโยงหลายมิติของสิ่งต่างๆ หากเรามองย้อนกลับ
ไปท่ีนโยบายการเพิ่มน�าหนักรถบรรทุกเป็น 30 ตันเพื่อความแข่งขันได้ ปรากฏว่า  
ถนนช่องซ้ายท่ีรถบรรทุกว่ิงกลายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะไม่ได้ถูกสร้างไว้รับน�าหนัก  
30 ตัน พอถนนฝั่ งซ้ายเป็นหลุมเป็นบอ่ สง่ผลให้เราเป็นประเทศท่ีขับแอบขวา ถ้าจะแซง
ก็ต้องหลบแซงซ้าย ก่อนจะกลับเข้ามาเลนขวาอีกที เหล่าน้ีมาจากสาเหตุหลายเรื่องท่ี 
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อยูน่อกเหนอืเหตผุลเชงิประชดิแบบใกล้ตัว เมื่อเรามองยอ้นกลับไปหลายทอด เราจะเหน็
เหตุผลเชิงระบบ ดังนั้น ถ้าเราเจอปรากฏการณ์แบบนี้ อยา่เพิ่งรีบไปแก้ ให้ถามว่า ท�าไม 
5 ครั้งเป็นอยา่งน้อย
 ตัวอยา่งเชน่ ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการ พบว่ามีรถมาจอดอยูแ่ละมีน�ามันเครื่องหยด
ข้างรถ หากเราถามแค่ว่า น�ามันหยด ท�าไมไมม่าเช็ดล่ะ เรื่องนี้ก็จะเกิดอยูเ่รื่อยๆ เพราะ
เราคิดรายเหตุการณ์ แต่ถ้าเราถามว่า ท�าไมน�ามันถึงหยด เมื่อได้ค�าตอบว่า เพราะปะเก็น
ใต้ท้องรถร่ัว แล้วถามต่อว่า ท�าไมร่ัวบ่อยๆ ก็ได้ค�าตอบว่า เพราะปะเก็นเสื่อมอายุ  
ถามต่ออีกว่า ท�าไมปะเก็นจึงเสื่อมอายุ ก็ได้ค�าตอบว่า เพราะเวลาสั่งซื้อปะเก็นมา 
เราส่ังซื้อเป็นล็อตใหญ่เพราะราคาถูก พอใช้ไปถึงท้ายๆ ล็อต มันก็เส่ือม หมดอายุ  
ถ้าเราถามว่า “ท�าไม” ไปเรื่อยๆ มันจะไปถึงโครงสร้างของปัญหา ท�าให้พบว่า ถ้าซื้อทุก 
สี่เดือนปัญหานี้จะหมดไป ไมต้่องคอยเช็ดน�ามันท่ีหยดอีก
 เมื่อเราคิดในเชิงระบบ เราจะเห็นสาเหตุท่ีอยู่ไกลออกไปได้เรื่อยๆ บางทีการมา 
รอรับปรับผลท่ีปลายเหตุกลับสิ้นเปลืองกว่าการแก้ท่ีต้นเหตุ
 และสุดท้าย ฐานคิดท่ีเราใช้กันคือ ความเชื่อว่า	มนุษยม์เีหตผุล เมื่อรู้แล้วจะปฏิบัติ 
ความจริงมนุษย์ไม่มีเหตุผล ไม่ได้ปฏิบัติเพราะรู้ แต่ปฏิบัติด้วยเง่ือนไขอ่ืนๆ มากมาย  
เวลาท่ีเรารณรงค์ ดี ชั่ว เขารู้หมด แต่มันอดไมไ่ด้ แบบนี้ก็มี เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเน้น
การรับรู้ การให้ข้อมูลขา่วสารจึงมีข้อจ�ากัด การรณรงค์มากแค่ไหนก็ไมไ่ด้เกิดผลอยูดี่
 อยา่งไรก็ตาม กระบวนการคิดแบบน้ีมาจากรากฐานท่ีมมีายาวนาน การเปล่ียนแปลง
ฐานคิดเหล่านี้จึงต้องใช้เวลานานพอสมควร

ประสบการณ์จากเกาะบอรเ์นยีว
 เมื่อพูดเรื่องการคิดเชิงระบบ มีเรื่องท่ีน่าสนใจมาแบ่งปัน ประมาณ ค.ศ.1950  
เกิดการระบาดของมาลาเรียท่ีเกาะบอร์เนียว รัฐซาราวักของมาเลเซีย ทางพื้นท่ี 
ได้ประสานงานขอความชว่ยเหลือไปยังองค์การอนามยัโลก องค์การอนามยัโลกก็แนะน�า
ให้ฉีดดีดีทีซึ่งก็มีการฉีดกันยกใหญ ่ท�าให้จ�านวนยุงลดลงจนดูเหมือนจะควบคุมได้ แต่พอ
เวลาผ่านไปหน่ึงปี ปรากฏว่าหลังคาบ้านมุงจากในหมู่บ้านทยอยพังลงหลังแล้วหลังเล่า 
เมื่อสบืหาสาเหตพุบว่า ดีดีทีท่ีฉีดไป ไมเ่พยีงแต่ฆา่ยุงก้นปล่อง แต่ยงัไปฆา่แมลงชนดิหนึ่ง
ชื่ อ แตนเบียน ท่ีจะไปออกไข่ในตัวอ่อนของด้วง เมื่ อแตนเบียนกลายเป็นตัวก็จะ 
ฆ่าตัวอ่อนของด้วงตาย พอแตนเบียนถูกดีดีทีฆ่าตายหมด ก็ไม่มีตัวฆ่าด้วง ด้วงก็ 
เจาะชายโครงหลังคาของชาวบ้านท�าให้หลังคาพัง ต่อมาเกิดเหตุการณ์หนูระบาดจน 
ผู้เชี่ยวชาญหว่ันว่าจะเกิดกาฬโรค และพบว่าสาเหตุท่ีหนูมากข้ึนเพราะแมวบนเกาะ 
ตายหมด เนื่องจากแมวโดนดีดีที หรือไปกินจ้ิงจก ตุ๊กแกท่ีโดนดีดีที ซ�ายังเลียตัวเอง 
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ซึ่งก็เปื้ อนดีดีที ท�าให้มีดีดีทีสะสม และตายในท่ีสุด ทางเกาะบอร์เนียวจึงได้ขอ 
ความช่วยเหลือไปยังองค์การอนามัยโลก  องค์การอนามัยโลกจึงได้ติดต่อไปยังกองบิน 
ของอังกฤษให้มีปฏิบัติการแมวโดดร่ม ซึ่งเป็นปฏิบัติการครั้งแรกและคร้ังเดียว 
ในประวัติศาสตร์ของโลก คือท้ิงแมวจากเครื่องบินลงมาจับหนูกิน 
 ท่ีเล่าเรื่องนี้เพื่อชี้ว่า เมื่อเราเข้าไปอยู่ในระบบหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์หลายมิติ 
ซ้อนทับกันอยู ่ สิ่งท่ีเราท�าไปอยา่งหนึ่งจะมีผลไปอยา่งหนึ่ง และอาจเกิดเรื่องท่ีคาดไมถึ่ง
ก็ได้ หรือผลอาจจะมาจากเหตุซ่ึงอยูไ่กลออกไปหลายทอดก็ได้ นีคื่อวิธคิีดท่ีเราจ�าเปน็ต้อง
ใช้ในระบบท่ีซับซ้อน และระบบเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางถนนก็เป็นระบบท่ี 
ซับซ้อน เป็น Sociotechnical system มีท้ังความซับซ้อนทางสังคมและความซับซ้อน 
ทางเทคโนโลยี สองอันบวกกันยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีก แล้วเราจะท�าอย่างไรท่ีจะท�า 
ความเข้าใจระบบท่ีซับซ้อนแบบนี้ได้มากขึ้น

ขยบัสูก่ารมองเชิงระบบ
 ในอดีต กระแสหลักของการท�าเร่ืองนี้คือ road user approach หรือก็คือการมอง 
ท่ีมุ่งไปท่ีตัวผู้ใช้รถใช้ถนน แล้วเราจะมองเรื่องของบุคคลให้มาเป็นตัวระบบอย่างไร  
ดังท่ี นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีเรียกว่า safe system approach คือท�าระบบ
ให้ปลอดภัย โดยเช่ือว่า เมื่อระบบปลอดภัยแล้ว พฤติกรรมของคนจะเป็นอย่างไรก็ช่าง  
แต่เขาจะไมบ่าดเจ็บรุนแรง
  safe system approach ไม่ได้มีเป้าหมายท่ีการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ แต่คือการ 
ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรง การท่ีเน้นจุดนี้ เกิดจากการวิเคราะห์หลายอย่าง
ว่าการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์น้ันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มนุษย์ย่อมมีความบกพร่อง ต่อให้
ขับรถระมัดระวังแค่ไหน อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเช่นนั้นจะสร้างระบบอย่างไร  
ท่ีแม้จะเกิดอุบัติเหตุ แต่คนจะไมเ่สียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง
 เคยได้ยินเรื่องของคนขับรถหลับในตกถนนไหม ซึ่งปรากฏว่าไมต่าย เพราะริมถนน
ปลูกต้นกล้วย ชว่ยซับแรงกระแทก วิธีคิดของ safe system approach คือมองว่ารา่งกาย
มนุษย์ทนทานต่อแรงกระทบทางกายภาพได้จ�ากัด ต้องพยายามควบคุมไม่ให้ได้รับ 
แรงกระแทกมากเกินไป เช่นเดียวกับเรื่องอ่ืนๆ ต้องสร้างส่ิงท่ีรองรับความผิดพลาด 
ของมนุษย์ให้ได้ เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานต้อง forgiving พอสมควร คือต้องให้อภัย  
ในแง่ท่ียอมรับว่า มนุษย์เกิดความผิดพลาดได้ และระบบเหล่านี้จะช่วยรองรับป้องกัน 
ไม่ให้เกิดผลเสียมากเกินไป น่ีเป็นวิธีคิดท่ีแตกต่างไปจากการมองแบบรณรงค์ไปท่ี 
ตัวคนขับคนเดียว หรือไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมคนขับ 
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 เมื่อพูดถึง Sociotechnical system ระบบท่ีเชื่อมโยงกันระหว่างเทคโนโลยกัีบสงัคม
ซึ่งไม่มีท่ีใดเหมือนกัน กรณีประเทศไทยมีค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี มีความสัมพันธ ์
ทางสังคม มีเง่ือนไขการท�างานท่ีแตกต่าง เพราะฉะนั้น การท�าเรื่อง system approach 
เราจึงต้องมีความเข้าใจโลกของพื้นท่ีท่ีเราท�างาน จะเอาระบบของต่างประเทศเข้ามา 
ใช้แบบส�าเร็จรูปเลยไมไ่ด้
 โดยสรุป หากใช้มมุมองเชงิระบบ (system approach) เราจะมองเร่ืองความปลอดภัย
ทางถนนอยา่งไร ซึ่งมีด้วยกันหลายประเด็น
 ประเด็นแรก ความปลอดภัยเป็นผลของระบบโดยรวม ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจ 
ท่ีมีปัญหา แต่เกิดจากเหตุปัจจัยโดยรวมหลากหลาย ต้ังแต่เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา
เมืองแบบมีศูนย์กลางเดียวท่ีกรุงเทพฯ ท�าให้ผู้คนอพยพเข้ามาท่ีกรุงเทพฯ ตอนกลางวัน
มี 15 ล้านคน ตอนกลางคืนเหลือแค่ 8 ล้านคน ในระหว่างวันมีคนเดินทางเข้าออก  
7 ล้านคน นี่เป็นระบบท่ีแยกไมอ่อก ความเสี่ยงและไมม่ีความปลอดภัยเกิดขึ้นจากระบบ
แบบนี ้ไมไ่ด้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมสว่นบุคคล พฤติกรรมสว่นบุคคลเสยีอีก ท่ีเปน็ผลมาจาก
ระบบ ไมใ่ชเ่พราะขาดจิตส�านึกหรือไมม่ีความรู้ 
 ปัจจุบันเรารณรงค์บนฐานท่ีคิดว่า คนไม่มีความรู้หรือขาดจิตส�านึก ต้องมีสปิริต  
มีวินัย แต่เช่ือไหมว่า พวกเราแต่ละคนเมื่ออยู่ในระบบท่ีต่างออกไปก็จะมีพฤติกรรม 
ไม่เหมือนกัน เราอาจจะเคยได้ยินเรื่ องท่ีว่า หมอคนเดียวกัน ท�าไมพอไปตรวจใน 
โรงพยาบาลเอกชนแล้วจึงพูดเพราะ ท�าไมพอตรวจท่ีโรงพยาบาลรัฐกลับดุมาก  
ครูคนเดียวกันสอนหนังสือในโรงเรียนกวดวิชากับสอนในโรงเรียนก็สอนไม่เหมือนกัน  
ใสใ่จเด็กไมเ่ท่ากัน หรอือยา่งตัวเราเอง คนไทยท่ีบอกกันว่าไมมี่วินยัน้ัน หากไปอยูส่งิคโปร์
ก็จะเป็นคนมีวินัยขึ้นมาทันที เพราะฉะน้ัน พฤติกรรมส่วนบุคคลเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหา

กำรมองเชิงระบบ ต้องเห็นควำมเชื่อมโยง 
หลำยมิติ ไม่ซอยย่อย ถ้ำเรำไม่มองระบบ  
เรำจะเห็นและคิดเป็นรำยเหตุกำรณ์  
ท�ำแต่งำนเฉพำะหน้ำ แก้ปัญหำแบบเฉพำะกิจ  
ตลอดทั้งชีวิตมีแต่งำนรณรงค์



40

เร่ืองจิตส�านกึหรือการไมม่คีวามรู้ แต่มนัเปน็ปญัหาของการเซต็ระบบ ระบบท่ีมกีาลเทศะ 
มีกฎเกณฑ์ มเีง่ือนไขท่ีท�าใหค้นต้องปฏิบติัตาม หรอืแมแ้ต่คนท่ีไมป่ฏิบติัตามก็ไมเ่สยีชวิีต 
นี่คือเง่ือนไขของระบบ
 ทีน้ี ระบบท่ีว่านั้นมีมากกว่าส่วนย่อยต่างๆ มารวมกัน มีสิ่งท่ีอุบัติขึ้นจากการท่ี 
องค์ประกอบย่อยๆ มาประกอบกันเป็นระบบท่ีซับซ้อน ซึ่งเราเรียกว่าเป็น Emergent 
property คือเป็นคุณสมบัติท่ีเกิดจากการประกอบโครงของระบบท่ีมันดี โดยไม่ต้องไป
จ�าจ้ีจ�าไช
 ระบบยังมีหลายชิ้นส่วนและต่อเน่ืองกันด้วย เพราะฉะนั้นกระบวนการท�าข้อมูล 
ของเรา ต้องไมใ่ชข่อ้มลูแยกสว่น ต้องเหน็ความสมัพันธ์ มี strong correlation ขอ้มลูต้อง
อนุญาตให้เรามองเห็นเหตุปัจจัยหลายชั้นท่ีซ้อนทับกันอยู่
 นอกจากนั้น การแก้ปัญหาต่างๆ มันมี unintended consequence หรือสิ่งท่ี 
ไมค่าดหวังเกิดขึ้นด้วย คือพอแก้ปัญหาหนึ่งก็มักเกิดปัญหาใหมท่ี่คาดไมถึ่ง
 เมื่ อระบบท่ีซับซ้อนและมีผลซับซ้อนเกิดข้ึนอย่างท่ีเราคาดไม่ถึง จึงต้องมี  
feedback loops น่ีคือสิง่ท่ีระบบปัจจุบนัล้มเหลว เพราะแมแ้ต่ระบบรายงานท่ีเปน็ท่ีช่ืนชม
ของประเทศอ่ืนๆ หากเราไปคุยกับเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีจะพบว่า เขามีวิธีการท่ีจะท�าให้
รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ‘7 วันอันตราย’ ไม่ขี้เหร่เกินไป เพราะไม่เช่นน้ันก็จะถูก 
เรยีกไปพบ เชน่ จะมวิีธลีงทะเบยีนและให้การรักษาตามหลักมนษุยธรรม แต่ไมล่งทะเบยีน
เข้าระบบ รอให้เลย 7 วันแล้วค่อยไปลงทะเบียนอุบัติเหตุ จึงไม่อยากให้เชื่อรายงาน 
เสียท้ังหมด 
 ดังนั้น การมองเชงิระบบ ต้องเหน็ความเชื่อมโยงหลายมติิ ไมซ่อยยอ่ย ถ้าเราไมม่อง
ระบบ เราจะเห็นและคิดเป็นรายเหตุการณ์ ท�าแต่งานเฉพาะหน้า แก้ปัญหาแบบ 
เฉพาะกิจ ตลอดท้ังชีวิตมีแต่งานรณรงค์ เคยรวบรวมการรณรงค์ในช่วงหลายปีมานี้  
พบว่า มีการรณรงค์ทุกอยา่งในประเทศไทย เรียกว่า เราเป็นมหาอ�านาจด้านการรณรงค์ 
เพราะเราคิดแบบ event oriented รณรงค์แล้วปีหน้าก็รณรงค์ใหม ่เศรษฐกิจจะเจรญิด้วย
การณรงค์ ธุรกิจการพิมพ์ไวนิลจะรุ่งเรือง รถแห่ขบวนจะมีงานท�า แต่ไม่แก้ปัญหาอะไร
ถาวรเลย
 ก่อนหน้าน้ี เคยไปเป็นศาสตราจารย์รับเชิญท่ีประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน ไม่เห็นการ
รณรงค์สักเรื่อง ถ้าหากไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจ ก็เป็นเพราะระบบของเขาด�าเนินไปได้ 
ด้วยดี ปัญหาคือ ไทยรณรงค์มากไปไหม ท่ีเนเธอร์แลนด์ท่ีมีจักรยานว่ิงได้ปลอดภัย  
เพราะรณรงค์มาก แต่เป็นการท�าเพื่อเปล่ียนโครงสร้าง เปล่ียนกฎหมาย ไมใ่ชเ่รื่องสร้าง
จิตส�านึก ซึง่ถ้าเรายังท�าแบบนีไ้ปเรื่อยๆ ค�าถามคือ เพดานความส�าเรจ็จะทะลขุึน้ไปได้ไหม
 มีตัวอยา่งงานวิจัยของ Sidney Dekker ท่ีพยายามเอา system thinking มาจับกับ
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เรื่องความปลอดภัย โดยบอกว่า หากเราใช้มุมมองแบบ system thinking จะเห็นนิยาม
ปัญหาต่างออกไป เชน่ ถนน ทางเท้า และเวลามีจ�ากัด ยิ่งมาอยูใ่น economies of speed 
แบบทกุวันนีก็้ยิง่จ�ากัด ยิง่จ�ากัดก็ยิง่แยง่ชิงกัน หากไกล่เกล่ียใหล้งตัวก็ต้องมองในเชงิระบบ 
ต้องมีความแฟร์ ปัจจุบันระบบการออกแบบถนนของไทยให้อภิสิทธิ์แก่คนขับรถยนต์  
ถ้าคนจะขา้มถนน ต้องปีนขึ้นสะพานลอย ถ้าเราจะแก้ไขจึงต้องดกูารแบง่ทรพัยากร ไมใ่ช่
แค่ในระดับพื้นท่ี แต่เป็นระดับกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นไปถึงระดับ Multi-level System 
 ประเด็นต่อมา ระบบท่ีท�าให้เกิดความเสี่ยงเกิดจากลักษณะน�าซึมบ่อทรายหรือ 
การสะสมไปเร่ือยๆ พอถึงจุดหนึ่งจะเกิดวิกฤตทันที เช่น ขับย้อนศรไม่เป็นไร เพียง  
50 เมตร แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 75 เมตร หรืออาจจะเกิดจากต�ารวจจราจรย้อนศรก่อน 
เพราะมองว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีจึงท�าได้ พอคนเห็นเจ้าหน้าท่ีท�าได้ก็เอาบ้าง น่ีคือลักษณะ 
เชิงระบบ ไมไ่ด้เกิดจากพฤติกรรมสว่นบุคคล แต่เป็นปรากฏการณ์สะสม
 มีปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า ผีเส้ือสยายปีก คือเร่ืองมีนิดเดียว แต่เน่ืองจากในระบบ 
ท่ีซับซอ้นมนัมตัีวคณู พอเขา้ไปสูส่มการ ตัวคูณผลจึงใหญโ่ตและกว้างขวาง เชน่ มนี�าท่วม
ปากทางขึ้นทางด่วนนิดเดียว แต่ท�าให้รถท้ังยา่นติดไปหมด
 เรื่องของเทคโนโลยีท่ีรับเข้ามา ไม่ได้เป็นอย่างใจเรา มันถูกใช้แตกต่างไปจาก 
เจตนาเดิมเสมอ ต้องเฝ้าระวังเจตนาเดิมกับสิ่งท่ีเอามาใช้
 เรื่องขององค์กรและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นย่อมไม่มีความสมบูรณ์ และระบบ 
เป็นแบบแยกกันหมด อาจมีแต่เวทีนี้ท่ีมีโลโก้หลายองค์กรร่วมกัน ซึ่งเป็นเร่ืองน่ายินดี 
อยา่งไรก็ตาม จ�านวนขององค์กรท่ีมารว่มกันมากๆ ก็จะมีความเหล่ือมล�าและไมป่ระสาน
งานกันเสมอ
 ท้ัง 5-6 ประเด็นข้างต้น ไม่มีอยู่ในการมองรายบุคคล แต่ถ้ามองเชิงระบบ จะเห็น
ปัญหาท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเมื่อเห็นปัญหาเช่นน้ีแล้ว วิธีการแก้ก็จะต่างไป เราจะไม่แก้ด้วย
การณรงค์ในการศึกษาหรือท�าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพียงอยา่งเดียว
 ถ้าเชน่นั้น เราท�าอะไรได้บ้าง ขอเสนอเบื้องต้น ดังนี้ 
 การท�าฐานข้อมูลเรื่องความปลอดภัย ต้องออกแบบใหมใ่ห้มีการเชื่อมโยงหลายมิติ
มากขึ้น มีการสง่เสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพราะองค์ความรู้แต่ละท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว มีการประยุกต์แนวคิดใหม่ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย ไม่เน้นท่ีพฤติกรรมของผู้ใช้ ท่ีส�าคัญ เมื่อใช้เรื่องของ system thinking  
จะได้ยุติการชี้นิ้วกล่าวโทษท่ีตัวบุคคล แล้วหันกลับมามองหาจุดคานงัด 
 เพื่อใหท้กุครั้งท่ีเกิดอุบติัเหต ุไมใ่ชถ่ามว่า คนๆ นีท้�าผิดกฎอะไรหรอืประมาทอยา่งไร 
แต่เปล่ียนเป็นถามว่า มีปัจจัยเชิงระบบอะไรบ้างท่ีท�าให้เหตุการณ์นี้เกิดข้ึน และถ้าจะ 
ไมใ่ห้เกิดขึ้นอีก ต้องเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง
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เรามผีูเ้สยีชวิีตจากอุบติัเหตทุางถนนปีละกว่า	2	หมื่นคน	คงเดาได้ไม่ยากว่าสว่นใหญ่	
เปน็ผูข้บัขีร่ถจักรยานยนต์ แต่การหาทางป้องกันอุบติัเหตนุัน้ขึน้อยูกั่บสาเหตขุองอุบติัเหตุ 
ตอนนี้บ้านเรามีรถจักรยานยนต์มากถึง 20 กว่าล้านคัน หมายความว่า ประชากรทุกๆ  
3 คนจะมีรถจักรยานยนต์ 1 คัน ประเทศในแถบอาเซียนมีจ�านวนการใช้รถจักรยานยนต์
มากท่ีสุดในโลก โดยมีประเทศไทยเป็นอันดับ 3 รองมาจากมาเลเซียและเวียดนามท่ีเป็น
อันดับ 1 ของภูมิภาคและของโลก 
 ข้อมูลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด แสดงให้เห็นว่า  
ในแต่ละปีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 370,000 กว่าครั้ง มีผู้เสียชีวิตกว่า 9,800 คน  
หรือครึ่งหนึ่งของคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมาจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ยังไมร่วมผู้บาดเจ็บท่ีมีเกือบ 4 แสนคน 
 ส�าหรับสาเหตุการเสียชีวิตนั้น หากล้มเอง โอกาสเสียชีวิตจะไม่มาก แต่เม่ือ 
รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์หรอืรถบรรทกุขนาดใหญ ่โอกาสเสยีชวิีตจะสูงกว่า โดยเฉพาะ
กรณีชนรถบรรทุกหมายถึง โอกาสรอดแทบไม่มี แต่ข้อมูลเหล่าน้ีอาจท�าอะไรไม่ได้มาก 
หากไมม่ีการเก็บข้อมูลเชิงลึก
 ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮอนด้า 
มอเตอร์ จ�ากัด บริษัทเอเชี่ยน ฮอนด้ามอเตอร์ จ�ากัด บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด  

ท�ำไมรถจักรยำนยนต ์
จึงสูญเสียมำกที่สุด

ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ 
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแหง่ประเทศไทย (Thailand Accident Research Center)
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และบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด ให้ท�าการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก หาสาเหตุ 
การเสียชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ภายใต้ 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยีรว่มกับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เก็บ 
ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เราลงไปเก็บข้อมูล 
จากท่ีเกิดเหตุจ�านวน 600 กรณี จากท่ีต้ังเป้าหมายไว้จ�านวน 1,000 กรณี ท่ัวภูมิภาค 
ของไทย พบว่า รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต คือชนกับรถยนต์  
แต่ท่ีชนแล้วรุนแรงอันดับหน่ึง คือการชนกับรถบรรทุก อีกประเภทท่ีชนบ่อย คือ 
ยานพาหนะหรือรถยนต์ท่ีจอดอยู่ข้างทาง ดังท่ีเห็นจากข่าวบ่อยครั้งว่า มีรถบรรทุก 
ท่ีจอดอยูไ่หล่ทางแล้วมีรถจักรยานยนต์ขับมาชนท�าให้เสียชีวิตมากมาย
 อีกข้อมูลท่ีน่าสนใจคือ แบบแผนการชน ลักษณะการชนส่วนมากเป็นการชน 
แบบตัดหน้า อาจเป็นรถจักรยานยนต์ว่ิงตัดหน้าแล้วรถยนต์ว่ิงมาชน หรือเป็นรถยนต์ 
ว่ิงตัดหน้าแล้วรถจักรยานยนต์ว่ิงมาชน แบบนี้จะมากท่ีสุด แต่ท่ีท�าให้เสียชีวิตส่วนใหญ่
คือการชนปะทะด้านหน้า เชน่ ไปชนท้ายรถคันอ่ืนหรือวัตถุอันตรายอ่ืนๆ ท่ีอยูข่้างทาง
 ดังท่ีทราบว่า ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมี 3 เรื่อง ได้แก่ คน รถและถนน  
ส�าหรับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ อันดับหนึ่งเป็นเรื่องคน แต่จะไปโทษท่ีผู้ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์เสมอไปนั้นไม่ได้ แม้ว่า 94 เปอร์เซ็นต์ของการเกิดอุบัติเหตุจะมาจาก 
ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) แต่เกิดจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 54 เปอร์เซ็นต์ 
ท่ีเหลือเป็นเหตุจากคนขับรถยนต์ ดังนั้นจะให้รถจักรยานยนต์ขับข่ีดีอย่างเดียวไม่ได้  
ถ้าคนขับรถยนต์ขับไมดี่ รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตได้เชน่กัน
 ส�าหรับประเภทความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น จากการส�ารวจพบว่า 
ส่วนใหญ่เกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์อุบัติเหตุผิดพลาด หรือไม่สามารถรับรู้สิ่งท่ี 
จะเกิดก่อนท่ีจะเกิดเหตุได้ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มองอะไรเลย ไม่มองด้านหน้า 
หรือเวลาจะเล้ียวแล้วไม่มองรถด้านข้าง รองลงมาคือเรื่องการตัดสินใจผิดพลาด เช่น  
ฝ่าไฟเหลืองแทนท่ีจะหยุด หรือเห็นหลุมแล้วคิดว่าจะผ่านไปได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ 
จึงไมห่ลบ หรือเห็นรถจะกลับรถด้านหน้าแล้วจะไปหลบท่ีด้านหน้า รองลงมาอีก คือการ
ควบคมุรถผดิพลาด เชน่ จะเหยยีบเบรกแล้วไปเหยยีบคันเรง่แทน เมื่อเราจ�าแนกประเภท
ความผิดพลาดได้แล้ว เราก็พยายามเพิ่มทักษะคนขับให้เพิ่มมากข้ึน กระบวนการนี้ 
ต้องฝึกต้ังแต่เด็ก หรือก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงเมื่อขับขี่ไปสักช่วงหนึ่งแล้ว 
ต้องมีการอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เชน่ ชว่งต่ออายุใบขับขี่ เป็นต้น
 เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ท�าไมคนต่างประเทศไมค่่อยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์พบว่า เพราะเป็นความผิดพลาดคนละแบบ ท่ีบ้านเราผิดพลาดกันท่ี 
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ผู้ขับขี่ค่อนข้างมาก แต่ท่ียุโรป ความผิดพลาดจะเกิดท่ีผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์น้อยกว่า 
แสดงว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในยุโรปมีทักษะท่ีดีกว่าก่อนจะน�ารถจักรยานยนต์มาลง 
ท้องถนน ส่วนเรื่องความผิดพลาดท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุนั้น ข้อมูลของประเทศไทย 
จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการไม่รับรู้สถานการณ์ แต่ทางยุโรปจะเป็นเร่ืองการ 
ตัดสินใจท่ีผิดพลาด
 สิ่งท่ีเราพบจากการเก็บข้อมูล เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ได้มีการ 
หลีกเล่ียงการชนใดๆ เลย ไม่มีการท�าอะไรเลยเพ่ือไม่ให้การชนเกิดข้ึน ถ้าเราดูสาเหตุ 
จะพบว่า เกิดจากการไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะหลีกเล่ียงการชน หรือไม่รับรู้ว่าจะมีการชน
เกิดข้ึนในเวลาอันใกล้ เมื่อเทียบกับต่างประเทศจะพบว่า มีความพยายามจะเบรก  
50 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยูดี่ 
 ข้อมูลอีกเร่ืองท่ีอยากจะน�าเสนอคือ ใบขับข่ี ในอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดมี  
40 เปอร์เซ็นต์ ท่ีคนขับไมม่ีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่เพียง 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ เมื่อไปถามว่า 
ได้รบัการฝกึอบรมก่อนได้รับใบขบัขี่หรอืไม ่พบว่ากว่า 85 เปอรเ์ซน็ต์ ไมไ่ด้รบัการฝกึจาก
ท่ีใดมาก่อนเลย เป็นการหัดขับขี่เอง ท่ีบ้านสอนหรือเพื่อนสอน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีคาดเดาได้
 ส�าหรับนโยบายท่ีต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เสนอว่า เรื่องแรก เมื่อรู้ว่าความ 
ผดิพลาดจากการขบัขีเ่กิดขึ้นบอ่ยครั้ง ผูขั้บขีค่วรได้รับทักษะการขบัขีท่ี่ถกูต้อง ต้องมีการ
สอนท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปใหต้รงกับสาเหตท่ีุเกิดขึ้นตอนนี ้จึงพยายามเสนอในเรื่องทักษะ
การรับรู้ความเสี่ยง การคาดการณ์อุบัติเหตุท่ีผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์จ�าเป็นต้องรู้ รวมถึง
วิธีการปฏิบัติตัว การตัดสินใจและการควบคุมรถเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สิ่งเหล่าน้ี 
ควรได้รับการอบรมต้ังแต่โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงก่อนท่ีจะได้รับใบอนญาตขับขี่  
อีกอย่างท่ีจ�าเป็นต้องมี คือกระบวนการ ขั้นตอนท่ีจะได้รับใบอนุญาตขับข่ี ควรต้องเน้น
เรื่องทักษะท่ีรถจักรยานยนต์ยังขาดอยู่

อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์อันดับหนึ่งเป็นเรื่องคน  
แต่จะไปโทษที่ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์เสมอไปนั้นไม่ได้  
แม้ว่ำ 94 เปอร์เซ็นต์ของกำรเกิดอุบัติเหต ุ
จะมำจำกควำมผิดพลำดของมนุษย ์
แต่เกิดจำกผู้ขับขี่จักรยำนยนต์ 54 เปอร์เซ็นต์  
ที่เหลือเป็นเหตุจำกคนขับรถยนต์
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โดยส่วนตัว	 เป็นผู้ติดตามและเกาะติดปัญหาที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัย	
บนท้องถนน หากดูภาพรถจักรยานยนต์ท่ีมีอายุเกือบร้อยปี จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ 
สมัยก่อนไม่มีเบรกล้อหน้า มีแต่เบรกล้อหลัง เพราะในช่วงทศวรรษ 1920 บริเวณ 
ภาคตะวันตกของสหรัฐฯ พื้นผิวถนนมีสภาพท่ีแย่มาก การมีเบรกหน้ามักจะท�าให้รถ 
เสียสมดุล ผู้ผลิตจึงออกแบบให้มีแต่เบรกไว้ท่ีด้านหลัง ผมจึงไมแ่ปลกใจท่ีผู้ขับขี่ชาวไทย
มักจะเบรกท่ีล้อหลังและไมใ่ช้เบรกล้อหน้า 
 ผมทราบว่า ประเทศไทยฝนตกบอ่ยและตกหนกัมาก ซ่ึงท�าใหก้ารเบรกน้ันท�าได้ยาก 
ระบบเบรก ABS  (Anti - Lock Braking System) ของรถจักรยานยนต์เป็นทางออกหนึ่ง
ของปัญหาดังกล่าว ระบบเบรก ABS ไมจ่�าเป็นต้องมีราคาแพง สามารถใสไ่ปท่ีล้อหน้าได้ 
หลายท่านท่ีเคยเห็นการสาธิต จะทราบว่า ระบบเบรก ABS เป็นระบบท่ีทรงพลัง 
และได้ผล ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์หลายรายในประเทศไทยได้สร้างรถ 
ท่ีมีคุณภาพสูงส่งไปขายท่ีอ่ืนของโลก หรือรถจักรยานยนต์ท่ีผมใช้ก็ผลิตในประเทศไทย 
แต่รถในประเทศไทยเองกลับไม่มีระบบท่ีดีเหมือนท่ีผมใช้ในประเทศของผม ท่ีนี่  
ราคารถจักรยานยนต์พรีเม่ียมต้องจ่ายมากกว่า 6 หม่ืนบาท จ่ายเป็นงวดๆ กัน 3-4 ปี 
ดอกเบี้ยก็แพงกว่าท่ียุโรป ท�าให้ต้นทุนมากขึ้นตามไปด้วย 

เบรกควำมสูญเสีย  
ได้เวลำ ‘ABS’

John Chatterton-Ross
Executive Secretary International Affairs 
of Federation Internationale de Motocyclisme: FIM
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 ก่อนหน้านี้ ผมมาประเทศไทยครั้งล่าสดุเมื่อเดือนตลุาคม 2561 โดยมีประสบการณ์
กับผิวถนนท่ีเปียกในเมืองไทย ระบบเบรกท่ีใช้ คือระบบเบรกท่ีใช้ผสม พบว่า ท่าทางของ
ผู้ขับขี่เสียศูนย์ แต่เม่ือใส่ระบบเบรก ABS แล้วจะเห็นท่าทางของผู้ขับข่ีสามารถเข้าสู ่
จุดหยุดนิ่งแบบไมต้่องพยายามอะไรมาก 
 สมัยก่อน 1988 เระบบเบรก ABS มีขนาดใหญ่และมีน�าหนักราว 7-8 กิโลกรัม  
แต่ตัวใหมม่ีน�าหนักเพียง 500 กรัมเท่านั้นเอง
 ประเทศในเอเชียมีรถจักรยานยนต์หลายล้านคัน แต่สิ่งท่ีดีๆ กลับถูกน�าไปส่งออก 
ท้ังๆ ท่ี ส่ิงดีๆ เหล่าน้ันควรให้ผู้ขับขี่ชาวไทยได้เข้าถึงด้วย ผมจึงขอเสนอแนะ 
เพื่อการอภิปรายกันต่อไปเก่ียวกับการมีระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ผลิต 
มคีวามคุ้นเคยดีกับหลักการและระบบการออกแบบบนความเร็วสงูสดุ (maximum design 
speed) อยู่แล้ว ถึงเวลาหรือยังท่ีจะมีมาตรการและข้อบังคับให้ผู้ประกอบการติดต้ัง 
ระบบเบรก ABS ให้กับรถจักรยานยนต์ทุกคันมาต้ังแต่ผลิตในโรงงาน

ระบบเบรก ABS เป็นระบบที่ทรงพลังและได้ผล 
ส่ิงที่น่ำสนใจคือ ผู้ผลิตรถจักรยำนยนต ์
หลำยรำยในประเทศไทย 
ได้สร้ำงรถที่มีคุณภำพสูง 
ส่งไปขำยที่อื่นของโลก  
หรือรถจักรยำนยนต์ที่ผมใช้ก็ผลิตในประเทศไทย  
แต่รถในประเทศไทยเองกลับไม่มีระบบที่ด ี
เหมือนที่ผมใช้ในประเทศ
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อันที่จริง	 การเปรียบเทียบประเทศไทยกับยุโรปน้ันเป็นเรื่องยากเพราะมีปัจจัย	
แตกต่างกัน	การเปรียบเทียบจึงอาจไม่ยุติธรรมนัก แต่ไม่ว่าเราจะมาจากประเทศไหน  
เราต่างก็มีอะไรท่ีจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ NCAP (New Car Assessment Program)  
เป็นโครงการทดสอบอุปกรณ์ยานยนต์ในการใช้งานบนท้องถนน ส�าหรับในภูมิภาคนี้  
เรามีฐานปฏิบัติการท่ีมาเลเซีย และเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย NCAP  
มีชื่อเสียงในเรื่องการทดสอบยานพาหนะสี่ล้อ แต่เราก็มีความมุ่งมั่นในการทดสอบ 
ยานยนต์สองล้อหรือรถจักรยานยนต์ด้วย ท้ังยังสนับสนุนการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ขับข่ี
ยานยนต์สองล้อให้สนใจและให้ความส�าคัญกับมาตรการความปลอดภัยและอุปกรณ์ 
ด้านความปลอดภัย 
 ขณะนี้การติดต้ังระบบ ABS (Anti - lock Braking System) มีความส�าคัญ 
เป็นล�าดับต้นๆ ของโลกและภูมิภาคนี้ ท่ีประเทศอินเดียมีข้อบังคับให้ติดต้ังระบบเบรก  
ABS ต้ังแต่ออกมาจากโรงงานแล้ว อีกประการท่ีส�าคัญ คือการติดระบบเปิดไฟหน้า
อัตโนมติั และการสวมหมวกนริภัยท่ีมีความส�าคัญมากๆ ซึ่งสมควรท่ีจะท�าให้เปน็ข้อบงัคับ 
ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม ตัวอย่างในสหราชอาณาจักรนั้น หมวกนิรภัยท่ีราคาแพงมาก
บางรุ่นกลับปกป้องศีรษะได้ไม่เท่าหมวกท่ีราคาถูกกว่า วิธีการเลือกหมวกนิรภัยจึงควร 
เป็นท่ีรับรู้

ตั้งเจตจ�ำนง  
ติด ABS เป็นมำตรฐำน

David Ward
President & CEO Global NCAP
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ในช่วงเวลำ 15 ปีที่ผ่ำนมำ  
ถุงลมนิรภัยมีต้นทุนลดลง 
กว่ำ 50–60 เปอร์เซ็นต์แล้ว 
เพรำะกำรผลิตจ�ำนวนมำกขึ้น 
ยิ่งท�ำให้ต้นทุนถูกลง  
ปัจจุบันกำรมีระบบเบรก ABS 
ในรถส่ีล้อก็แทบจะเป็น 
มำตรฐำนไปแล้ว 
โดยมีต้นทุนไม่เกิน 50 ดอลลำร ์
ถ้ำเรำมองจำกมุมนี้จะเห็นได้ง่ำย 
โดยไม่รู้จะมำถกเถียงกัน 
เรื่องต้นทุนท�ำไม
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 ตลอดช่วงท่ีได้มีโอกาสท�างานในเรื่องข้อก�ากับยานพาหนะมามากกว่า 20 ปี  
พบเรื่องท่ีน่าสนใจเรื่องหนึ่งเก่ียวกับการน�าข้อก�ากับมาบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตัวอย่างในอินเดียท่ีแรกเร่ิมนั้นใช้วิธีแบบสมัครใจ จากน้ันให้ภาคส่วนเทคโนโลย ี
ท�าการทดสอบ จากนั้นก็น�าผลกลับมาอภิปราย วิเคราะห์ เพ่ือท�าให้ผู้ประกอบการ 
และหุ้นส่วนพยายามให้ความร่วมมือ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ ผู้ออกกฎหมายหรือผู้ผลิต 
ก็มักจะบอกว่า เราใส่ระบบเบรก ABS ในรถของทุกคนไม่ได้เพราะราคาแพงเกินไป  
พวกเขา (ผู้ประกอบการและหุ้นส่วน) พยายามท�าให้ภาครัฐ ผู้ออกกฎหมายเข้าใจผิด 
ว่ามันเป็นเรื่องยาก ผมเห็นตัวอยา่งแบบนี้มารอบโลก 
 แต่เมื่อคุณคิดค้นสิ่งใดๆ ออกมา เทคโนโลยีเหล่านั้นมักจะถูกลงมากกว่าครึ่ง 
เสียด้วยซ�าเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น อย่าไปเชื่อผู้ผลิตมากนักว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น 
แพง ใสไ่มไ่ด้ หนว่ยงานรัฐ ผูอ้อกขอ้บงัคับสามารถท�าใหส้ิง่เหล่านี้เกิดขึ้นได้ อยา่ไปยอ่ท้อ
 ภายในปี 2030 กฎเกณฑ์ข้อบังคับเพ่ือความปลอดภัยต่างๆ ควรถูกก�ากับด้วย
กฎหมาย โดยเฉพาะการมีระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์นั้นควรออกเป็นกฎหมาย
ต้ังแต่ตอนนี้ซึ่งถือเป็นเวลาท่ีมีความเหมาะสม ผมจะดีใจมากถ้ารัฐบาลไทยได้มาร่วม 
งานนีแ้ละบอกว่า เราจะแก้ไขกฎหมาย ขอ้บงัคับใหมใ่หร้ถจักรยานยนต์มรีะบบเบรก ABS
 ท�าไมเราไม่ต้ังมาตรฐานนี้ในหมู่ประเทศอาเซียนด้วยกัน เช่น ท�าข้อตกลงกับ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ก�าหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รว่มกัน 
เพื่ อให้ผู้ผลิตเห็นว่า มีตลาดขนาดใหญ่ในอาเซียนเพื่ อท�าให้เขาเต็มใจท่ีจะติดต้ัง 
ระบบเบรก ABS มาต้ังแต่โรงงาน ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อหนว่ยถูกลง จะเห็นได้ว่า 
ในชว่งเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา ถุงลมนิรภัยมีต้นทุนลดลงกว่า 50-60 เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะ
การผลิตจ�านวนมากขึ้นยิ่งท�าให้ต้นทุนถูกลง ปัจจุบันการมีระบบเบรก ABS ในรถสี่ล้อ 
ก็แทบจะเป็นมาตรฐานไปแล้วโดยมีต้นทุนไม่เกิน 50 ดอลลาร์ ถ้าเรามองจากมุมน้ี 
จะเห็นได้ง่ายโดยไม่รู้จะมาถกเถียงกันเรื่องต้นทุนท�าไม ผู้ผลิตควรเลิกบ่นและเริ่มติดต้ัง
ระบบเบรก ABS มาต้ังแต่โรงงานได้แล้ว สิ่งท่ีคุณต้องท�าก็คือ ต้องมุง่มั่นและมีความต้ังใจ
ก็เท่านั้น
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The New VRU
สร้ำงภำพใหม่ให้คนเดิน ขี ่
ได้ดีและปลอดภัย

Re-Definition
บรรยำย กำรสัญจรที่ปลอดภัย

Re-Thinking & 
Re-Prioritize
TED Talks 
เรำถูกท�ำให้เปรำะบำง

Re-System
เสวนำ-สรุปข้อเสนอ
Design Solution
ออกแบบถนน ออกแบบผู้คน

ผูด้�าเนินรายการ
ชัยยุทธ	โล่ธุวาชัย
เพจ Bike in the City ปั่ นรักษ์พิทักษ์เมือง

ศริะ	ลปิีพัฒนวิทย์
มูลนิธิโลกสีเขียว

ด.ญ.ภัทรธิดา	สวุรรณวงษ์
โรงเรียนอนุบาลก�าแพงแสน

มานิตย	์อินทรพ์ิมพ์
เพจ Accessibility is Freedom

กาญจนา	พันธุเตชะ
เพจป้าแบ็คแพ็ค

อดิศกัดิ	์กันทะเมืองลี้
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ศานนท์	หวังสรา้งบุญ
เครือขา่ย SATARANA เพจ MAYDAY

รศ.ดร.ภาวิณ	ีเอีย่มตระกลู
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชัยวัฒน์	ชื่นโกสมุ	
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พ.ต.อ.กิตติ	อรยิานนท์	
ผู้แทนกองบังคับการต�ารวจจราจร

นพ.ธนันท์ชัย	เมฆประเสรฐิวนิช	
ส�านักการจราจรและขนสง่ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

จ�ารูญ	ต้ังไพศาลกิจ	
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

แทนศร	พรปัญญาภัทร	
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ดร.สเุมธ	องกิตติกลุ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ผูด้�าเนินรายการ
นพ.อนุชา	เศรษฐเสถยีร
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
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ปัญหาที่เราเห็น	 ไม่ใช่เพียงแค่จ�านวนอุบัติเหตุที่เพิ่มสูงขึ้น	 แต่ความรุนแรงในการ	
บาดเจ็บและเสียชีวิตก็เพิม่สงูขึน้ด้วย โดยกลุม่เปราะบาง (VRUS: Vulnerable Road Users)  
แทบจะเป็นกลุ่มหลักของผู้ท่ีเสียชีวิต 
 กลุ่มเปราะบาง คือผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและ 
เสียชีวิตสูง หรือพูดอีกแบบก็คือ คนท่ีมีศักยภาพป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บได้ต�า  
ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ‘เน้ือหุ้มเหล็ก’ ค�าถามส�าคัญคือ เวลาแชร์พ้ืนท่ีถนนด้วยกัน  
เราคิดกับคนเหล่านี้อยา่งไร เราแบง่ปันพื้นท่ีกับพวกเขาอยา่งไร และเขาเสี่ยงอยา่งไร 
 หากดูสถิติในระดับภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ใชย้านพาหนะสองล้อและสามล้อ
มากท่ีสุดในโลก ซึ่งผู้ท่ีใช้คือกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย 
 ส�าหรับประเทศไทย เราเข้าสูป่ฏิญญามอสโกต้ังแต่ปี 2554 ปีหน้าจะเป็นปีสุดท้าย 
ท่ีมีการต้ังเป้าหมายกันไว้ว่า จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะต้องลดลงก่ึงหนึ่ง 
หรือเหลือ 10 คนต่อแสนประชากร แต่มาถึงวันนี้ นอกจากจ�านวนผู้เสียชีวิตไม่ได้ลดลง
แล้วยังทะยานขึ้นเป็น 32.7 คนต่อแสนประชากร หรือปีละประมาณ 20,000 ราย  
จ�านวนน้ีเท่ากับผู้เสียชีวิตในสงครามของหลายประเทศเลยก็ว่าได้ นั่นหมายความว่า  
เราก�าลังอยู่ในสมรภูมิทุกวัน ในขณะท่ีอีกหลายประเทศเขาต้ังเป้าหมาย Zero Mission  
คือไมใ่ห้มีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเลย 

Re-Definition

บรรยำย

กำรสัญจรที่ปลอดภัย

รศ.ดร.ภำวิณี เอี่ยมตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 เม่ือดูการกระจายตัวของความรุนแรง ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 9 ของโลก 
จากเดิมท่ีปีท่ีแล้วเราอยูอั่นดับท่ี 1 แต่การกระจายตัวของปัญหาไมไ่ด้เกิดขึ้นในเมืองหลัก
เท่านั้น ในเมืองรอง เมืองภูมิภาคก็เกิดปัญหาเชน่กัน เราจึงไมไ่ด้ก�าลังพูดถึงสถานการณ์
ของกรุงเทพหานคร ปริมณฑล แต่พูดถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังประเทศไทย 
 ส�าหรับภาพรวมการใช้ถนน ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในบ้านเรามีถึงร้อยละ 70 เพราะ
ราคาเข้าถึงได้ง่าย แม้ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์จะมีจ�านวนมากขนาดน้ีแต่เราก็ไม่ได้ 
ให้ความส�าคัญกับกลุ่มนี้มากนัก หากวันนี้เรายังใช้วิธีเดิมทว่ากลับต้องการตัวเลขใหม่ 
จึงยอ่มเป็นไปไมไ่ด้ ดังนั้นเราอาจต้องคิดใหม ่ขยับใหมอี่กนิดหนึ่ง 
 ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกคือ คนเดินเท้า สภาพบาทวิถีไม่เอ้ือกับเขา หากร้านค้า 
ยึดทางเท้า พวกเขาก็ต้องไปเดินบนถนนร่วมกับรถยนต์ หรือการจะข้ามถนนก็มี 
ความเส่ียงมาก หลักการพื้นฐานท่ีง่ายท่ีสุดคือ ทุกคนควรจะเดินได้ ไม่ว่าจะจนจะรวย  
จะเด็กจะแก่ การเดินควรเป็นส่ิงท่ีใช้ได้ดี น่ีเป็นกระดุมเม็ดแรก เราควรท�าให้สังคมนี ้
เป็นสังคมท่ีให้คนเดินได้ดี 
 กลุ่มท่ีสอง ขยับจากเดินก็จะเป็นพวกจักรยาน สกู๊ตเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานบ้านเรา
ไมไ่ด้ออกแบบให้มีความหลากหลายท่ีจะใชพ้ื้นท่ีรว่มกันได้ หากเราวางโครงสรา้งพ้ืนฐานดี 
ก็จะท�าให้คนได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกร่วมกันมากขึ้น เม่ือนั้นคนก็จะสัมพันธ์กันมากขึ้น 
มีจิตสาธารณะมากข้ึนโดยไม่ต้องสอนกันมาก นับเป็นการท�าให้เกิดพ้ืนท่ีสาธารณะ  
เกิดความเท่าเทียมกันของคนกลุ่มใหญ่
 ค�าถามส�าคัญคือ ท�าไมเราไมม่วัีฒนธรรมทางความคิดว่า การเดินหรอืการใชจั้กรยาน
เป็นทางเลือกท่ีดี คนสว่นใหญย่งัคิดเสมอว่า ต้องใช้รถยนต์เพราะไมมี่ทางเลือก จรงิๆ แล้ว
เรามีทางเลือก เพียงแต่ต้องพัฒนาอีกหลายอยา่งเพื่อท�าให้ทางเลือกนั้นปลอดภัยมากขึ้น 
นอกจากน้ีเรายังละเลยการสอนเด็กๆ เราไม่เคยสอนเด็กเลยว่า เดินอย่างไรให้ปลอดภัย  
ขี่จักรยานอยา่งไรให้ปลอดภัย
 กลุ่มท่ีสาม ขยับข้ึนมาอีกเป็นพวกผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งแชร์ถนนกับรถยนต์  
นับเป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด แต่อาจจะไม่ปลอดภัยท่ีสุด คนชอบต่อว่าเรื่องการ 
ท�าผิดกฎจราจรของจักรยานยนต์ เร่ืองนี้อาจต้องดูท่ีการออกแบบด้วยว่า ท่ีผ่านมา 
เรามุ่งออกแบบถนนเพื่อรถยนต์มากเกินไปหรือไม่ ส�าหรับจักรยานยนต์การกลับรถอาจ
ต้องขับไปไกลมาก และการกลับรถทางขวาท่ามกลางรถท่ีว่ิงเร็วก็เป็นเรื่องยากล�าบาก
ส�าหรับพวกเขา พวกเขาจึงเห็นว่า ขี่ย้อนศรสะดวกกว่า หรือข่ีบนทางเท้าสะดวกท่ีสุด 
นอกจากนี้คนขี่จักรยานยนต์ เมื่อตัดสินใจจะไปทางไหนก็ตัดสินใจเร็วโดยให้สัญญาณมือ
ไม่เป็น ท่ีผ่านมาสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีส�าคัญล�าดับแรกๆ ก็คือ การตัดหน้ากระชั้นชิด  
เราพยายามเข้าไปสอนเด็กต้ังแต่เล็กๆ ในเรื่องนี้ รวมถึงการเข้าใจกฎกติกาการใช้รถ 
ใช้ถนน เพราะเราไมต้่องการเด็กท่ีเรียนเก่งแต่รักษาชีวิตไว้ไมไ่ด้ 
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 คนเหล่านี้สังคมคิดถึงเขาอย่างไร คิดไหมว่าเขาเป็นประเภทเน้ือหุ้มเหล็ก ฝนตก 
แดดออกมีผลต่อเขา จะให้เขาข่ีช้าๆ คงล�าบาก อันดับแรกเราคงต้องเปล่ียนวิธีคิด 
กับคนกลุ่มน้ีและแบง่ปันถนนรว่มกันมากข้ึน สิง่ส�าคัญก็คือ ความเรว็ท่ีคนขับรถใช้บนถนน 
ต้องค�านึงเสมอว่า คนกลุ่มนี้ป้องกันตัวได้น้อย แม้ไม่เกิดอุบัติเหตุ เพียงแค่เขาเสียหลัก 
ของเขาเองก็ล�าบากแล้ว และเราต้องมองอย่างเป็นระบบ คน รถยนต์ จักรยานและ
จักรยานยนต์ ควรอยูกั่นบนถนนด้วยความเร็วเท่าไร หรือต้องการพื้นท่ีเฉพาะไหม
 สิ่งท่ีจะชวนคิดคือ ระบบของความปลอดภัยทางถนนท่ีเรียกว่า Safe System 
Approach หรือวิถีของระบบความปลอดภัย ค�าว่า ‘วิถี’ แปลว่าต้องมองให้เกิดวิธีคิดตาม
องค์ประกอบคือ คน รถ ถนน สภาพแวดล้อม และมอีะไรบา้งท่ีจะเข้ามาชว่ย เราอยากเห็น
นวัตกรรมต่างๆ ถกูน�ามาใช ้อยากเหน็การบงัคับใชก้ฎหมายต่างๆ อยา่งเข้มงวด อยากเหน็

รศ.ดร.ภาวินี เอ่ียมตระกูล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การสร้างบรรยากาศหรือการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมท่ีท�าให้คนรู้สึกว่า การเดิน 
หรือขี่จักรยานดีกว่าการน่ังรถ ได้ออกก�าลังกาย เดินทางสะดวก ฯลฯ ดังนั้น สร้างเมือง 
จึงส�าคัญมากท่ีจะท�าใหเ้ขารูส้กึว่า การขบัรถไมใ่ชค่�าตอบเสมอไป การใชข้นสง่สาธารณะ
ก็สะดวก เป็นการสร้างทางเลือกในการเดินทางให้ผู้คน ค�าว่า “ทางเลือก” คือ การท�าให้
เกิดสิ่งใหม่ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วดีเท่ากันหรือดีกว่า สิ่งเหล่าน้ี 
จะไมเ่กิดข้ึนหากมาเป็นชิ้นๆ ดังน้ันต้องมาเป็นชุดมาเป็นแพ็คเกจ เป็นระบบ บูรณาการ
ทุกด้าน หากท�าได้ก็จะเกิดภาพรวมในการเปล่ียนทัศนคติของคน 
 การบูรณาการสิ่งต่างๆ ท่ีพูดไปนั้นมีหลายประเทศท่ีท�าแล้วประสบความส�าเร็จ  
โดยริเร่ิมท�ากันมาอยา่งยาวนาน เชน่ การแก้ปญัหาจราจรโดยพยายามท�าเมอืงใหค้น ‘รูส้กึ’ 
อยากเดิน ไมไ่ด้บงัคับใหค้นไปเดิน แต่ท�าใหเ้หน็เองว่านา่เดิน ทางเท้ากว้างเท่าทางรถยนต์ 
มีต้นไม้ร่มรื่น ระบบขนส่งสาธารณะก็มีรองรับเพียงพอ แล้วบางเมืองในต่างประเทศ 
ก็เก็บค่าธรรมเนียมรถท่ีเข้ามาในเขตนั้นเพราะท�าให้เกิดมลพิษ น่ีคือการวางแผน 
อยา่งเป็นระบบ เป็นไปท้ังกระบวนการโดยไมไ่ด้มองว่า ความปลอดภัยคือความปลอดภัย  

นี่คือกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ  
เป็นไปทั้งกระบวนกำร 
โดยไม่ได้มองว่ำ  
ควำมปลอดภัยคือควำมปลอดภัย  
แต่มองว่ำควำมปลอดภัย 
คือคุณภำพชีวิตที่ดีของทุกคน  
เมื่อนั้นผู้คนจะรู้สึกเป็นเจ้ำของ  
พวกเขำจะช่วยกันเองคนละไม้คนละมือ 
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แต่มองว่าความปลอดภัยคือคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคน เมื่อนั้นผู้คนจะรู้สึกเป็นเจ้าของ 
พวกเขาจะชว่ยกันเองคนละไม้คนละมือ 
 นอกจากนี ้เมอืงท่ีออกแบบดีก็จะท�าใหค้นในเมอืงสขุภาพดี โดยเฉพาะเมื่อเราก�าลัง
เจอกับสังคมสูงวัย งบประมาณท่ีจะต้องใช้รักษาคนเจ็บป่วยจะสูงมาก ผู้สูงวัยหากไม่ได้
ออกก�าลังกาย ไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน พวกเขาจะมีสุขภาพท่ีไม่ดีและเสี่ยงต่อการ 
ติดบ้านติดเตียง ตัวอยา่งของโตเกียว มีการจัดการระบบถนนท่ีดี จากการเก็บสถิติพบว่า 
ระยะเดินของคนท่ีไปท�างานคือประมาณ 1 กิโลเมตรต่อวัน ดังน้ัน หากออกแบบเมืองดี 
นอกจากจะลดปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนแล้วยังช่วยท�าให้คุณภาพชีวิตคนดีข้ึน 
ซึ่งสง่ผลไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ด้วย 
 อีกสว่นท่ีอยากชี้ให้เห็นคือ คนเดินเท้า คนขี่จักรยาน หากจะท�าทางให้เขาใช้รว่มกับ
รถยนต์โดยตลอดน้ันเป็นเรื่องท่ีอันตรายและล�าบากมาก ดังนั้น ทางลัด ทางเลาะต้องมี
เพื่อให้คนเหล่านี้สะดวก ปลอดภัย ระยะทางสั้นขึ้น เชื่อมต่อกับระบบขนสง่สาธารณะได้ 
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Re-Thinking & Re-Prioritize

TED Talks

Share the Road  
คนขี่กับคนขับ  
ไปยังไง ปลอดภัยด้วยกัน

ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ 
มูลนิธิโลกสีเขียว 

ท�าไมเราจะต้องม	ี ‘คนขี’่	 (จักรยาน)	อยู่บนท้องถนนด้วยในเม่ือถนนวันนีเ้ต็มไปด้วย
รถยนต์	
 เรามีรถยนต์เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 2 ล้านคัน ปี 2562 มีรถจ�านวน 40 ล้านคัน 
แล้ว รถยนต์ก�าลังเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ แต่พื้นท่ีถนนไมไ่ด้เพิม่ขึ้นด้วย ดังนั้นเราใช้ทรพัยากรถนน
ไปกับรถยนต์สูงมาก ในจ�านวน 40 ล้านคัน 95 เปอร์เซ็นต์เป็นรถยนต์ส่วนตัว ถ้าเรา 
ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป ปัญหาการจราจรติดขัดจะหนักหนาสาหัสมากขึ้น 
 หากเทียบกับรถบัส รถบัสย่อมขนคนเดินทางได้มากกว่า แต่มีเง่ือนไขว่าทุกคน 
ต้องไปในทางเดียวกัน แต่หากใช้จักรยาน เราจะยังคงข้อได้เปรียบเชน่เดียวกับรถสว่นตัว
ท่ีว่าใครจะไปทางไหนก็ได้ จากจุดใดก็ได้ นีจึ่งเป็นเหตผุลว่า ท�าไมต้องมี ‘คนข่ี’ (จักรยาน) 
มาอยู่บนท้องถนน ในขณะท่ีรถติดอย่างหนักในแทบทุกพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร  
หากเราคิดแบบเดิม ท�าแบบเดิม ผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบเดิม ไมม่ีทางแก้ปัญหารถติดได้ 
จักรยานอาจเป็นทางออกง่ายๆ ท่ีจะแก้ปัญหาซับซ้อนของเมืองใหญ่ได้ เราอาจใช้ 
มันเป็นการสัญจรในรูปแบบเส้นเลือดฝอยในการหล่อเล้ียงการเดินทางของเมือง  
และเชื่อมมันกับระบบขนสง่สาธารณะได้ 
 แล้วจะปรับอยา่งไรให้คนขีจั่กรยานกับคนขบัรถไปด้วยกันบนถนนได้ ปญัหาใหญส่ดุ
ตอนนี้ คือ... 
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	 •	 ระดับความเรว็ทีแ่ตกต่างกันมาก ถ้าเอาจักรยานท่ีมีความเร็ว 20-30 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมงไปอยู่บนถนนท่ีมีรถว่ิงด้วยความเร็วเฉล่ีย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ 
เสี่ยงอันตราย 
 •	การขาดความเคารพกติกา เนื่องจากเจอปัญหาการจราจรหนักหน่วงข้ึนทุกวัน  
ทุกคนมีความเครียดมากขึ้นจึงเกิดการละเมิดกฎเพื่อให้ไปได้ไวท่ีสุด เม่ือละเมิดแล้ว 
ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งผลต่อส�านึกสาธารณะ ท�าให้ผู้คนเคยชิน 
กับการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
 •	ภาพผลิตซ้�าของถนนทีเ่ต็มไปด้วยรถยนต์	ยิ่งตอกย�ามายาคติว่า ถนนเป็นของ
รถยนต์อย่างเดียวเท่านั้น ภาพข่าวก็เห็นบ่อยๆ ว่าจักรยานโดนชน ท�าให้คนคิดว่า 
การขี่ จักรยานอันตราย แต่ความเป็นจริงแล้วจักรยานปลอดภัยมาก ความเร็ว  
20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าล้มก็เพียงแค่ถลอก แต่สิ่งท่ีเป็นอันตราย คือพาหนะขนาดใหญ ่
และมคีวามเร็วสูงต่างหากท่ีท�าลายความปลอดภัยของจักรยาน มายาคตินีย้งัไปไกลถึงว่า  
เมืองไทยไมน่า่ปั่ นจักรยานเพราะเป็นเมืองร้อน อากาศไมเ่หมือนยุโรป
 •	 การขาดทักษะประสบการณ์	 ทักษะในการใช้ถนนร่วมกันเป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าม ี
ทักษะมากพอจะรู้ว่า ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยง ตรงไหนข่ีได้ การปฏิบัติตัวควรเป็นอย่างไร  
ท�าให้คนอ่ืนคาดการณ์เราได้ เราคาดการณ์เขาได้ 
 •	ความพรอ้มของถนน	 ต้องยอมรับว่าประเทศไทยพัฒนาถนนโดยโฟกัสรถยนต์ 
เป็นหลัก พยายามท�าให้รถยนต์ไหลมากท่ีสุดโดยไม่ได้สนใจยานพาหนะเล็กอ่ืนๆ  
ท้ังท่ีจักรยานเป็นพาหนะทางเลือกท่ีเกิดขึ้นใหมแ่ละมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 แล้วจะจัดการอยา่งไร 
 มีหลายเรื่องท่ีต้องท�า แต่สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ การท�าให้เกิดทัศนคติ ‘ถนนเพื่อทุกคน’ 
เราต้องเปล่ียนวิธีคิดใหม่ถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่ ถนนต้องไม่ใช่พื้นท่ีส�าหรับเฉพาะ
รถยนต์อีกต่อไป แต่ถนนคือพื้นท่ีสาธารณะส�าหรับทุกคนท่ีใช้ในการสัญจร การสัญจร 
ทุกรูปแบบจะต้องมีสิทธิใช้ถนนได้อย่างเท่าเทียมกัน และเราทุกคนต้องเดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย ความเท่าเทียมไมไ่ด้หมายความว่า เราจะซอยถนน เลนหน่ึงเอาไปเดิน เลนหนึ่ง
เอาไปข่ีจักรยาน เลนหนึ่งเอาให้รถยนต์ แต่เราต้องมองถึงความส�าคัญของการสัญจร 
แบบต่างๆ ถ้าเป็นรถขนส่งสาธารณะขนคนจ�านวนมาก ควรมีสิทธิไปก่อนหรือไม ่ 
เรื่องการเดินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนต้องมี เราต้องท�าให้วิถีการเดินทางซ่ึงเป็น 
เรื่องพื้นฐานท่ีสุดใช้งานได้จริง ส�าหรับจักรยานก็เชน่กัน เป็นพาหนะเล็กๆ ท่ีไมก่่อมลพิษ
และมีประสิทธิภาพเพราะใช้พื้นท่ีถนนไม่มาก เราต้องหามาตรการในการคุ้มครอง 
ให้คนขี่จักรยานมีความปลอดภัยในการใช้ถนนมากขึ้น 
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 ตัวอยา่งท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อประมาณ 10 ปีท่ีแล้วมีถนนทางเข้าหลัก
กว้าง 6 เลน แบง่เป็นไป 3 เลน กลับ 3 เลน แต่ปรากฏว่ารถเต็มมหาวิทยาลัย หาท่ีจอดยาก 
ถนนใช้ได้จริงฝั่ งละเลนคร่ึง เพราะมีรถจอดหน่ึงเลน และอีกเลนต้องคอยหยุดให้รถ 
เข้าออกตึกต่างๆ จากนั้นมีการคิดใหม่ เอา 3 เลนท่ีดูเหมือนจะใช้ไม่ได้มาจัดการเปล่ียน
เป็นเลนจักรยาน ทางเดินและปลูกต้นไม้ คนท่ีจะน�ารถเข้ามหาวิทยาลัยต้องเอาไปจอด
ตามจุดเฉพาะท่ีจัดให ้ตอนแรกท้ังอาจารยแ์ละนกัศกึษาโวยวาย มกีารประท้วงกันวุ่นวาย 
แต่ผา่นไป 10 ปี ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้  มหาวิทยาลัยนา่อยูร่าวสวรรค์น้อยๆ 
 หลายคนสงสัยว่า ขี่จักรยานท�าให้ไปถึงท่ีหมายช้าหรือเปล่า จากการเก็บสถิติ 
คนใช้จักรยานท่ัวโลก พบว่า ความเร็วเฉล่ียของคนปั่ นจักรยานท่ัวโลกอยูท่ี่ 17 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง แต่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซ่ึงมีการจัดระบบให้เอ้ือต่อการใช้จักรยานสามารถ
ท�าความเร็วได้ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเทียบกับการขับรถในกรุงเทพฯ เราพบว่า 
กรุงเทพฯ ช้ันใน รถท�าความเร็วได้ประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในพื้นท่ีท่ี 
รถติดมากๆ ความเร็วเหลือแค่หลักหนว่ยเท่านั้น 

ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ 
มูลนิธิโลกสีเขียว 



63

 ดังนั้นจึงต้องมกีารเปล่ียนทัศนติในเร่ืองนี ้ถ้าแก้โจทยท์�าใหค้นเปล่ียนมุมมองท่ีมต่ีอ
ถนนได้ เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเหลือจะกลายเป็นเรื่องง่าย เชน่ 
 การจ�ากัดความเรว็	– สาเหตุส�าคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย คือ  
การขับเร็วกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด ส�าหรับการใช้ถนนรว่มกันนั้น บนถนนท่ีจ�ากัดความเร็ว
ท่ี 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ชัดเจนว่าจักรยานและรถใช้พื้นท่ีร่วมกันไม่ได้เพราะจะเกิด
อันตราย ถ้าบนถนนจ�ากัดความเร็วท่ี 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องมีเลนแยกต่างหาก  
ถ้าจ�ากัดความเร็วท่ี 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่จ�าเป็นต้องมีเลนจักรยาน แปลว่าใช้ถนน
รว่มกันได้ 
	 สภาพถนน	 - การแก้ปัญหาโดยการท�าถนนกว้างๆ ไม่ได้สร้างปัญหาเรื่ อง 
ความปลอดภัยเท่านัน้ แต่ยงัสง่ผลถึงคุณภาพชวิีตด้วย ยานพาหนะเล็กๆ กลับรถด้วยความ
ยากล�าบาก ประชาชนข้ามถนนยาก สภาพถนนมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการก�าหนด
พฤติกรรม 
 การกวดขันวินัยจราจร	-	เรื่องนีต้้องท�าควบคู่กับการออกแบบพฤติกรรม เราจะเหน็
ตัวอย่างได้มากมายกับป้ายห้ามเดินลัดสนามแต่ก็ยังมีรอยทางเดินลัดสนาม บางครั้งเรา
กวดขันผิดจุดโดยลืมดูไปว่าพฤติกรรมจริงๆ ของคนเป็นอย่างไร มันจะดีกว่าไหมท่ีจะ 
ท�าทางท่ีเขาเดินลัดนั้นให้เป็นทางเดินของคนไปเลย ถ้าผู้คนปฏิบัติตามกฎแล้วมีความ
สะดวกด้วย มคีวามปลอดภัยมากขึ้นด้วย ท�าไมเขาจะไมท่�า อยา่งไรก็ตาม บางทีเรากวดขนั
ตรงไปตรงมา คนก็อาจไมเ่ชื่อฟงั ตัวอยา่งของโถฉีห่อ้งน�าชายในอัมสเตอรดั์ม เนเธอรแ์ลนด์ 
ท่ีผ่านมาเคยมีปัญหาผู้ใช้งานท�าสกปรก ฉ่ีไม่ลงโถ สุดท้ายเขาออกแบบโดยใช้  
‘ทฤษฎีสะกิด’ ด้วยการเอาสติกเกอร์รูปแมลงวันติดท่ีโถ เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็ม ี
ความรู้สึกว่า มีอะไรสักอย่างแปลกปลอมและพยายามโฟกัสตรงนั้นเวลาฉ่ี ปัญหาความ
สกปรกก็ไมม่ีอีกต่อไป 
 ทักษะและประสบการณ์	 -	 ถ้าเรามีทักษะท่ีดีจะเป็นเกราะป้องกันคุ้มครอง 
ความปลอดภัยให้เราได้ แต่น่าเสียดายว่า ในโรงเรียนสอนขับรถ ในการทดสอบใบขับข่ี
ต่างๆ ไม่มีสักประโยคเดียวท่ีพูดถึงการใช้รถใช้ถนนร่วมกับจักรยาน นี่ท�าให้คนขับรถ 
ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า เมื่อเจอจักรยานควรปฏิบัติตัวอย่างไร ส�าหรับในกลุ่มคนขี่จักรยานเอง 
มกีารท�ากิจกรรมมากพอสมควร เชน่ การท�าคูม่อืความปลอดภัย มกีารอบรมการขีจั่กรยาน
อย่างปลอดภัย แต่เราก็ยังมีคนใช้จักรยานท่ีดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอ เช่น ไม่มีการติด 
ไฟสะท้อนแสง ไม่ส่งสัญญาณมือเพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนคนอ่ืนคาดการณ์ได้ว่าเราจะไป
ทิศทางไหน หลักการของเรื่องนี้มีเพียงง่ายๆ ว่า ท�าให้เขาเห็นเรา เราเห็นเขา และ 
คาดการณ์กันได้ว่าใครจะไปทางไหน เพียงเท่านี้ก็ลดอุบัติเหตุไปได้มาก 
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 สุดท้ายคือ การเปิดใจ	 -	 เรื่องอ่ืนๆ ข้างต้นนั้นอาจดูยุ่งยาก ไม่น่าจะท�าได้ในระยะ
เวลาอันใกล้ แต่ข้อสุดท้ายนี้เราท�าได้เลยทันที คือการแชร์จากหัวใจของเรา อยากชวน 
ทุกท่านท�าเร่ืองง่ายๆ เช่น หยุดรถให้คนข้ามถนนบนทางม้าลาย โลกอาจไม่ได้เปล่ียน 
ด้วยการกระท�าง่ายๆ ของเรา แต่เมื่อเราเริ่มท�า สิ่งท่ีปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเองท่ีเปล่ียน  
เคล็ดลับหนึ่งท่ีท�าให้เราแคร์คนอ่ืนๆ มากขึ้น คือการคิดว่า แม้เป็นคนท่ีเราไมรู่้จัก เขาก็มี
คนท่ีรัก คนท่ีแคร์เขาอยูเ่หมือนกันกับเรา 
 Nobody is nobody. Everybody is somebody for someone.

มีหลำยเรื่องที่ต้องท�ำ แต่ส่ิงส�ำคัญที่สุด 
คือกำรท�ำให้เกิดทัศนคติ ‘ถนนเพ่ือทุกคน’  
เรำต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้ำอยำกได้ผลลัพธ์แบบใหม่ 
ถนนต้องไม่ใช่พ้ืนที่ส�ำหรับเฉพำะรถยนต์อีกต่อไป  
แต่ถนนคือพ้ืนที่สำธำรณะส�ำหรับทุกคน 
ที่ใช้ในกำรสัญจร กำรสัญจรทุกรูปแบบ 
จะต้องมีสิทธิใช้ถนนได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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หนูอายุ	12	ปี	มปีระสบการณ์เกีย่วกับอุบติัเหต	ุ5	ครัง้	ซ้ึง่จะขอน�าบางสว่นมาเล่าใหฟ้ัง	
 เหตุการณ์แรก ในช่วงเย็นของวันหยุดวันหนึ่ง หนูกับแม่ไปซ้ือข้าวท่ีร้านอาหาร 
ริมถนน ระหว่างแม่รอเงินทอนและหนูเดินไปรอท่ีรถ รถมอเตอร์ไซค์ท่ีจอดอยู่ข้างๆ  
ก�าลังออกตัว เขาไมทั่นได้มอง จึงเฉี่ยวหนูจนหกล้ม มีแผลถลอก เหตุท่ีหนูต้องลงมาเดิน
ตรงถนนในตอนนั้นก็เพราะบนทางเท้ามีร้านขายอาหารต้ังอยูเ่ต็มพื้นท่ี 
 การเดินทางไปโรงเรียนของหนูก็ยากล�าบาก เพราะต้องขา้มทางมา้ลายหนา้โรงเรียน
ซึ่งรู้สึกอันตรายตลอดเวลา เคยมีเหตุรถชนคนท่ีหน้าโรงเรียนด้วย เป็นคุณตาคนหนึ่ง 
ท่ีกลับรถมอเตอร์ไซค์หน้าโรงเรียนแล้วโดนรถกระบะชนลากรา่งของลุงและมอเตอร์ไซค์
ของลุงไปไกล ลุงเสียชีวิตคาท่ีเกิดเหตุ 
 อีกเหตกุารณห์นึง่ ในชว่งกลางวัน หนไูปเท่ียวโดยใช้เสน้ทางบางเลน จังหวัดนครปฐม 
บนถนนไม่มีเกาะกลาง รถว่ิงสวนกัน รถเก๋งท่ีพ่ีขับก�าลังจะเล้ียวเข้าปั๊ มทางด้านขวา  
เขาเห็นรถพ่วงว่ิงสวนมาแล้วแต่คิดว่าจะเล้ียวเข้าปั๊ มได้ทัน แต่ก็ไม่พ้น เพราะรถพ่วง 
ขับมาด้วยความเร็วมากท�าให้ชนท้ายรถเก๋งของพี่ คนขับและคนนั่งด้านหน้าคาด 
เข็มขัดนิรภัย แต่ตัวหนูน่ังด้านหลัง ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ท�าให้ตัวกระเด็นไปชนเบาะ 
คนข้างหน้าได้รับบาดเจ็บท่ีแขน 
 หนูโชคดีท่ีประสบอุบัติเหตุแล้วได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่บางคนอาจถึงข้ัน 
เสียชีวิตหรือพิการ ความฝันของแต่ละคนก็คงสูญเสียไปด้วย 
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หนูเคยโดนเฉี่ยว และเฉียดโดนชน

ด.ญ.ภัทรธิดำ สุวรรณวงษ์ 
โรงเรียนอนุบาลก�าแพงแสน
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ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทีมงานที่ได้ออกแบบทางลาดขึ้นบนเวทีแทนบันได	ทุกคน	
ไม่ว่าพิการหรือไม่ก็ต้องใช้ทางลาดนี้ขึ้นเวที นี่เป็นตัวอย่างท่ีท�าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
ในเรื่ องความเท่าเทียม เพราะสิ่งท่ีคนพิการทุกคนต้องการ คือความไม่แปลกแยก 
(Inclusive) เพราะเราไมส่ามารถสรา้งโลกคนพิการขึ้นมาใหมไ่ด้ เราอาศยัในเมอืงเดียวกัน 
โลกใบเดียวกัน 
 ผมมาในเวทีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อส่งเสียงว่า คนทุกคนต้องได้รับความ
ปลอดภัยไมต่่างกัน แม้สภาพรา่งกายจะมีความแตกต่าง
 ผมเกิดอุบติัเหตมุอเตอรไ์ซค์ล้มตอนอายุ 24 ปีท�าให้ต้องนัง่วีลแชร ์ผมเปน็นักรณรงค์
เพื่อสิทธิและความเท่าเทียม โดยเน้นรณรงค์ในเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะหรือ 
Accessibility และการเข้าถึงท่ีไมส่มบูรณ์สง่ผลให้เกิดปัญหาความปลอดภัยได้ 
 ในประเทศไทย ทางเท้ามีปัญหาเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่ได้สร้างโดย 
ค�านึงถึงวีลแชร์ ปลายทางเท้าไม่มีสโลป ท�าให้เราต้องลงไปใช้พ้ืนผิวถนน แล้ววีลแชร์ 
ก็เล็ก ถ้าคนขับรถตัวเต้ียก็อาจมองเห็นได้ไม่ถนัด รู้ตัวอีกทีเราคงอยู่ใต้รถแล้ว  
นับเป็นความเสี่ยงของการลงไปใช้พ้ืนผิวถนนเพราะทางเท้าสร้างไม่สมบูรณ์ ผมพบว่าม ี
พื้นท่ีน้อยมากใน กทม. ท่ีสามารถเข็นรถบนทางเท้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ยังไม่นับ
ส�านกึสาธารณะท่ีมีปัญหา เกิดการละเมิดกฎ ข่ีรถจักรยานยนต์ย้อนศร หรอืขบัขีบ่นทางเท้า
จนเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางเท้าเป็นประจ�า 
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คนพิกำรไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่เปรำะบำง

มำนิตย์ อินทร์พิมพ์ 
เพจ Accessibility is Freedom
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 ผมอยากเล่าเรื่องอุบัติเหตท่ีุเกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟงัอีกสกันดิ 15 ปท่ีีแล้วผมนั่งวีลแชร์
รอรถแท็กซี่เพื่ อจะไปท�างาน ส�าหรับผมแล้ว ตอนน้ันแท็กซี่คือโหมดการเดินทาง 
โหมดเดียวท่ีเป็นไปได้ ระหว่างรอบนทางเท้า จู่ๆ ก็โดนมอเตอร์ไซค์ท่ีว่ิงมาบนทางเท้า 
ชนเข้าท่ีด้านหลังวีลแชร์จนหงายท้อง ยังดีท่ีแข็งแรงพอจะเซฟตัวเองได้ 
 ทุกคนคงมีค�าถามไม่ต่างกับผมว่า เกือบ 20 ปีแล้วท�าไมสังคมยังไม่เปล่ียน  
การต้ังค�าถามจะท�าให้เราสนใจหาค�าตอบว่า ท�าไมเกิดสิ่งเหล่านี้ข้ึนซ�าๆ ผมท�างาน 
รณรงค์มา 5 ปีเต็ม มองเห็นว่า ไม่ว่าจะเร่ืองใดก็ตาม แม้มีกฎหมายแข็งแรงมากแค่ไหน  
ปัญหาก็ยังเกิดขึ้น เพราะสิ่งต่างๆ ยังไมเ่ป็นไปตามกฎหมายก�าหนดแต่อยา่งใด 
 เราแค่เพียงต้องการเมืองท่ีทุกคนมีความปลอดภัยเท่าเทียมกัน วันนี้คุณอาจ 
ไมเ่จออุบัติเหตุ แต่พรุง่นี้ก็ไมแ่น ่และคุณอาจต้องมานั่งวีลแชร์เหมือนผมก็ได้ โดยเฉพาะ 
เมื่อเราอายุ 60 ปี สภาพรา่งกายก็ยิ่งจะเปราะบาง 
 ผมยินดีรว่มกับทุกฝ่ายด้วยหวังว่า สิ่งต่างๆ จะเปล่ียนแปลงในชว่งชีวิตของเรา

เรำแค่เพียงต้องกำรเมืองที่ทุกคน 
มีควำมปลอดภัยเท่ำเทียมกัน  
วันนี้คุณอำจไม่เจออุบัติเหตุ  
แต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่  
และคุณอำจต้องมำนั่งวีลแชร์
เหมือนผมก็ได้  
โดยเฉพำะเมื่อเรำอำยุ 60 ปี  
สภำพร่ำงกำยก็ยิ่งจะเปรำะบำง 
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หลังเกษียณอายุราชการเมื่อปี	 2557	 ก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายแห่ง		
จึงขอเปน็ตัวแทนผู้สงูวัยในการสะท้อนความเห็นหลังจากท่ีได้ไปเหน็ตัวอยา่งต่างประเทศ 
โดยจะขอเน้นท่ีทางเดินเท้า ทางม้าลายและทางลาดส�าหรับผู้สูงวัยและผู้ใช้วีลแชร์ 
 ชว่งท่ีท�างานตลอด 30 ป ีการเดินทางจะใชวิ้ธขีบัรถเป็นหลัก แต่พอเกษียณก็พยายาม
ใช้วิธีการเดินเป็นหลัก ท�าให้เห็นสภาพทางเท้า ถนน ทางลาดท่ีช�ารุดและไม่เหมาะสม
มากมายในกรุงเทพฯ แต่มันก็กลายเป็นสิ่งชินตา ประเทศไทยรถเมล์จอดไม่ชิดทางเท้า 
ขณะท่ีต่างประเทศจอดเทียบชนิดบันไดรถเมล์อยู่ระดับเดียวกับทางเท้า บางประเท 
ศมีลิฟต์ยกวีลแชร์ขึ้นลง นอกจากนี้ทางเท้า (Footpath) ของไทยยังมีลักษณะพิเศษ  
แค่เว้นช่องพอให้คนเดินได้นิดหน่อย นอกนั้นเอาไว้ขายของ เต็มไปด้วยแผงของแม่ค้า  
และยังมีเสาไฟฟ้า ตู้สัญญาณโทรศัพท์ท่ีกีดขวาง ฝาท่อก็คนละระดับกับพ้ืนทางเท้า  
ท่ีผ่านมาเวลามีอะไรเกะกะเราก็เดินหลบลงไปเดินบนถนน ถ้าเหยียบกระเบื้ อง 
แล้วน�ากระเด็นขึ้นมาเราก็หาทางระวังหรือหาทางท�าความสะอาดเอาเอง ไม่เคยมี 
ข้อเรียกร้องใดๆ 
 พอได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ท�าให้ได้เห็นว่าเขาจัดการอย่างไรโดยท่ี
ประชาชนไมต้่องร้องขอ ยกตัวอยา่งเมืองเยรูซาเล็ม อิสราเอล พื้นทางเท้าเป็นตัวหนอน
แต่ปูเรียบมาก ไม่มีสะดุด โครงสร้างแข็งแรงมาก คนเดินสะดวก เมืองอิสตันบูล ตุรกี  
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มุมมองจำกคนท่องโลก:  
รัฐจะรับมือสังคมสูงวัยอย่ำงไร

กำญจนำ พันธุเตชะ
เพจป้าแบ็คแพ็ค



69

ใชร้ถราง รถยนต์ ทางเท้ารว่มกันได้อยา่งลงตัว สว่นทางเท้าท่ีสวยท่ีสดุ คือเมอืงโบโลญญา
ของอิตาลี มีหลังคา พื้นหินขัด ท�ามานานเป็นร้อยปีแต่ยังแข็งแรง ไม่มีปัญหาเลย 
ส�าหรับคนใช้รถเข็นหรือการเดินเท้า ท่ีซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ทางเท้าไม่มีอะไรขวาง 
ทางเดินเลย ท่ีนิวยอร์กคับค่ังมากท้ังรถ ท้ังคน แต่ทางม้าลายในยา่นท่ีจอแจก็กว้างขวาง 
คนข้ามเยอะ ทุกคนรอสัญญาณไฟท่ีทางม้าลาย ส่วนเมืองท่ีเดนมาร์กนั้นเป็นสุดยอด 
ของการใช้จักรยาน จัดการพื้นท่ีถนนได้ดีมาก 
 ด้วยสไตล์การเท่ียวของตัวเอง จะใช้วิธีการเดินซอกแซกดูนั่นดูนี่ เรารู้สึกได้เลยว่า
เวลาเดินจะสะดวกมาก ไม่มีสะดุด ทางเท้ากว้าง ทางม้าลายไม่ต้องรีบวิ่งข้ามถนนแบบ
บ้านเราและมีทางลาดทุกจุด 
 เมื่อดูแผนท่ีเมืองต่างๆ พบว่า เขาวางผังเมืองดีมาก การวางผังเมืองเป็นเรื่องส�าคัญ
ในการลดปัญหาต่างๆ ท่ีจะตามมา เมืองของอเมริกาใช้หลักการตัดถนนเป็นตาหมากรุก 
ญี่ปุ่นท่ีเกียวโตก็ท�าแบบนี้มาต้ังแต่โบราณ เขาใช้ผังเมืองในการควบคุมอาคารต่างๆ 
พยายามอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าไว้ให้ได้ แล้วผลพลอยได้ก็ท�าให้ระบบการจราจร 
ของเขามีระเบียบ แต่เมื่อหันดูผังเมืองของกรุงเทพฯ เรามองไม่เห็นทางเลยว่าจะจัดการ
จราจรให้ดีได้อยา่งไร แต่มันก็นา่จะมีทางออก มีทางเลือกในการปรับปรุง
 สิ่งท่ีเราต้องการคือ ทางเดินเท้าท่ีได้มาตรฐานซึ่งควรก�าหนดว่าจะอยู่สูงกว่าระดับ
ถนนเท่าไร พื้นควรจะอัดแนน่ไหม ทางลาดขึ้นลงต้องมี รวมไปถึงทางม้าลายท่ีข้ามถนน
ได้อย่างปลอดภัย เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะอายุมากขึ้น ซึ่งหากอายุ 70 ปี เราคง 
ข้ึนสะพานลอยไม่ไหว ในต่างประเทศไม่เคยเห็นสะพานลอยเลย เพราะเขาใช้วิธีข้าม
ทางม้าลาย 
 เราคงไมต้่องรอใหท้กุอยา่งสมบูรณแ์บบ บางอยา่งสามารถท�าได้เลย แค่เพยีงควบคุม
การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน แข็งแรงแนน่หนาถาวร 

เมื่อดูแผนที่เมืองต่ำงๆ พบว่ำ  
เขำวำงผังเมืองดีมำก กำรวำงผังเมือง 
เป็นเรื่องส�ำคัญในกำรลดปัญหำต่ำงๆ 
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ค�าถามแรกคือ	 เมืองแบบไหนที่จะท�าให้คนเดินเท้า	 คนขี่จักรยาน	 อยู่ได้โดย	
ไมเ่ปราะบาง	เมืองแบบไหนท่ีท�าให้คนอยูอ่าศัยเปราะบางหรือไมป่ลอดภัย 
 กรุงเทพฯ เปน็เมืองท่ีท�าใหเ้รารูส้กึเปราะบางเพราะตัวมันเองก็เปราะบาง จนกระท่ัง
ต้องมีเวทีพูดคุยกันเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
 ลักษณะทางกายภาพของถนนเป็นตัวสะท้อนว่าเราให้ความส�าคัญกับอะไร  
นอกจากกรุงเทพฯ จะใหค้วามส�าคัญกับรถยนต์แล้ว ยงัเปน็เมอืง ‘ระยะขบั’ แต่การขบัรถ 
ถูกต้ังค�าถามว่า เป็นทางเลือกจริงๆ หรือเป็นสิ่งท่ีเราต้องจ�ายอมเพราะเดินทางแบบอ่ืน 
ไมส่ะดวก 
 สิง่ท่ีอยากจะพดู ประการแรก ผลจากการส�ารวจการท�าผงัเมอืงรวมฉบบัก่อนพบว่า 
คนในกรุงเทพใช้เวลาเฉล่ียอยู่ในรถยนต์ 800 ชั่วโมงต่อปี หรือประมาณ 1 เดือนกว่าๆ  
ถ้าเทียบรอบปีนักษัตร 12 ปี เราอยู่ในรถ 1 ปี ดังนั้นไม่แปลกใจท่ีเด็กๆ ท่ีเติบโตใน
กรุงเทพมหานคร มีบ้านอยู่ชานเมืองแล้วพ่อแม่ต้องมาส่งเรียนโรงเรียนดีๆ ในเมือง 
ก็จะโตในรถยนต์ สิ่งแวดล้อมก็จะหล่อหลอมให้เขาเป็นคนแบบหนึ่ง 
 ประการท่ีสอง กรุงเทพฯ เป็นมติรกับคนเดินเท้า คนแก่ คนใช้วีลแชร ์คนข่ีจักรยานไหม 
มคี�าๆ หนึง่ว่า ถนนเปรียบเสมอืนสมรภูม ิการก้าวเท้าลงไปบนถนนคือการต่อสูเ้อาชวิีตรอด 
เพื่อจะไปอีกฝั่ ง เวลาเราจะข้ามถนนต้องมองซ้าย มองขวา แล้วมองซ้ายอีกครั้ง แต่คนท่ี
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เมืองเดินได ้
ควรมำพร้อมกับเมืองเดินดี

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
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ไปสอบใบขับขีไ่มเ่คยสอนลกูด้วยซ�าว่า ต้องขบัรถอยา่งไร ไมเ่คยบอกว่าคนเดินเท้า จักรยาน  
มีสิทธิใช้ถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ ดังนั้น การท�าให้ถนนปลอดภัยจึงเป็นเรื่องยากมาก 
 โครงสร้างของเมืองกรุงเทพฯ สะท้อนวัฒนธรรมท่ีรถยนต์เข้มแข็งมากๆ ตอนผม
เรียนเร่ืองเมือง เขาบอกว่าถนนราชเทวี ถนนพหลโยธินหรือถนนหลักๆ เหล่านี้เป็น 
ถนนรัศม ีหรือ Radial Road ท�าหน้าท่ีเอาคนจากชานเมืองเขา้หรอืออกเมอืงใหไ้ด้เร็วท่ีสดุ 
แต่เรามักจะท�าเส้นทางให้คนเดินเท้าทับกับเส้นทางท่ีเป็น Radial Road แบบนี้เสมอ  
จึงเกิดการเบียดขับ ความขัดแย้ง รถยนต์ก็ว่ิงเร็วเพราะต้องการเข้าไปในเมือง คนลงจาก 
บีทีเอสก็ต้องการไปท่ีอ่ืนต่อเพราะระบบขนสง่ยังไมเ่ชื่อมต่อกัน 
 อีกประการหนึ่งคือ สะพานลอย เหมือนจะช่วยคนเดินเท้าในการข้ามถนน  
แต่ความจริงแล้วเป็นสัญลักษณ์ท่ีท�าให้เราจ�ายอมกับความเป็นเมืองของรถยนต์  
มันสะท้อนว่าเราโปรหรือเอาใจรถยนต์ รถยนต์ผา่นไปได้เร็วมาก แต่กับคนแก่อายุ 80 ปี
ต้องเดินขึ้นสะพานลอยท่ีมีความสูงเท่ากับตึกสองชั้น ระยะทางก็มากข้ึนเป็น 2-3 เท่า  
ส่วนวีลแชร์ข้ึนไม่ได้ จึงอยากชวนให้คิดว่า เมืองของเราเป็นมิตรกับคนท่ีเปราะบาง 
จริงหรือเปล่า โครงสร้างบางอยา่งเป็นมายาคติท่ีหลอกเราอยูห่รือไม ่
 กรุงเทพฯ เป็นมิตรกับรถยนต์ และโครงสร้างกายภาพบางอย่างก็มีปัญหาท่ีท�าให ้
เราอยู่ในเมืองอย่างไม่ปลอดภัย ทางเท้าขาดๆ เกินๆ ไม่สามารถท�าให้คนเดินเท้าได้  

อดิศักด์ิ กันทะเมืองล้ี 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
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ไม่เป็นมิตรกับคนท่ีเปราะบาง มีผลการส�ารวจหรืองานวิจัยชี้ว่า โอกาสของการสูญเสีย
เนื่ องจากการเดินทางของเมืองท่ีเดินไม่ได้นั้นท�าให้ต้องจ่ายค่าเดินทางท่ีสูงลิบล่ิว  
เชน่ ค่าน�ามัน และยังสง่ผลเรื่องสขุภาพ เพราะนัง่นานๆ บนรถหรอืขบัรถเปน็เวลายาวนาน
อาจเกิดโรคอ้วน โรคไขมันในเส้นเลือด หรือโรคอ่ืนๆ เพราะไม่ได้ขยับตัว มีอาจารย์ 
บางท่านชี้ว่า การท่ีเราจน อ้วน ไมม่ีแฟน อาจไมใ่ชป่ัญหาสว่นบุคคล แต่อาจต้องหันกลับ
ไปมองท่ีเมือง เมืองมีผลท�าให้เราต้องจนหรือไม ่เพราะค่าเดินทางแพงมาก ท�าให้เราอ้วน
เพราะไม่มีพื้นท่ีสาธารณะให้ออกก�าลัง จะเดินไปไหนก็เดินไม่สะดวก ส่วนความโสดนั้น
เป็นเพราะเราแทบไมเ่จอใครเนื่องจากใช้เวลาบนท้องถนนเป็นเวลานาน 
 UddC (Urban Design and Development Center - ศูนยอ์อกแบบและพฒันาเมอืง) 
จึงท�าโครงการ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี เพราะเราเชื่อว่ากรุงเทพฯ มีโอกาส และมคีวามหวัง
ท่ีจะท�าให้เดินได้ เดินดี เป็นมิตร โดยเมื่อ 4-5 ปีท่ีแล้ว เราท�าการส�ารวจ ถามคนกรุงเทพฯ 
ว่า เขาเดินไกลไหม ผลการส�ารวจค่อนข้างน่าแปลกใจ ในต่างประเทศตัวเลขเฉล่ียท่ีคน 
พึงพอใจท่ีจะเดิน อยู่ท่ี 700 เมตร ส่วนคน กทม.พึงพอใจจะเดินในระยะทางประมาณ  
800 เมตร ถ้าไกลกว่าน้ันจะใช้วิธีอ่ืน ระบบของเมืองจึงต้องรองรับ  บางโอกาสการใช้
รถยนต์อาจจะสะดวก แต่บางโอกาสควรใช้วิธีการอ่ืนๆ ได้ด้วย แต่สถานการณ์ของเรา 
มันดูจะผิดฝาผิดตัวไปหมด เช่น เรามีคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามากมาย  
คนพักอาศัยควรจะใช้รถไฟฟ้า แต่พวกเขาก็ใช้รถยนต์ เป็นต้น นี่คือต้นทุนค่าเสียโอกาส
ของเมอืง และเราไมส่รา้งแรงจูงใจใหเ้ขาใชด้้วย ในทางกลับกัน พ้ืนท่ีท่ีคนอยูอ่าศยัหนาแนน่ 
ก็ไกลจากรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบาย จึงเหมือนการบังคับกลายๆ 
ให้ผู้คนใช้รถ 
 ไม่ใช่ กทม.ท่ีเดียวท่ีมีสภาพน้ี เมืองรองต่างๆ เช่น เชียงใหม่ก็เป็นเช่นนี้และ 
เริ่มมีปัญหารถติดแล้ว เราเห็นโอกาสว่า แนวคิดเมืองเดินได้ เมืองเดินดี สามารถกระจาย
ได้ท่ัวประเทศในจุดท่ีมีคนอาศัยอยูเ่ยอะๆ 
 ท้ายท่ีสุดแล้ว การเดินได้ไมไ่ด้แปลว่า เดินดี เพราะการเดินได้คือเดินได้อยา่งปลอดภัย 
แต่มันมีมากกว่าเร่ืองความปลอดภัย ยังมีเรื่ องความสะดวกและน่าเดินด้วย ดังน้ัน  
การเดินดีต้องอาศัยโครงสร้างทางกายภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ ซ่ึงปัจจุบันยังมีปัญหา 
อยูม่ากและเป็นปัญหาสะสมมายาวนาน 
 แม้จ�านวนรถยนต์จะเพิ่มมากขึ้น แต่กระนั้นเราพบว่า คนท่ีใช้รถยนต์อย่างเดียว 
ไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลมีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์ 
จะเลือกว่า ไปไหนแล้วใช้อะไรจึงจะเหมาะสม ถ้าเรามองมุมกลับว่า คนกลุ่มใหญใ่นเมือง
ไมใ่ชค่นท่ีขบัรถยนต์ แต่เป็นคนท่ีเลือกโหมดการเดินทางท่ีตอบโจทยก์ารเดินทางของเขา 
จะเห็นได้ว่า กลุ่มคนเปราะบางนั้นมีจ�านวนมากท่ีต้องออกมาเผชิญกับถนนและทางเท้า
ในเมืองของเรา 



73

The New VRU สร้างภาพใหมใ่ห้คนเดิน ขี่ ได้ดี และปลอดภัย

 ปัญหาหน่ึงท่ีมักพูดหรือพบเจอประจ�า คือหาบเร่แผงลอย หากมองรากของปัญหา 
ดูโครงสร้างทางกายภาพ แม้ไม่มีหาบเร่แผงลอยก็ยังมีปัญหา หาบเร่แผงลอยไม่ใช ่
คู่ขัดแย้งตัวจริงของคนเดินเท้า ถ้าทางเท้ากว้างมากพอเหมือนในต่างประเทศ หรือ 
แท้ท่ีจริงแล้วคู่ขัดแย้งของเราอาจเป็นถนนท่ีได้พื้นท่ีมากเกินไปเสมอมา
 เราสามารถท�างานจากจุดเล็กๆ ได้ หากจุดเล็กๆ นั้นส�าคัญเพียงพอหรือตรงจุด  
หากท�าไปเรื่อยๆ เราอาจจะเห็นผลเหมือนกับการฝังเข็ม ท�าน้อยแต่ได้มากถ้าถูกจุด  
พื้นฐานของเร่ืองน้ีคือ เห็นทุกคนท่ีใช้ถนนมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน และเมื่อน�าปัญหา
ของแต่ละคน ความต้องการของแต่ละคนมาพดูคุยรว่มกัน นัน่อาจจะท�าใหเ้ราเหน็ทางออก
ในการท�าเมืองให้ปลอดภัย

สะพำนลอย เหมือนจะช่วยคนเดินเท้ำ
ในกำรข้ำมถนน แต่ควำมจริงแล้ว 
เป็นสัญลักษณ์ที่ท�ำให้เรำจ�ำยอม 
กับควำมเป็นเมืองของรถยนต์  
มันสะท้อนว่ำเรำโปรหรือเอำใจรถยนต์ 
รถยนต์ผ่ำนไปได้เร็วมำก  
แต่กับคนแก่อำยุ 80 ปี 
ต้องเดินขึ้นสะพำนลอย 
ที่มีควำมสูงเท่ำกับตึกสองชั้น
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จะขอเล่าตัวอยา่งของเรื่องเล็กๆ	ทีไ่ด้ท�าซ้ึง่น่าจะเป็นความหวังและเป็นสิง่ทีป่ระชาชน	
ตัวเล็กๆ ท�าได้ในเมืองท่ีเปราะบางนี้ 
 เมืองของเรามีวิสัยทัศน์ท่ีดี แต่ในทางปฏิบัติยังไปไมถึ่งและต้องการความชว่ยเหลือ
จากหลายๆ สว่น ‘เครือขา่ยสาธารณะ’ (SATARANA) เชื่อว่าเราสามารถมีสว่นรว่มสร้าง
และขับเคล่ือนมันได้เพราะเมืองก็เป็นของเราทุกคนเชน่กัน 
 เครอืขา่ยนีเ้ปน็การรวมกลุ่มของวัยรุน่หลายๆ วิชาชพี ท�าธุรกิจหลายๆ ด้านเก่ียวกับ
การมสีว่นรว่มในการพฒันาเมืองตามท่ีเขาสนใจ บางเร่ืองเปน็เรื่องของการท่องเท่ียวชุมชน 
บางกรณีเป็นเรื่อง Public Space และการขนสง่สาธารณะ 
 ค�าถามส�าคัญคือ เมืองกับคนอะไรมาก่อน หลายคนอาจตอบว่า คนส�าคัญท่ีสุด 
เพราะคนคือผู้อยู่อาศัยในเมือง แต่ในทางกลับกันเราอยู่ในเมืองแบบไหนซึ่งก็มีส่วน 
ในการหล่อหลอมหรือ shape เราด้วยเชน่กัน 
 ในทีม ‘สาธารณะ’ เรามองท่ีตัวคนเป็นจุดต้ังต้น ถ้าคนทุกคนรู้สึกเชื่ อมโยง 
และเป็นเจ้าของเมืองก็จะสามารถท�าอะไรท่ีใหญ่กว่าตัวเราเองได้ เรื่องน้ีเป็นเร่ืองท่ี 
เป็นไปได้เสมอ ท่ีผ่านมาเราพยายามท�าให้ครอบครัวเราดีภายใต้ข้อจ�ากัดต่างๆ เพราะ 
เรามองว่าครอบครัวคือตัวเรา หรือขยายไปกว่านั้นคือ ชุมชน ถ้าเรามองว่าชุมชน 
ก็คือตัวเรา เราจะพยายามท�าให้ชุมชนของเราดีขึ้น และเมื่อไรท่ีเห็นเมืองเป็นตัวเรา  

Re-Thinking & Re-Prioritize

TED Talks

‘เมือง’ เป็นแบบไหน  
‘คน’ ก็เป็นแบบนั้น

ศำนนท์ หวังสร้ำงบุญ 
เครือขา่ย SATARANA เพจ MAYDAY
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เราก็จะรู้สึกว่าอยากท�าให้เมืองดีขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาคือ ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นว่า  
เมืองคือตัวเรา 
 ทีมสาธารณะเคยท�าเร่ืองสะพานลอย ด้วยเห็นว่ามันเป็นวิธีคิดท่ีแบ่งแยก คน  
เมอืง รถ ออกจากกัน เอาคนขึ้นไปขา้งบนแล้วปล่อยพื้นท่ีข้างล่างใหกั้บรถ ในเพจของเราๆ 
จะท�าให้เห็นว่า มีความละเลยมากมายในเมืองของเรา หรือต้ังค�าถามว่าเราจะดูแลมัน
อยา่งไร เชน่ ทางม้าลายท่ีมันขาดตอน ทางเท้าท่ีสายไฟฟ้าห้อยต่องแต่ง ทางใต้ทางด่วน
ถูกท้ิงร้าง เป็นต้น 
 ตัวอยา่งของการท่ีคนไมถ่กูเลือกเป็นเปา้หมายของการพัฒนา คือชุมชนปอ้มมหากาฬ 
เราเคยรว่มงานกับชุมชนท่ีนัน่ เขามบีา้นไมเ้ก่าแก่ ผู้อาศยัในชุมชนมปีระวัติศาสตรส์บืทอด
กันมานาน แต่มีนโยบายปรับให้เป็นสวนสาธารณะจนเกิดความขัดแย้งมากว่า 20 ปี  
ทีมของเรากับเพื่อนๆ หลายคนพยายามเข้ามาชว่ยดูว่า ในบริบทท่ีเปล่ียนไปกับกฎหมาย
ท่ีออกมา 20 กว่าปีท่ีแล้วสามารถพัฒนาให้เป็นอะไรอย่างอ่ืนได้ไหม มีการน�าเสนอ 
ท�าเป็น living museum หรือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชุมชนเป็นคนน�าเสนอเองว่า อยากจัด 
กิจกรรมดูหนังกลางแปลง ท�าตลาดชุมชน ฯลฯ แต่ท้ายท่ีสุดกฎหมายก็เป็นตัวเลือกหลัก  
สุดท้ายบ้านไม้โบราณถูกร้ือไปหมดแล้วท�าเป็นสวนสาธารณะท่ีปจัจุบนัยงัไมเ่หน็คนไปใช้ 
หากมองในแง่การใช้สอย คืออาจไมเ่กิดประโยชน์ต่อคนหมูม่ากเท่าท่ีควร 

ศานนท์ หวังสร้างบุญ 
เครือขา่ย SATARANA เพจ MAYDAY



76

 บางทีเราอาจลืมให้ความส�าคัญกับคนไป เพจ MAYDAY (เพจในเครือขา่ย) ให้ความ
ส�าคัญกับคน โดยต้ังค�าถามว่า ท�าไมคนไมอ่ยากใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ ปัญหาหน่ึงท่ีเจอ
คือ เขาไม่รู้ว่ารถเมล์สายไหนไปไหน จุดไหนท่ีจะน่ังได้ นักท่องเท่ียวท่ีเขามาจากเมือง 
ท่ีระบบขนส่งสาธารณะดี เขาจะมีค�าถามเหล่านี้สูงมาก ทีมจึงรู้สึกว่านี่เป็นเรื่ องท่ี 
เราสามารถท�าได้ 
 2 ปีท่ีแล้วจึงทดลองติดรายละเอียดของรถเมล์แต่ละสายท่ีผ่านท่ีป้ายรถเมล์ โดยมี
อาสาสมัครร่วมท�างานน้ีมาจากหลากหลายภาคส่วน เราต้องท�าการส�ารวจป้ายรถเมล์ 
ท่ีรถเมล์สายนั้นๆ ขับผ่านเพื่อจะก�าหนดจุด ช่ือป้ายก็ไม่มีการเรียกช่ือชัดเจน เราต้อง 
หาชื่อเอง หรือการออกแบบก็ต้องค�านึงให้คนเห็นได้หมด คนตาบอดสีก็ต้องมองเห็น  
เราได้ท�างานรว่มกับคนท่ีมคีวามเชีย่วชาญและประชาชนท่ีใช้รถเมล์ ปัจจุบนัเราได้ท�างาน
ร่วมกับกรุงเทพฯ ในการเปล่ียนป้ายท้ังหมด เริ่มต้นท่ี 500 ป้าย โดยใช้อาสาสมัครเพื่อ 
ให้คนใช้งานจริง น�านักออกแบบวิชาชีพมาออกแบบร่วมกัน ในอดีตเขาใช้วิธียัดข้อมูล 
ท้ังเซท็ลงไปซึง่ท�าให้ตัวหนงัสอืเล็กมากจนไมมี่ใครอ่านเหน็ เราจึงแบง่ขอ้มลูออกเปน็ยา่นๆ 
 มีหลายประเทศท่ีเปล่ียนพื้นท่ีในเมืองให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะมากขึ้นเพราะเขา 
ใหค้วามส�าคัญกับคน ถ้าเราใชแ้นวคิดนีก็้จะท�าใหเ้มอืงนา่อยูแ่ละอาจแก้ปญัหาการจราจร
ได้ด้วย

ค�ำถำมส�ำคัญคือ เมืองกับคนอะไรมำก่อน 
หลำยคนอำจตอบว่ำ คนส�ำคัญที่สุด 
เพรำะคนคือผู้อยู่อำศัยในเมือง  
แต่ในทำงกลับกันเรำอยู่ในเมืองแบบไหน
ซึ่งก็มีส่วนในกำรหล่อหลอม 
หรือ shape เรำด้วยเช่นกัน
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จังหวัดเลยเป็นจังหวัดทีเ่ล็กมาก	คนขีจั่กรยาน	คนขบัรถ	คนเดินถนน	คนขีม่อเตอรไ์ซ้ค์	
จึงใช้ถนนร่วมกันได้อย่างอบอุ่น แต่ไม่มั่นใจว่าในเมืองใหญ่จะสามารถท�าได้หรือไม ่ 
จึงขอยกตัวอยา่งในฐานะเมืองเล็ก 
 ผมมปีระสบการณ์เก่ียวข้องกับการออกแบบใหก้ารเดินทางทกุรูปแบบอยูร่ว่มกันได้ 
เรามีข้อสรุปรว่มกันอยูห่ลายเรื่อง คือ 
 1.	กายภาพ ใจกลางเมืองเลยมีเลนจักรยานไม่ถึง 5 กิโลเมตร แต่มีเลนจักรยาน 
เช่ือมตัวเมืองกับอ�าเภอหนึ่งไป-กลับเกือบ 50 กิโลเมตร นอกนั้นไม่มีเลนจักรยาน  
แต่ก็ใช้ถนนร่วมกันได้ ท่ีเชียงคานใช้จักรยานกับถนนคนเดินไปด้วยกัน ในตลาดท่ีม ี
คนประมาณ 20,000-30,000 คนช่วงเทศกาล คนเดินกับจักรยานก็ยังไปด้วยกันได้  
ดังนั้น กายภาพมีสว่นส�าคัญท่ีจะท�าให้อยูร่ว่มกันได้ 
 2.	คน ถ้าผู้คนคุ้นเคยคุ้นชินกับสิ่งต่างๆ เช่น จักรยานจะมาทางนี้ มอเตอร์ไซค์ 
ว่ิงตรงนี้ก็อยูด้่วยกันได้ ไมเ่ป็นข้อแปลกแยก 
 3.	กฎหมาย	กฎระเบยีบไมไ่ด้บอกว่าจักรยานว่ิงบนถนนไมไ่ด้ ไมไ่ด้เขยีนว่าคนขบัรถ
เป็นเจ้าของถนน ดังน้ันกฎหมายจึงต้องเอ้ือให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้ การสร้างการ 
เรียนรู้รว่มกันนา่จะเป็นค�าตอบ 

Re-System

เสวนำ-สรุปข้อเสนอ

คนใกล้ชิด ถนนปลอดถัย

ชัญวัฒน์ ชื่นโกสุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
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 4.	มาตรการทางสังคม	 เมืองอ่ืนก็น่าจะคล้ายกัน ระหว่างเราปั่ นจักรยานบนถนน 
ในเมืองเลย ทกุคนจะคยุกันได้ ทักทายกันได้ บรรยากาศเปน็มติร เมื่อเปน็เชน่นัน้คนก็อยาก
ใช้จักรยาน ใช้แล้วมีความสุข 
 เมืองเรายังร่วมกันท�า bike block ให้จักรยานและมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าสุด 
ของรถยนต์ระหว่างรอไฟแดง ระหว่างนั้นผู้คนก็จะถามไถ่พูดคุยกัน ท้ังหมดนี้ ไม่ใช่ว่า 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งส�าคัญกว่ากัน แต่ต้องออกแบบไปพร้อมกัน

เมืองเรำยังร่วมกันท�ำ bike block  
ให้จักรยำนและมอเตอร์ไซค ์
จอดอยู่หน้ำสุดระหว่ำงรอไฟแดง  
ระหว่ำงนั้นผู้คนก็จะถำมไถ่พูดคุยกัน 
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เรารวบรวมปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ	
ได้ 6 เรื่อง ได้แก่
 1. กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีราว 1,568 ตารางกิโลเมตร มีผู้อาศัยอยู่ท่ีจดทะเบียนและ 
ไม่จดทะเบียนประมาณ 12 ล้านคน สภาพแออัดมาก รถจดทะเบียน 10 ล้านคัน  
60 เปอร์เซ็นต์เป็นรถยนต์ นอกนั้นเป็นจักรยานยนต์และอ่ืนๆ 
 เรามีถนนท่ีรองรับรถได้รวมแล้ว 5,500 กิโลเมตร และในความยาวท้ังหมดน้ี  
เปน็ถนนสายหลักเพยีง 1 ใน 4 เท่านัน้ นอกนัน้เป็นถนนสายรอง ยงัมทีางด่วน 253 กิโลเมตร 
ซึ่งเราขยายถนนจนไม่สามารถขยายได้แล้ว เหลือทางเท้านิดเดียว ถ้าเราเอาปริมาณ
รถยนต์ท่ีจดทะเบียนท้ังหมดในกรุงเทพฯ มาต่อกัน จะต้องมีถนนถึง 23,000 กิโลเมตร  
ถ้ารถออกมาพร้อมกันจะไปไหนไม่ได้เลย เราถึงมีปัญหาการจราจร เพราะคนออกจาก
ตรอกซอกซอยพรอ้มๆ กัน แล้วเสน้ทางหลักจากนอกเมอืง-ในเมอืงก็ถูกใช้ในเวลาเดียวกัน 
 2. ผังเมือง เราไม่มีการวางแผนต้ังแต่เริ่มต้น ผังเมืองก็ตัดกระแสกันไปมา 
ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรสะสม โดยเฉพาะทางรถไฟท่ีตัดกระแสถนน ท้ังประเทศไทย 
มี 2,500 กว่าจุด อยูใ่นกรุงเทพฯ 130 จุด แล้วรถไฟก็ว่ิงชว่งชั่วโมงเรง่ด่วนด้วย 
 3. เมื่อฝนตก น�าท่วมขัง ระบายไมทั่นก็ยิ่งสร้างปัญหาจราจร

Re-System

เสวนำ-สรุปข้อเสนอ

6 ปัจจัย เมืองเปรำะบำง

พ.ต.อ.กิตติ อริยำนนท์ 
ผู้แทนกองบังคับการต�ารวจจราจร
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 4. รถโดยสารประจ�าทางไม่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ปัญหานี้เกิดมาแล้วท่ีเกาหลี 
เมื่อ 20 ปีก่อน ตอนน้ีระบบขนส่งมวลชนของเกาหลีดีเป็นล�าดับต้นๆ ของโลก เราต้อง
เปล่ียนใหม ่คนต้องเดินไปหารถ ไมใ่ชใ่ห้รถมาหาคน  
 5. คนไม่เคารพกฎ การออกแบบให้คนกับรถอยู่ร่วมกันได้ คนต้องเดินในท่ีท่ี 
เราจัดไว้ เช่น ทางม้าลาย แล้วรถก็ต้องหยุดให้คนข้าม ถ้าท�าให้ทุกส่วนเคารพกฎได้  
การอยูร่ว่มกันยอ่มเป็นไปด้วยดี 
 6. ก�าลังคนไม่เพียงพอ เราใช้ต�ารวจจราจรมาจัดการอย่างเดียวคงท�าไม่ได้  
เพราะมีก�าลังต�ารวจจราจรวันละประมาณ 3,000 นาย ในจ�านวนนี้เราต้องเสียก�าลังคน 
1,010 นายไปกับการกดสัญญาณไฟทุกวัน เพราะเรามี 505 ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟ  
ไมร่วมทางรว่มทางแยกอ่ืนๆ อีก ถ้ามีระบบการควบคมุสัญญาณไฟอัตโนมติั เราคงน�าก�าลัง
ท้ังหมดมาท�างานในส่วนอ่ืนๆ ท้ังการบังคับใช้กฎหมายจราจร รวมถึงประชาสัมพันธ ์
ให้ประชาชนข้ามทางม้าลายอยา่งมีระบบระเบียบ 
 จากสถิติพบว่า อุบัติเหตุในกรุงเทพฯ สว่นใหญเ่กิดในเวลากลางคืน ต้ังแต่ 21.00 น. 
ไปจนถึง 6.00 น. เจ้าหน้าท่ีต�ารวจก็ต้องพักแล้วในเวลานั้น เราอยากท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 
แต่ด้วยภาระหน้าท่ีอ่ืนๆ และเทคโนโลยีท่ีไม่สนับสนุนท�าให้เราท�างานอย่างยากล�าบาก 
แต่ก็ยังคงไม่ละความพยายาม จะมุ่งมั่นท�าหน้าท่ีต่อไปเพื่ออ�านวยการจราจรและท�าให้
เกิดสวัสดิภาพในการเดินทางของประชาชน 

เรำไม่มีกำรวำงแผนตั้งแต่เริ่มต้น  
ผังเมืองก็ตัดกระแสกันไปมำ 
ท�ำให้เกิดปัญหำกำรจรำจรสะสม  
โดยเฉพำะทำงรถไฟ 
ที่ตัดกระแสถนน  
ทั้งประเทศไทยมี 2,500 กว่ำจุด  
อยู่ในกรุงเทพฯ 130 จุด 
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ขอมองกรุงเทพมหานครใน	3	ประเด็นหลัก	คือ	ในฐานะเมือง	ในฐานะคนทีอ่ยูใ่นเมือง		
และโครงสร้างการจัดการเมือง 
 1. การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะต่างจากท่ีอ่ืน เมื่อชุมชนอยู ่
หนาแนน่ขึ้น ผังเมืองก็ปรับสีตาม 
 2. เรื่องคน คนเมืองแท้ๆ มีจ�านวนหนึ่ง คนท่ีเข้ามาท�างานในเมืองมีเป็นจ�านวนมาก 
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนสง่ เป็นแหล่งงาน เป็นทุกอยา่ง 
 3.โครงสร้างการบริหาร เราไม่ได้บริหารแบบจังหวัดท่ัวไปของประเทศไทย  
ถนนในกรุงเทพฯ บางส่วนดูแลโดย กทม. บางส่วนดูแลโดยกรมทางหลวง บางส่วนดูแล
โดยทางหลวงชนบท สะพานเป็นของกรมโยธาฯ บางทีทางขึ้นกับทางลงก็คนละเจ้าภาพ 
เราอาจมองว่า น่ันไม่ใช่ปัญหาแต่คือความท้าทาย แต่ท�าอย่างไรจะทลายก�าแพงเรื่อง
โครงสร้างแล้วท�างานแบบบูรณาการรว่มกัน 
 อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบันนี้เราก็ได้ท�างานรว่มกับหลายภาคสว่น เชน่ ท�างานกับต�ารวจ
ในเร่ืองการลดอุบติัเหต ุการแก้ปญัหาวินยัของคนในเมอืง ท�างานกับภาคีเอกชนท่ีท�าเรื่อง
การเดิน เราเปล่ียนแนวคิดให้ทุกคนใช้ถนนร่วมกัน เป็นพื้นท่ีสาธารณะและเอ้ือให้กับ 
คนท่ีเปราะบางกว่า รถใหญก็่ดูแลรถเล็ก มองเห็นซึ่งกันและกัน 

Re-System

เสวนำ-สรุปข้อเสนอ

เมืองเปลี่ยน วิธีคิดต้องปรับ

นพ.ธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช  
ส�านักการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร
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 การเดิน เปน็สิทธิอันส�าคัญท่ีเมอืงควรจะท�าใหค้นทกุคน ในฐานะท้องถ่ินเรามองเหน็
ข้ออ่อนในการเดิน คือเรื่องความร้อนกับความปลอดภัย ท้ังสองเรื่องเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้ 
ขณะน้ีก�าลังเร่ิมโครงการเอาสายไฟลงดิน และจะปลกูต้นไมใ้นเมือง สรา้งหอ้งน�าสาธารณะ
เพิ่ม เหล่านี้จะเป็นการสง่เสริมให้คนเดินมากขึ้น 
 ส่วนส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลัก 3 เร่ืองคือ  
เมืองสะดวก เมืองสีเขียว เมืองปลอดภัย แต่ส�านักการจราจรและขนส่งยังดูระบบขนส่ง 
ซึ่งเน้นเร่ืองความหลากหลายของการเดินทาง กรุงเทพมหานครจึงมีการเดินทาง 
ท้ังโดย ล้อ ราง เรือ โดยเราก�าลังเพิ่มเส้นทางเดินเรือในคลองส�าคัญๆ มีระบบรางท่ีก�าลัง
สร้างสว่นต่อขยายต่างๆ
 เราเชื่อว่า เหตุท่ีคนต้องซ้ือรถเพิ่มข้ึน เพราะค่าแรกเข้าของการเดินทางโดย 
ขนส่งสาธารณะจนถึงปลายทางน้ันรวมแล้วการใช้รถยนต์อาจจะถูกกว่า เช่น หากต้อง 
เดินทางไปท�างาน ต้องน่ังรถเมล์ปรับอากาศมีต้นทุนในค่าแรกเข้า 14 บาท รถไฟฟ้า  
40 บาท หากต้องต่อมอเตอร์ไซค์อีก 20 บาทจึงถึงท่ีท�างาน และตอนเย็นต้องกลับบ้าน  
ไม่แปลกท่ีเขาจะเลือกเดินทางโดยรถยนต์อีโคคาร์ซ่ึงผ่อนเดือนละไม่ก่ีพันบาท ดังนั้น  
ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องขบคิดถึงปัญหาส�าคัญในเรื่องต้นทุนการเดินทางด้วย 

เมื่อบริบทของเมืองเปลี่ยน  
เรำก็ต้องปรับวิธีคิด  
เมื่อกำรเดินกับกำรขี่จักรยำน 
ก�ำลังเป็นส่ิงที่คนเลือกมำกขึ้น  
เมืองก็มีหน้ำที่ปรับกำยภำพทำงเท้ำ ถนน  
กำรเชื่อมต่อระบบสำธำรณะ 
ให้รองรับกับคนกลุ่มนี้มำกขึ้น
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 สิ่งท่ีอาจท�าได้ง่ายๆ เช่น หากเราเติมจักรยานเข้าไปในจุดสุดท้ายของการเดินทาง 
เป็นจักรยานสาธารณะ ประชาชนปั่ นไปอีกจุดได้ ตรงนี้จะเป็นการชว่ยลดต้นทุนหรือไม ่
 เมื่อบริบทของเมืองเปล่ียน เราก็ต้องปรับวิธีคิด เมื่อการเดินกับการขี่จักรยานก�าลัง
เป็นสิ่งท่ีคนเลือกมากข้ึน เมืองก็มีหน้าท่ีปรับกายภาพทางเท้า ถนน การเชื่อมต่อระบบ
สาธารณะให้รองรับกับคนกลุ่มนี้มากข้ึน และเมืองต้องกลับไปทบทวนว่า ก�าลังคนท่ีจะ
เข้าไปท�าเร่ืองพวกน้ีเพียงพอหรือไม่ หรือจะปรับรูปแบบการท�างานอย่างไรซึ่งเป็นวาระ 
ท่ีเราต้องรับไปดูแล 
 อีกเร่ืองท่ีค�านึงถึงคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ว่าฯ ให้นโยบาย 
ไว้อยู่แล้วในการลดอุบัติเหตุ มีการติดตามการประชุมในศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
ทุก 2 เดือน โครงสร้างศูนย์ปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพฯ มีโครงสร้างยอ่ยอีก 50 เขต
ซึ่งเราใช้ชุมชนในพื้นท่ีเป็นศูนย์กลาง เพราะแต่ละเขตมีความแตกต่างกันทางกายภาพ 
เราจะได้รู้ว่าแต่ละพื้นท่ีมีปัญหาลักษณะไหน 
 นอกจากนี้สมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) ยังได้ต้ังอนุกรรมการเร่ืองการลดอุบัติเหตุ  
ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีข้อสรุปในคณะกรรมการวิสามัญเพื่อของบประมาณ 
ในการรณรงค์ปรับพฤติกรรม ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย ปรับปรุงป้ายต่างๆ ซ่ึง
ส�านักงานงบประมาณก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เชน่กัน  
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มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย	มองเรื่องการเดินและจักรยานระยะสั้น		
ด้วยเวลาประมาณ 15 นาที หรือระยะทางประมาณ 800-1,000 เมตร เป็นทางออกของ
ปัญหา 
 เม่ือก่อนเรามองเรื่องการใชถ้นนเป็นหลัก เราจึงพยายามจะขยายถนน แต่สรา้งเท่าไร
ก็ไมเ่พียงพอ วิธีคิดจึงต้องเปล่ียนไป แนวนโยบายมักจะบอกให้ใช้เทคโนโลยีมาชว่ยเรื่อง
การจราจร แต่ต�ารวจจราจรก็ยังต้องนั่งกดเปล่ียนไฟจราจรอยู ่หลายอยา่งจึงยังย้อนแย้ง
กัน นอกจากนี้เมืองต้องเปล่ียนมาออกแบบเพื่อคน ท�าให้เป็นเมืองเป็นของคน ไมใ่ชเ่มือง
ของรถ เพราะรายได้ผู้เสียภาษีในกรุงเทพฯ เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากภาษี 
ท้ังประเทศ ฉะนั้นท่ีน่ีเป็นแหล่งงาน แหล่งเศรษฐกิจ ในอนาคตผมยงัมองเหน็ความหวังว่า 
เมืองจะเปล่ียนไป เมืองจะกลายเป็นเมืองของคนมากขึ้น 
 มีตัวอย่างในหลายประเทศท่ีท�าให้เมืองเป็นของคน แต่เขาได้ท�าอย่างไร ค�าตอบ 
เรื่องหนึ่งท่ีส�าคัญ คือบทเรียนว่า ถนนน้ันขยายเท่าไรก็ไม่พอ และการสร้างท่ีจอดรถ 
ในเมืองย่ิงท�าให้รถติดมากขึ้น ท�าไมแยกราชประสงค์จึงรถติด เพราะห้างสรรพสินค้า 
แห่งหนึ่งมีท่ีจอดรถต้ัง 3,000 คัน ถ้าไม่มีท่ีจอดรถ คนก็คงไม่ขับรถไป ดังนั้น เราต้อง 
ผลักดันให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น และเราน่าจะก�าหนดเขตพ้ืนท่ีประมาณ  
100 ตารางกิโลเมตรท่ีจะไมใ่ช้รถ 

Re-System

เสวนำ-สรุปข้อเสนอ

เมืองเป็นของคน คนจะเป็นของเมือง

จ�ำรูญ ตั้งไพศำลกิจ 
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
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 หากออกแบบให้เมืองเป็นเมืองของคนมากกว่ารถยนต์แล้ว พื้นท่ีสาธารณะก็จะ
สามารถเอาไปท�าพ้ืนท่ีสีเขียวได้มากขึ้น อย่าลืมว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีอยู่กับห้องแถว 
ถ้ามีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี มีทางเท้าท่ีดี คนจะออกมาเดินกัน เป็นการออกก�าลังกาย 
ของประชาชน ในอนาคตกรุงเทพฯ จะค่อยๆ เปล่ียน สว่นเมืองต่างจังหวัดอาจเปล่ียนได้
ง่ายกว่า เพียงแค่มีผู้ว่าฯ ท่ีมีวิสัยทัศน์ 

ถนนนั้นขยำยเท่ำไรก็ไม่พอ  
และกำรสร้ำงที่จอดรถในเมือง
ยิ่งท�ำให้รถติดมำกขึ้น  
ท�ำไมแยกรำชประสงค์จึงรถติด 
เพรำะห้ำงสรรพสินค้ำแห่งหนึ่ง
มีที่จอดรถตั้ง 3,000 คัน  
ถ้ำไม่มีที่จอดรถ  
คนก็คงไม่ขับรถไป 



86

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองมีโอกาสท�างานร่วมกับท้ังกรุงเทพมหานครและ	
สว่นท้องถ่ิน เง่ือนไขหนึง่ซึง่เปน็ความท้าทาย คือระบบบรหิารท่ีแตกต่างกัน ในสว่นภมูภิาค 
อ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท�าได้หลายอย่างมาก สามารถบริหาร
จัดการสิ่งต่างๆ จบในสว่นท้องถ่ินได้เลย สว่นกรุงเทพมหานครนั้นแตกต่าง ไมไ่ด้มีอ�านาจ
สมบูรณ์ท้ังในแง่ของพื้นท่ีหรือในแง่โครงสร้างต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนและมีพื้นท่ีท่ีต้อง 
รับผิดชอบเยอะกว่า 
 กรุงเทพมหานครมพีื้นท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตร มผู้ีว่าฯ ท่านเดียวมาจากการเลือกตั้ง 
อ�านาจของคนเดียวนั้นมีจ�ากัด ประชาชนเข้าถึงตัวผู้ว่าฯ ก็ยากมาก ขณะท่ีหลายเมือง 
ในต่างประเทศเขามีผู้ว่าฯ แล้วยังมนีายกเทศมนตรีดแูลเฉพาะเขตนัน้ๆ ด้วย อยา่งไรก็ตาม 
ก็ยังเห็นว่ามีบางสว่นท่ีพอจะปรับปรุงได้ ออกแบบได้ 
 เราออกแบบเมืองแล้วเมืองก็ออกแบบเรา พฤติกรรมของคนหรือความเคยชินน้ัน
เป็นสิ่งท่ีเราเรียนรู้มาต้ังแต่สมัยเด็ก ยกตัวอยา่ง ผมมาจากขอนแก่น เดินทางไปโรงเรียน
ด้วยการเดิน ป่ันจักรยานและน่ังรถสาธารณะ ผมรู้ว่าการเดินเขาเดินกันอย่างไร  
คนปั่ นจักรยานเขาต้องการพื้นท่ีในการป่ันจักรยานอยา่งไร เพราะผมเคยผา่นประสบการณ์
น้ันมา เปรียบเทียบกับเพ่ือนท่ีเติบโตมาในกรุงเทพฯ เขานั่งรถยนต์ตลอด เขาไม่รู้ว่า
จักรยานเวลาจะเล้ียวต้องใช้วงเล้ียวแค่ไหน ต้องขับรถให้ห่างจากจักรยานเท่าไร 

Re-System

เสวนำ-สรุปข้อเสนอ

ควำมปลอดภัย มำจำกกำรออกแบบ

แทนศร พรปัญญำภัทร 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
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คนขี่จักรยานถึงจะรู้สึกปลอดภัย น่ีเป็นจุดเริ่มต้นประการหน่ึงท่ีจะท�าให้พฤติกรรมหรือ 
จิตส�านึกสาธารณะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น สิ่งท่ีเขาเรียนรู้มันก็มาจากกายภาพของเมืองนี่เอง  
ถ้าเราเปล่ียนแปลงหรือออกแบบกายภาพของเมืองไม่ได้ การเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ 
ท่ีเพิง่เกิดมาและเติบโตเป็นผูใ้หญใ่นอนาคตก็จะไมรู่ว่้าการใช้ชีวิตของคนบนถนนต้องการ
อะไรบ้าง เพราะเขาไม่เคยข่ีจักรยาน ไม่เคยเดิน เราจึงต้องไปเปล่ียนกายภาพให้คน 
ได้เรียนรู้ ขณะเดียวกันคนท่ีใช้ถนนอยูใ่นปัจจุบันก็จะมีพื้นท่ีใช้งานท่ีดีขึ้นด้วย 
 ในสว่นของทางเลือกท่ีการออกแบบสรา้งได้ (design solution) ในอดีตเวลาออกแบบ
เส้นทางสัญจรจะมีหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมแบบนั้นแบบนี้ แต่เม่ือเง่ือนไขเปล่ียนไป 
คนเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น กรอบหรือมาตรฐานแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอหรือ 
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ สิ่งหนึ่งท่ี UddC พยายามท�าคือ กระบวนการการ 
มีสว่นรว่มในการออกแบบ เราท�าให้มันดีกว่ามาตรฐานได้หรือเปล่า เพราะมาตรฐานเดิม
อาจไมใ่ชค่�าตอบท่ีดีท่ีสุดแล้ว 
 นอกจากนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก็ส�าคัญ UddC มีการออกแบบโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยต่ีางๆ ด้วย ไมว่่าจะเป็นทางขา้มรูปแบบใหม ่ทางข้ามต่อไปอาจไมใ่ชท่างมา้ลาย
ธรรมดา แต่มีอะไรท่ีดึงดูดคนมากยิ่งข้ึน เช่น ทางข้ามระบบดิจิตอล หรือข้ามแล้วสนุก  
มีสีสัน เป็นการจุดประกายให้คนออกมาเดินข้างนอก 

ส่ิงหนึ่งที่ UddC พยำยำมท�ำ 
คือกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ 
เรำท�ำให้มันดีกว่ำมำตรฐำนได้หรือเปล่ำ
เพรำะมำตรฐำนเดิม 
อำจไม่ใช่ค�ำตอบที่ดีที่สุดแล้ว
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 สดุท้าย คือเรื่องการออกแบบตัวเมอืงและการยา้ยเมืองหลวง เร่ืองการยา้ยเมืองหลวง
มีความพยายามจะศึกษามาแล้วช่วงหนึ่ง แต่เน่ืองจากพื้นท่ีกรุงเทพฯ มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานไปแล้วค่อนข้างมาก เราอาจรู้สึกว่ากรุงเทพฯคนเยอะมาก อันท่ีจริง 
มันเป็นความรู้สึกแออัดแต่ไม่ได้หนาแน่น ถ้าเปรียบเทียบกรุงเทพฯ กับปารีส จะพบว่า 
ปารีสมีความหนาแนน่มากกว่าประมาณ 5 เท่า แต่หากเราได้ไปอยูใ่นปารีส เราจะไมรู้่สึก
อึดอัด นี่คือการออกแบบทางกายภาพท่ีท�าให้คนรู้สึกอยูส่บายได้
 สิ่งท่ีอยากฝากคือ รถไฟฟ้าก�าลังเกิดขึ้นหลายสาย แต่รัฐอาจละเลยการพัฒนา 
พื้นท่ีโดยรอบ เช่น สถานีรถไฟฟ้ามักกะสันถูกสร้างขึ้น แต่ไม่ได้คิดอย่างบูรณาการว่า 
ลงจากรถไฟฟ้าแล้วจะเดินทางอยา่งไร สุดท้ายคนก็ขับรถมาสถานี 
 ค�าถามคือ จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกไหมกับสถานีใหม่ๆ  ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นอีก
จ�านวนมาก เราจะท�าใหก้ารลงทนุมหาศาลเกิดประสทิธิภาพสงูสดุได้อยา่งไร ซึ่งกรุงเทพฯ 
มีเคร่ืองมืออยู่แล้ว นั่นคือผังเมืองรวม แต่อาจต้องมีรายละเอียดว่า จะพัฒนาพ้ืนท่ีรอบ
สถานีรถไฟฟ้าอยา่งไรด้วย
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ขอแบง่การพูดเป็น	3	สว่นคือ	1)	ปัญหา	2)	การออกแบบเพื่อลดอุบติัเหต	ุเกีย่วข้องกับ	
SDGs (Sustainable Development Goals – เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน) อยา่งไร และ 
3) โอกาสท่ีจะปรับปรุง
 ปัญหา ความซับซ้อนของโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองเป็นเรื่ องท่ีรู้กันดี  
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย การออกแบบท่ีมีปัญหา ขาดการประสานงานกัน 
ค่อนข้างมาก เรื่องนโยบายท่ีให้ความส�าคัญผิดฝาผิดตัวมีมากมายตลอดช่วง 30 ปี 
ท่ีผ่านมา เราพูดเรื่ องการอ�านวยความสะดวกกับรถยนต์ ท�าให้รถยนต์เป็นท่ีหนึ่ง  
ท�าอยา่งไรให้รถไมติ่ด ค�าตอบคือขยายถนน คนท่ีสามารถซื้อรถได้ก็ซื้อรถ ถ้าซื้อรถไมไ่ด้
ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ ปริมาณของรถท้ังสองส่วนจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วปัญหาก็เกิด เพราะ 
การออกแบบเน้นการเล่ือนไหล (flow) ของรถยนต์ มอเตอร์ไซค์เหมือนเป็นส่วนเกิน 
ของถนน มอเตอร์ไซค์จึงหาทางออกให้ตัวเอง เมื่อถนนไม่ได้ออกแบบให้มอเตอร์ไซค์ไป
สะดวกเขาก็ว่ิงบนทางเท้า ว่ิงสวนเลน การบงัคับใชก้ฎหมายเปน็เรื่องหน่ึง แต่การออกแบบ
ถนนเหมือนบังคับให้เขาต้องท�าอยา่งนั้นด้วยเชน่กัน ไมเ่ชน่นั้นเขาจะล�าบากมาก เรียกว่า
เป็นการออกแบบท่ีไม่ตอบโจทย์พฤติกรรม นี่เป็นโจทย์ใหญ่อีกอันว่าท�าอย่างไรจะ
ออกแบบโครงสรา้งพื้นฐานใหร้องรบัพฤติกรรมการใชง้านของคนและใหมี้ความปลอดภัย
ด้วยในเวลาเดียวกัน 

Re-System

เสวนำ-สรุปข้อเสนอ

‘เดิน’ โอกำสในกำรสร้ำงถนนปลอดภัย

ดร.สุเมธ องกิตติกุล 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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ตอนนี้เราแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มคนใช้รถยนต์และกลุ่มคนใช้
จักรยานยนต์ ซึ่งพฤติกรรมการเดินทางของพวกเขาแตกต่างกัน คนท่ีใชร้ถยนต์จะมองว่า
คนใช้รถจักรยานยนต์สร้างปัญหาให้กับระบบ คนใช้จักรยานยนต์รู้สึกว่าตัวเองเป็น 
สว่นเกินหรอือยา่งไร ขึน้สะพานขา้มแยกก็ไมไ่ด้ ฯลฯ  นัน่เปน็เพราะเราไมส่ามารถออกแบบ
ระบบให้รองรับทุกคนได้ 
 และสิ่งท่ีเราละเลยไปเลย คือการเดินและจักรยาน แนวโน้มของการใช้การเดิน 
และจักรยานเร่ิมมีมา 4-5 ปี และชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็กลายเป็นปัญหา การแก้ไข 
เป็นเร่ืองไม่ง่าย เพราะทับซ้อนกับโครงสร้างการบริหารจัดการเมือง อ�านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงาน เป็นโจทย์ท่ีต้องค่อยๆ แก้ เพราะสิ่งท่ีเกิดในปัจจุบันไม่ใช่เพราะเราท�ามัน 
เมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว แต่มันเกิดจากระบบราชการเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว 
 ถามว่าเราควรปรบัอยา่งไร เราควรปรับท่ีนโยบาย ต่อไปหากจะมนีโยบายอะไรก็ตาม 
ควรลดการอ�านวยความสะดวกให้รถยนต์ แล้วเทน�าหนักไปท่ีขนส่งมวลชนและการเดิน
มากขึ้น 
	 ความเกีย่วข้องกับ	SDGs	(Sustainable	Development	Goals) ท่ีว่าด้วยเรื่องของ
การเดินทางปลอดภัย หรือ Road Safety ตอนน้ีเราเริ่มให้ความส�าคัญกับเรื่องการเดิน 
จักรยาน non-motorized มากขึ้นเรื่อยๆ เวลาพัฒนาความปลอดภัยทางถนน เราพูดถึง  
5 เสาหลัก คือ การบรหิารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ พฤติกรรมความ
ปลอดภัย และการตอบสนองหลังเกิดเหต ุแต่ถ้าพูดถึงเมอืงจะมอง 2 เสาหลักคือ โครงสรา้ง
พื้นฐานกับพฤติกรรม 
 ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ในอดีตเรามีการประเมินจุดเสี่ยง แก้ไขจุดเสี่ยงอย่างไร 
ใหล้ดอุบติัเหตุ แต่ตอนนีแ้นวโนม้ท่ีปรบัเปล่ียนเพิม่มากข้ึนคือ การประเมนิความปลอดภัย
ของถนนให้กับกลุ่มคนใช้ถนนทุกกลุ่ม ไม่ได้ดูเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์
เท่านั้น แต่ดูว่าถนนปลอดภัยส�าหรับจักรยาน มอเตอร์ไซค์ คนเดินเท้าหรือไม ่หนว่ยวิจัย
และกรุงเทพมหานครก็เริ่มประเมินแล้ว เชน่ ท่ีแยกอโศก มีความปลอดภัยกับคนใช้ถนน
ทกุกลุม่อยา่งไร ในสว่นของพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นน พฤติกรรมการเดิน ถ้าเราด�าเนนิการ 
ตามหลักการท่ีสหประชาชาติก�าหนดมาก็นา่จะพัฒนาความปลอดภัยได้เพิ่มมากขึ้น 
	 โอกาสในการแก้ไขปัญหาในอนาคตเป็นอย่างไร ในฐานะท่ีดูเรื่องนโยบายขนส่ง
สาธารณะ เราเห็นโอกาสลางๆ บ้าง เพราะอยา่งน้อยในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา รัฐบาลกลาง 
มกีารลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านขนสง่มวลชน อีก 5 ปีขา้งหนา้รถไฟฟ้าจะเพิม่มากขึ้น 
ซึง่นา่จะเปน็จุดเปล่ียนท่ีส�าคัญ การใชร้ถไฟฟา้ปฏิเสธไมไ่ด้ว่าต้องเดินด้วย เดินเขา้เดินออก  
เชื่อมต่อ มันจะเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางของคนในกรุงเทพฯ โดยเปล่ียนแปลงให้ 
คนกรุงเทพฯ ใสใ่จการเดินมากขึ้น อยา่งน้อยคนท่ีใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบัน ราว 7-8 แสนคน
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ต้องเดินแนน่อน และในอนาคตจะยิ่งมีคนเดินมากขึ้น นา่จะถึง 2 ล้านคน สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น
คือ คนใช้รถไฟฟ้าน่าจะเรียกร้องให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเดินมากขึ้น เช่น  
เรยีกรอ้งทางเท้าท่ีดี มกีารเชื่อมต่อท่ีดี ตรงน้ีจะเปน็โอกาสเพิม่มากขึน้ และเรานา่จะชว่ยกัน 
ผลักดันให้นโยบายด้านการอ�านวยความสะดวกของรถยนต์ลดลงไปเรื่อยๆ 
 อันท่ีจรงิในอดีต รัฐบาลเคยพยายามปิดถนนในบางวันส�าหรบัพ้ืนท่ีมีระบบรถไฟฟา้
อยา่งดี เชน่ ถนนสลีมเคยถูกปิดแล้วกลายเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์เปน็เวลาประมาณ 
1 ปี แต่โครงการแบบนี้หายไป น่าจะพยายามท�าต่อในพื้นท่ีต่างๆ เป็นการลดพื้นท่ีถนน
และเพิ่มพื้นท่ีคนเดิน 
 โดยสรุปคือ หากมกีารเดินทางด้วยระบบขนสง่มวลชนเพิม่มากขึน้ อุบัติเหตุทางถนน
ควรจะลดลง

อีก 5 ปีข้ำงหน้ำรถไฟฟำ้จะเพ่ิมมำกขึ้น 
ซึ่งน่ำจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญ  
กำรใช้รถไฟฟำ้ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ 
ต้องเดินด้วย เดินเข้ำเดินออก เชื่อมต่อ  
มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเดินทำง 
ของคนในกรุงเทพฯ  
โดยเปลี่ยนแปลงให้คนกรุงเทพฯ  
ใส่ใจกำรเดินมำกขึ้น
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กลไกจัดกำร ถอดบทเรียน 
D-RTI (District RTI)
กับส่ิงดีๆ ที่น่ำเรียนรู้

กล่ำวเปิดเวที

นพ.อัษฎางค์	รวยอาจิณ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เสวนำ

บทเรียนดีๆ กำรประเมิน D-RTI  
และเกณฑ์ใหม่กำรประเมิน D-RTI

พรหมมินทร	์กัณธิยะ
ส�านักงานเครือขา่ยลดอุบัติเหตุ

พ.ต.ท.หญิง	นภาพันธ์	เลิศลัทธภรณ์
ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ

ผูแ้ทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผูด้�าเนินรายการ
ดร.ปัญณ์	จันทรพ์าณิชย์

ส�านักโรคไมติ่ดต่อ กรมควบคุมโรค
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นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
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กระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมควบคุมโรค	 ให้ความส�าคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทาง	
การจราจรบนถนนมาตลอด เน่ืองจากเป็นปัญหาส�าคัญทางสาธารณสุขและการพัฒนา
ประเทศ และยังส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ประสบอุบัติเหตุและ
ครอบครัวเท่าน้ัน แต่ยงัสง่ผลต่อความสูญเสยีอยา่งมหาศาลต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติ
ในภาพรวม
 อุบติัเหตุทางถนนเปน็สิง่ท่ีสามารถป้องกันได้โดยการควบคมุปัจจัยเส่ียงท่ีเปน็สาเหตุ
ส�าคัญผ่านการบังคับใช้กฎหมาย และการมีมาตรการป้องกันในระดับพ้ืนท่ีและระดับ
อ�าเภอท่ีมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะท่ีเป็นภาคีเครือขา่ยท้ังในระดับประเทศ
และในระดับพื้นท่ี มเีปา้หมายลดการตายจากอุบติัเหตทุางถนนใหม้ากท่ีสดุ ให้ความส�าคัญ
และขับเคล่ือนการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งได้พัฒนาการแนวทาง
การด�าเนินงานมาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้พัฒนารูปแบบการป้องกัน 
และลดการบาดเจ็บรว่มกับภาคีท้ังในสว่นกลางและระดับพื้นท่ี ท่ีเรียกว่า ‘การด�าเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ’ มีช่ือย่อๆ ว่า D-RTI หรือ  
District Road Traffic Injury โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  

กล่ำวเปิดเวที

กลไกจัดกำร ถอดบทเรียน 
D-RTI (District RTI)
กับส่ิงดีๆ ที่น่ำเรียนรู้

นพ.อัษฎำงค์ รวยอำจิณ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เรียบเรียงจาก : ค�ากล่าวเปิดพิธี และมอบรางวัล อ�าเภอและทีมป้องกันอุบัติเหตุท่ีมีผลการด�าเนินงานระดับประเทศ
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ท้ังในระดับอ�าเภอซ่ึงมีกลไกท่ีส�าคัญคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 
หรือ  พชอ.  เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ หรือ ศปถ.อ�าเภอ 
และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถ่ิน หรือ ศปถ.อปท. มุ่งเน้นให้ 
เกิดการด�าเนนิงานความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอ ด้วยความรว่มมอืและการมสีว่นรว่ม 
ของภาคีเครือข่ายเป็นทีมสหสาขาภาคท้องถ่ินและภาคประชาชน เพ่ือป้องกันและลด 
การตายจากจราจรทางถนนให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลยิ่งขึ้น 
 หนว่ยงาน D-RTI ท่ีได้รบัรางวัลได้แสดงใหเ้หน็ถึงความต้ังใจรว่ม ความพยายามและ
ความรว่มมือรว่มใจในอ�าเภอท่ีจะท�าให้เกิดความปลอดภัยทางถนน และเกิดเป็นต้นแบบ
หรือท่ีเรียกว่า Model Best Practice เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นท่ีอ่ืนๆ
 การจัดให้มีเวทีขับเคล่ือนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ หรือ D-RTI  
สานพลังเครือข่ายอ�าเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนท่ียั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 
ขวัญก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังภาคสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายต่างๆ ท้ังจะได้ 
ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
ต่อไป 
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ตลอดระยะเวลา	7	 เดือนที่มโีอกาสได้เดินทางไปประเมินการด�าเนินงานป้องกันการ	
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ�าเภอ หรือ D-RTI (District Road Traffic Injury) 
ท่ัวประเทศพร้อมกับกรมควบคุมโรค ทุกครั้งท่ีต้องเดินทางจะคิดเสมอว่า จะช่วยพื้นท่ี 
ได้อย่างไร ทุกคนรู้ว่ากลไกบ้านเราต้องการการยกระดับความสามารถให้สูงข้ึน ดังน้ัน 
จึงจะต้องย้อนกลับมาดูกลไกการจัดการท้ังระบบว่า ใครควรจะท�าอะไร อยา่งไร 
 ด้วยเหตุท่ีผมเป็นหน่ึงในกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
ก็จะเห็นกลไกหลักหรือภาพรวม แต่เม่ือมีนโยบายลงมาก็ต้องถามต่อว่า แล้วใครจะเป็น 
ผูล้งไปท�า คนขา้งล่างก็สะท้อนกลับมาว่า นอกจากสั่งใหท้�าอะไรแล้ว ต้องเอางบประมาณ
และบุคลากรลงมาด้วย จากประเด็นตรงนี้จึงท�าให้กลับมาทบทวนโครงสร้างของประเทศ
แล้วเห็นว่า เบ้ืองต้นควรเริ่มจากพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม สนใจปัญหา และมีผู้น�าท้องถ่ิน 
ท่ีต้องการแก้ไข เราสามารถเริ่มจากตรงนั้นได้โดยไม่ต้องรอให้โครงสร้างใหญ่เปล่ียน 
หรือขยับ
 จากการลงไปพบคนท�างาน สังเกตพบว่า พื้นท่ีท่ีมีความส�าเร็จนั้นจะสอดคล้อง 
กับความเข้าใจระดับนโยบาย โดยมีปัจจัยส�าคัญคือ ผู้น�าพื้นท่ีเห็นความส�าคัญ ตรงนี้เป็น
จุดเปล่ียน ถ้านโยบายกับความเขา้ใจสอดคล้องกัน ไมเ่กินหนึ่งปีก็จะเริม่มองเหน็ทางออก 

บทเรียนดีๆ จำกกำรประเมิน D-RTI

พรหมมินทร์  กัณธิยะ 
ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
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ยิ่งพื้นท่ีใดน�าหลายส่วนงานมาช่วยก็จะยิ่งเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนขึ้น ดังน้ัน  
ถ้ามีนโยบายชัด ผู้บริหารให้ความส�าคัญและภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมก็จะประสบ 
ความส�าเร็จ
 ส�าหรับระดับประเทศ มีความกังวลเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย แต่ระดับพื้นท่ีคุยกัน
หลายคร้ังพบว่า ปัญหาคือเรื่องจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ดังนั้น งานของ D-RTI  
จึงมีความส�าคัญ ขณะนี้เราเผชิญปัญหาคือ มีคนเจ็บ คนตาย แต่ทุกครั้งท่ีมีการเจ็บ 
หรือตาย มักไม่ได้น�าไปสู่การแก้ไข บางจุดตายแล้วตายอีก ขึ้นป้ายโค้งร้อยศพ  
แต่ไม่มีใครท�าอะไร มีคนบ่น คนพูด พูดกันไปหลายปีก็ไม่น�าไปสู่การแก้ไข อีกปัญหา 
ท่ีพบในหลายอ�าเภอ คือท�าข้อมูลได้ดีมาก แต่นายอ�าเภอแค่เซ็นต์ทราบแล้วเก็บเข้าแฟ้ม 
ลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องน่าเสียดาย จุดเส่ียงปัญหาก็จะยังอยู่เหมือนเดิม สิ่งท่ีส�าคัญคือ  
ต้องเอาความจริงมาพูด บางแห่งยังไม่รู้เลยว่า ศปถ.อ�าเภอ คืออะไร บางอ�าเภอเพิ่งรู้ว่า
เป็นบทบาทของตัวเอง แต่หลายท่ีเมื่อน�านายอ�าเภอมานั่งหัวโต๊ะก็เข้าใจ ดังนั้น เมื่อเรารู้
ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน กุญแจส�าคัญท่ีตามมาก็คือ การส่งต่อให้ถูกต้อง ถ้าประชุมแล้ว 
เข้าแฟ้มก็ไปไมถึ่งดวงดาว ดังนั้น เลขา ศปถ.อ�าเภอ คืออีกกุญแจส�าคัญของความส�าเร็จ 
ถ้าสามารถแยกปัญหาส�าคัญของคนว่าอยู่ตรงไหน รถอยู่ตรงไหน ถนนอยู่ตรงไหน 
จากนั้นสามารถยิงตรงไปให้นายอ�าเภอในฐานะประธาน ศปถ.อ�าเภอ เซ็นต์ได้ เรื่องก็จะ
ไปยังแขวงการทาง ต�ารวจ โรงเรียนและท้องถ่ินชุมชนท่ีเก่ียวข้อง
 จะท�าอยา่งไรให้ ศปถ.อ�าเภอ เคล่ือนได้เร็วขึ้น ถ้าทุกอ�าเภอในประเทศไทยสามารถ
ท�างานได้ประสบความส�าเร็จเหมือนอ�าเภอท่ีได้รับรางวัล ประเทศไทยก็จะหลุดพ้น 
จากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้องฝากกรมป้องกันฯ เลขา ศปถ.อ�าเภอ จะท�าอยา่งไร
ให้ขยายวิธีการท�างานและความเข้าใจตรงกันได้ ตอนนี้เริ่มเห็นปรากฏการณ์ ศปถ.ต�าบล 
มารับโล่รางวัลแล้ว แสดงว่าจังหวัดหรือพ้ืนท่ีไหนท่ีมคีวามพร้อมต้องเรง่ขยบัสู ่ศปถ.ต�าบล 
อยา่งรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นก้าวส�าคัญ
 ส�าหรับเร่ืองเงินและคนจะเอามาจากไหน เวลาน้ีก�าลังเล็งไปท่ีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่าน่ามาหนุนเสริมหรือไม่ โดยมีเอกชนหลายแห่ง 
พร้อมสนับสนุน และท้ังหมดนี้คือข้อค้นพบเบื้องต้น 
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ถ้ำนโยบำยกับควำมเข้ำใจ
สอดคล้องกัน ไม่เกินหนึ่งปี 
ก็จะเริ่มมองเห็นทำงออก  
ยิ่งพ้ืนที่ใดน�ำหลำยส่วนงำนมำช่วย
ก็จะยิ่งเห็นควำมเปลี่ยนแปลง 
ทีช่ดัเจนขึน้ ดงันัน้ ถำ้มีนโยบำยชดั 
ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญ 
และภำคีเครือข่ำยเข้ำมำร่วม 
ก็จะประสบควำมส�ำเร็จ
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ปัญหาทุกอย่างในประเทศจะแก้ได้ก็ต้องมาจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือประชาชน		
แต่งานอุบัติเหตุจะลงไปท่ีครอบครัวเป็นเรื่องยาก จึงต้องเปล่ียนมาใช้ชุมชน ทฤษฎีทาง
อาชญาวิทยา ทฤษฎีหนึ่งบอกว่า ถ้าคนในชุมชนมีความเห็นร่วมกัน มีความเชื่อร่วมกัน 
มองเห็นปัญหาร่วมกัน แล้วน�าปัญหาไปสู่กระบวนการทางความคิดร่วมกันจะเกิดเป็น 
ความรว่มมอื ไมว่่าปัญหาไหนก็แก้ไขได้ และน่ีก็คือส่ิงท่ี D-RTI ท�าและประสบความส�าเรจ็
ในหลายอ�าเภอ 
 แต่ต่อไปน้ีคงไม่ใช่เรื่องความพร้อมของอ�าเภอไหนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องปัญหา 
ในพ้ืนท่ีด้วย การท่ีชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตัวเองนั้นถือว่ามาถูกทางแล้ว  
งานอุบัติเหตุหลายภาคสว่นมักจะมองว่า ต�ารวจต้องมาจับกุมแก้ไขพฤติกรรม แต่การใช้
อ�านาจทางกฎหมายเหมอืนการกด ขู ่ยับยัง้ โดยหวังจะท�าให้ประชาชนอยูใ่นรอ่งท่ีต้องการ
นั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะการบังคับใช้กฎหมายจะไปกระทบสิทธิขั้นพ้ืนฐานบางอย่าง 
ของเขา จึงต้องใช้ชุมชนแก้ไขปัญหา ท้ังปัญหาของแต่ละชุมชนก็ไมเ่หมือนกันอีกด้วย 
 จากการลงพ้ืนท่ี อ�าเภอไหนมีอะไรเด่น อ�าเภอน้ีมีอะไรดี สว่นตัวได้จดเอาไว้ละเอียด 
เพื่อใหส้ิง่ท่ีท�าไมส่ญูเปล่า จุดหมายปลายทางท่ีบันทึกความจ�าไว้จะเปน็บทเรยีนใหอ้�าเภอ
อ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาใกล้เคียงกันสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ในอนาคต ส่วนการช่วยงาน
ต�ารวจน้ัน D-RTI จะช่วยได้มาก เพราะการว่ิงไล่จับไม่มีทางเป็นไปได้ D-RTI ไม่ใช่การ
ประกวด แต่คือการประเมินว่าจะไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อลดการเจ็บตายบนถนนได้แค่ไหน 
เพราะแต่ละพื้นท่ีมีปัญหาไม่เหมือนกัน ถึงเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ซาเล้ง ภาคกลางกับ 
ภาคอีสาน ปัญหาเรื่องเดียวกัน แต่ก็ไมเ่หมือนกัน

D-RTI คือกำรประเมินและออกแบบ
เฉพำะพ้ืนที่

พ.ต.ท.หญิงนภำพันธ์ เลิศลัทธภรณ์ 
ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ
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งาน	D-RTI	คือการขยบัในเชงิพ้ืนทีท่ีค่่อนขา้งเขม้แขง็	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
(ปภ.) อยูใ่นโครงสร้างของ ศปถ. สว่นใหญจ่ะขยับในเชิงนโยบาย งานท่ีผา่นมาจึงมักจะมี
ข้อสั่งการลงไป พื้นท่ีก็มักจะสะท้อนกลับว่า สั่งอยา่งเดียว ดังนั้นการลงพื้นท่ีจึงชว่ยท�าให้
เข้าใจพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมป้องกันฯ และ ศปถ. ท่ีอยากเน้นและ 
ขยับกลไกเชิงพื้นท่ีให้มากขึ้น เพราะปัญหานี้เพียงแค่ขยับแก้กฎหมายหรือนโยบายไมไ่ด้ 
ถ้าจะท�าให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้ตรงจุดต้องขยับชุมชนท้องถ่ินหรืออ�าเภอ ซึ่งอ�าเภอ 
จะเป็นแกนกลางท่ีขับเคล่ือนได้ท้ังในระดับท้องถ่ินชุมชนและส่งต่อนโยบายข้ึนข้างบน 
การท�างานจึงจะไมใ่ชแ่ค่แนวราบแต่มีแนวด่ิงขึ้นไปด้วยอยา่งสอดประสานกัน
 ส่วนท่ีค้นพบจากพื้นท่ีคือ ปัญหาแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกันแม้จะเป็น 
เรื่องเดียวกัน อาจต่างกันด้วยบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม การจัดการปัญหา
จึงไม่สามารถจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ สิ่งส�าคัญคือ พื้นท่ีต้องรู้ปัญหาตัวเอง มีความ 
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ สะท้อนและจัดการแก้ปัญหาของตัวเองได้
 ในส่วนของกรมป้องกันฯ ในการขยับจากกลไก ศปถ.ท้องถ่ิน และ ศปถ.อ�าเภอนั้น 
ในส่วน ศปถ.อ�าเภอ พยายามน�าหน่วยงานพื้นท่ีมาร่วมทบทวนเพื่อก�าหนดวิธีการและ
แนวทางกรอบใหญ่ เพื่อให้ได้ทบทวนโครงสร้างว่า หน่วยงานท่ีมีในนั้นครบถ้วนหรือไม ่ 
ทีมเลขาสามารถขยับสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไร ซ่ึงคิดว่าจะต้องเชื่อมกับกลไก พชอ. 
(คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตระดับอ�าเภอ) ด้วย เพราะเป็นกลไกหลักท่ีจะชว่ย ศปถ. 
ในการท�าแผน 

เชื่อมนโยบำยกับพ้ืนที่  
ขยับสร้ำงถนนปลอดภัย

ณัชยำ ผิวเงิน 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
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 ส�าหรับการพัฒนาคนท่ีจะเข้ามาใน ศปถ. จะผลักดันให้มีการจัดการข้อมูลอย่าง 
เปน็ระบบ เพราะเปน็เรื่องส�าคัญในการก�าหนดเปา้หมาย วิเคราะหค์วามเสีย่ง และก�าหนด
มาตรการต่างๆ ดังนั้น หากกลไกของ พชอ. และ ศปถ. เชื่อมกันได้ จะท�าใหค้วามปลอดภัย
ทางถนนขยับได้และตรงกับปัญหามากขึ้น รวมถึงเม่ือมีปัญหา พื้นท่ีสามารถจัดการ 
ปัญหาในพ้ืนท่ีได้เอง แต่หากเป็นเรื่องท่ีพื้นท่ีจัดการกันเองไม่ได้ก็สามารถส่งต่อมา 
เป็นนโยบายให้ ศปถ.จังหวัดหรือสว่นกลางสนับสนุนต่อไป 
 การแก้ปัญหาในพื้นท่ี Core Team หรือทีมหลักนั้นส�าคัญมาก ต้องเป็นทีมท่ีม ี
การสื่อสารเพื่อรว่มคิดรว่มกันวางแผน และสามารถสง่ต่อขอ้มูลไปยังหนว่ยงานแก้ปญัหา
ได้ อีกส่วนท่ีมีความส�าคัญ คือการจัดการข้อมูล ต้องจัดระบบและจัดล�าดับความส�าคัญ 
ล�าดับต่อมาคือการวิเคราะห์ แต่จะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่น�าไปใช้ จึงต้องน�าส่งต่อให้ได้ 
รวมไปถึงการส่ือสารกับประชาชน โดยต้องสื่อสารให้เขาเห็นว่า สถิติมีความส�าคัญ 
อุบัติเหตุไม่ใช่แค่เรื่ องของความบังเอิญแต่เป็นเร่ืองอันตรายท่ีสามารถเกิดกับ 
คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดได้ นอกจากนี้ต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือผู้บริหาร 
เพื่อน�าไปวางแผนให้ตรงกับปัญหาในพื้นท่ี ต้องเชื่อมประสานระดับปฏิบัติและนโยบาย 
รวมท้ังพื้นท่ีเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาไปสู่ความส�าเร็จ สิ่งท่ีท�าเหล่านี้ก็คือคุณค่าท่ีเกิดขึ้น 
จากงาน 

หำกกลไกของ พชอ. และ ศปถ. เชือ่มกนัได้ 
จะท�ำให้ควำมปลอดภัยทำงถนนขยับได ้
และตรงกับปัญหำมำกขึ้น  
รวมถึงเมื่อมีปัญหำ  
พ้ืนที่สำมำรถจัดกำรปัญหำในพ้ืนที่ได้เอง
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ในปีทีผ่า่นมาการด�าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบติัเหตทุางถนนในระดับอ�าเภอ	
ใช้เกณฑ์วัดผล โดยใช้ฐานตัวเลขจากอ�าเภอเส่ียง 283 อ�าเภอ คิดเป็นร้อยละ 32  
ของกว่า 800 อ�าเภอในประเทศไทย ครอบคลมุการตายรอ้ยละ 81 การบาดเจ็บร้อยละ 65 
และตัวเลขนี้จะยังไมเ่ปล่ียนและจะยังใช้ต่อไปในปี 2563 
 เหตุท่ียังคงตัวเลขนี้ไว้เนื่องจากภายในหนึ่งปีคงยังไม่เห็นความส�าเร็จ อาจต้องใช้
เวลา 2-3 ปี จึงจะเห็นแนวโน้ม เพราะสิ่งท่ีอยากเห็นคือความต่อเนื่องของการใช้กลไก 
ศปถ.อ�าเภอ และ พชอ. 
 ข้อสังเกตจากการลงพื้นท่ี เดิมเกณฑ์ D-RTI มี 10 ข้อ ปัจจุบันเหลือ 9 ข้อ แต่ 
สรุปแล้วม ี4 เรื่องซึ่งครอบคลมุท้ังหมด ได้แก่ Core Team คณะท�างานหรือคณะกรรมการ 
สิ่งท่ีสะท้อนกลับมาบ่อยครั้งซ่ึงอาจถือว่าเป็นช่องว่างในการท�างาน คือ ผู้บริหาร เช่น  
ผู้ว่าฯ นายอ�าเภอ ผู้ก�ากับ ผอ.รพ. ย้าย หรือผู้ปฏิบัติงานเปล่ียนงาน ท�าให้เกิดความ 
ไมต่่อเนื่องของงาน มกีารเปล่ียนนโยบายหรอือาจถกูลดล�าดับความส�าคัญ น�าไปสูก่ารท�า
แต่มาตรการเดิมๆ อาจเป็นเพราะคนท่ีมาใหม่ไม่รู้ว่าท�าไปแล้วจึงท�าซ�าวนไป จึงท�าให ้
เปา้หมายไมช่ดัเจน หรืออาจติดกับดักในระเบยีบ เชน่ งบประมาณ ค�าสั่งต่างๆ สุดท้ายคือ 
มี ศปถ.อ�าเภอ หรือ พชอ. ก็จริง แต่ไมม่ีคณะท�างานและกรรมการ ซึ่งอ�าเภอท่ีท�าได้ส�าเร็จ
จริงๆ อาจไมม่ี ศปถ.อ�าเภอ หรือ พชอ. ด้วยซ�า แต่สิ่งส�าคัญคือการมี Core Team ท่ีท�างาน

เกณฑ์วัดผล D-RTI  
ผลส�ำเร็จอยู่ที่ระหว่ำงทำง

ดร.ปัญณ์ จันทร์พำณิชย์ 
ส�านักโรคไมติ่ดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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จริงๆ จะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในท้องท่ี รักท้องถ่ิน แผนและการ
ด�าเนินงานยังอยู่แม้ว่าจะเปล่ียนหัวก็ตาม ตรงนี้จะท�าให้เกิดความต่อเน่ือง และเป็นหน่ึง
ในความส�าเร็จท่ีทุกอ�าเภอควรมี 
 เร่ืองท่ีสอง การวิเคราะห์ข้อมูล หากเคยเรียนเรื่องระบาดวิทยา จะพูดถึงปัจจัย
อุบติัเหตคืุอคน รถและถนน แต่หลักนี้เก่าไปแล้ว ของใหมคื่อ การใช้ปัจจัยก�าหนดสขุภาพ 
น่ันคือ มองไปถึงด้านสังคมและระบบท่ีเก่ียวข้องด้วย ต่อให้อ�าเภอมีข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดี แต่ถ้าระบบ ศปถ.อ�าเภอ หรือ ศปถ.อปท. ไมเ่คล่ือนหรือประชุมน้อย ก็ไมรู่้จะ
น�าข้อมูลไปท�าอะไร ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยต้องลงไปถึงข้อมูลปัจจัยภายในอ�าเภอด้วย
 เรื่ องท่ีสาม การก�าหนดปัญหา โดยใช้ ‘ต้นไม้ปัญหา’ โดยท่ัวไปเรามักจะให้ 
ความส�าคัญกับล�าต้นมากกว่าราก ถ้าต้ังชื่อต้นไมห้รือปญัหาไมดี่ การแก้ปัญหาจะไปไมถึ่ง
รากฝอย ดังนั้นจึงต้องก�าหนด ‘ชื่อ’ ซึ่งก็คือ ‘ปัญหา’ ของอ�าเภอให้ชัดเจน สว่นใหญจ่ะ 
พูดถึง เมาไมข่ับ สวมหมวกนิรภัย ย้อนศร แต่ความจริงการต้ังชื่อต้องครอบคลุม 4 เรื่อง 
คือ ปญัหาพูดถึงกลุ่มไหน คน รถ ถนน หรือพฤติกรรมเสีย่ง ถ้าก�าหนดชัดจะท�าใหแ้ก้ปญัหา
ได้ชัดขึ้น
 สุดท้ายคือ การวัดผล ปกติเวลาประเมินผลส�าเร็จ เรามักจะพูดถึง 3 เร่ือง  
ได้แก่ จ�านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิตเท่าไร สถิติเหล่านี ้
เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ต่อไปจะไมใ่ห้ความส�าคัญในเรื่องนี้ สิ่งส�าคัญท่ีต้องถามมากกว่านั้น
คือ วัดจากสิ่งท่ีก�าหนดว่าเราจะท�าอะไร ท�าได้หรือไม่ในระยะเวลาท่ีก�าหนด ถ้าวัดจาก 
ตรงน้ีเราจะเห็นผลส�าเร็จได้ทุกวัน ท้ังหมดนี้จะเป็นเกณฑ์การวัดของ D-RTI ตัวเลข 
แต่ละขั้นตอนมีอยูใ่นคู่มือซึ่งอาจต่างกันไปในแต่อ�าเภอ 
 สุดท้ายนี้อยากฝากว่า ความสุขอยู่ระหว่างทาง ไม่ใช่รอให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
ถึงจะมีความสุข หมายความว่า การท�าเรื่องอุบัติเหตุไม่ใช่แค่ไปวัดเรื่องการเจ็บการตาย 
แต่เราสามารถวัดความส�าเร็จได้ในแต่ละมาตรการท่ีท�า เช่น การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเสี่ยง
แก้ไขได้จุดหน่ึงก็ถือว่า ส�าเร็จในจุดน้ี แม้ภาพรวมของอ�าเภออาจจะไม่ลดลงเพราะม ี
ปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืนๆ แต่ขอให้อ�าเภอมีความส�าเร็จทุกๆ เดือน ทุกๆ ปี เราก็จะเห็น 
ผลส�าเร็จของมันในท่ีสุด
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ควำมสุขอยู่ระหว่ำงทำง  
ไม่ใช่รอให้ถึงจุดหมำยปลำยทำง 
ถึงจะมีควำมสุข หมำยควำมว่ำ 
กำรท�ำเรื่องอุบัติเหต ุ
ไม่ใช่แค่ไปวัดเรื่องกำรเจ็บกำรตำย 
แต่เรำสำมำรถวัดควำมส�ำเร็จได ้
ในแต่ละมำตรกำรที่ท�ำ
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ถนนปลอดภัย ใส่ใจ VRUs
(บทเรียน ต่ำงประเทศ/ในประเทศ)

เสวนำ

แบบกำรปฏิบัติที่ดีในกำรท�ำให ้
ถนนปลอดภัยของประเทศไทย

รศ.ดร.เกษม	ชูจารุกลุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนันท์ชัย	เมฆประเสรฐิวนิช
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนงานส�านักการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร

สจิุณ	มั่งนิมิตร
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

ดร.ชาครยี	์บ�ารุงวงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท

ผูด้�าเนินรายการ
นวลอนงค์	พันธ์ุก�าแหง

ผู้แทนโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก
ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
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การประเมินและจัดอันดับความปลอดภัยทางถนน	 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
สหประชาชาติ (UN) มมีาตรฐานตัวหนึ่งคือของ iRAP (International Road Assessment 
Programme) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็น�ามาใช้ โดยใช้ชื่อว่า ThaiRAP หรือ Thai Road 
Assessment Program
 เมื่อกล่าวถึงอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่เน้นไปท่ีจักรยานยนต์เพราะเป็นหน่ึงใน 
VRUs และเปน็ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสงูท่ีสดุ ก่อใหม้ผูีเ้สยีชวิีตสงูท่ีสดุในประเทศไทย 
และเม่ือพูดถึงโครงข่ายถนนในประเทศไทยซึ่งมีระยะทางกว่าห้าแสนกิโลเมตร ซึ่งดูแล
โดยหลายหน่วยงาน ถนนทางหลวงดูแลโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
หนว่ยงานละประมาณ 50,000 กิโลเมตร ท่ีเหลือจ�านวนกว่า 300,000 กิโลเมตรดูแลโดย
ท้องถ่ิน เมื่อดูจากสถิติการเจ็บการตายจากอุบัติเหตุจะพบว่าเกิดจากถนนกลุ่มหลังนี ้
ค่อนข้างมาก
 ส�าหรับ ThaiRAP ของไทยเริ่มมาต้ังแต่ปี 2015 ริเริ่มจากถนนท่ีอยูใ่นความดูแลของ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในภเูก็ตก่อน โดยสถาบนั AIT (Asian Institute of 
Technology) ต่อมาในปี 2016 ประเทศไทยและกรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ
บลูมเบิร์กเพ่ือสาธารณประโยชน์ ท�าให้มีงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือใช้ใน 
การประเมิน มีการวิเคราะห์น�ารอ่งใน 3 พื้นท่ีหลักในกรุงเทพฯ คือเขตสีลม เขตเยาวราช  

กำรประเมินและจัดอันดับ 
ควำมปลอดภัยถนนแบบสำกล
ด้วย ThaiRAP

รศ.ดร.เกษม ชูจำรุกุล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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และถนนอโศกมนตรี ในปี 2017 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วิเคราะห์ตามระบบของ 
iRAP โดยเน้นถนนในพ้ืนท่ีของวงแหวนฝ่ังตะวันตก และ 6 เขตในกรุงเทพฯ ท่ีมีสถิติ 
เกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆ ต่อมา ปี 2018 มีการประเมินเส้นทางหลวงหลักจาก
กรุงเทพฯ ไปหัวหิน คือจากถนนพระรามสองมุง่หน้าไปยังถนนเพชรเกษม ปัจจุบัน ก�าลัง
ศึกษาประเมินเขตท่ีมีความเสี่ยงสูงในกรุงเทพฯ อีก 6 เขต เหล่านี้แสดงให้เห็นพัฒนาการ
ศึกษาและวิเคราะห์
 iRAP คือการประเมินให้ดาวกับถนน จากกายภาพของถนน ความเสี่ยงจาก 
องค์ประกอบต่างๆ ทางถนนท่ีจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน ถนนท่ีได้ 5 ดาว คือ  
มีความเสี่ยงต�าท่ีสุด ขณะท่ีถนนท่ีมี 1 ดาว คือ มีความเสี่ยงสูงท่ีสุด การประเมินนี ้
ใชม้าตรฐานระดับนานาชาติ ท�าใหก้ารประเมนิถนน 3 ดาวของไทยมมีาตรฐานเทียบเท่ากับ
ประเทศอ่ืนๆ
 iRAP ประเมิน 2 เรื่องคือ ความนา่จะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ กับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น โดยอาศัยตัวแปรมากกว่า 50 ตัวแปร การประเมินว่าถนนหนึ่งเส้น 
ได้ก่ีดาว จะเริ่มจากการแบง่ถนนเป็นชว่งๆ ชว่งละ 100 เมตร ณ 100 เมตรของถนนจะได้
ค่าดาวหนึ่งค่า โดย 50 ตัวแปร อาทิ ถนน ดูสภาพผิวทาง จ�านวนชอ่งจราจรสองข้างทาง 
ดเูร่ืองไฟสอ่งสว่าง การเขา้-ออก อันตรายสองขา้งทาง ทางขา้มต่างๆ นอกจากนี ้ดปูรมิาณ
การจราจร ปริมาณคนเดินเท้า คนท่ีใช้จักรยาน เหล่าน้ีจะน�ามาพิจารณาเพ่ือน�าเข้า 
แบบจ�าลอง ก่อนจะออกมาเป็นค่าคะแนนความเสี่ยงและค่าดาว
 ท้ังนี้ การประเมินถนนอยูภ่ายใต้มุมมองของผู้ใช้ 4 ประเภท ได้แก่ คนท่ีขับรถยนต์ 
คนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ คนขี่จักรยาน และคนเดินเท้า ในแง่ของการออกแบบ ถนน 
ท่ีออกแบบได้ 5 ดาวส�าหรับผู้ขับขี่รถยนต์อาจไม่ใช่ถนน 5 ดาวของคนเดินเท้า 
หรือคนใช้จักรยานยนต์ ซึ่งเป้าหมายของยูเอ็นคือได้ 3 ดาวขึ้นไปส�าหรับทุกกลุ่มผู้ใช้
 ส�าหรับการประเมินพื้นท่ีน�าร่อง 3 แห่งในกรุงเทพฯ ในปี 2016 พบว่า ส่วนใหญ ่
ยังมีความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นถนน 1 ดาวอยู่ ส่วนการประเมินพื้นท่ี 
ใกล้กรุงเทพฯในปี 2017 จะเห็นลักษณะคล้ายกัน คือ มีแค่ถนน 1 ดาวและ 2 ดาวเท่านั้น 
ส่วนการประเมินถนนเส้นพระรามสองไปหัวหินในปี 2018 จะเห็นว่ามีท้ังถนน 5 ดาว  
ถนน 1 ดาว และถนน 3 ดาว สลับกันไป ท้ังนี้ iRAP ยังสามารถน�าเสนอวิธีการด�าเนินการ
เพิ่มดาว ท่ีมีความคุ้มค่าท่ีสุด โดยมาตรการท่ีมีการพิสูจน์แล้วในต่างประเทศว่าคุ้มค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์ 
 ส�าหรับกรุงเทพฯ ท่ีมีระยะทาง 700 กว่ากิโลเมตร มีถนน 5 ดาวส�าหรับรถ
จักรยานยนต์ เพียงไม่ถึง 1 กิโลเมตร มีถนน 4 ดาว 2 กิโลเมตร และร้อยละ 10  
เป็นถนน 3 ดาว ท่ีเหลือร้อยละ 80 กว่าๆ ยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงอยู่
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 หาดกะรน ภูเก็ต ได้ถนน 5 ดาว เพราะมีการควบคุมความเร็ว  มีทางเท้าสองข้างทาง 
แยกคนเดินเท้ากับยานพาหนะออกจากกัน ท�าให้ผู้เดินเท้าหรือผู้ใช้จักรยานมีความ
ปลอดภัยมากข้ึนด้วย และเนื่องจากมีการขีดสีตีเส้นท่ีชัดเจน มีการจ�ากัดความเร็ว  
ท�าให้ถนนตรงนี้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีค่อนข้างดี
 สว่นหนา้วัดกะรน จังหวัดภเูก็ต เม่ือก่อนได้ 2 ดาวและ 3 ดาว ส�าหรบัผูใ้ชร้ถจักรยาน 
ต่อมามีการรณรงค์เรื่องของการลดความเร็วในการเดินทาง ปรับการอนุญาตจอดรถ 
สองข้างทาง ท�าให้ถนนปลอดภัยขึ้น  สุดท้ายได้ 3 ดาวส�าหรับผู้ใช้ท้ัง 4 กลุ่ม
 อีกประเด็น คือ เร่ืองการจ�ากัดความเร็ว โดยในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมอืงพัทยา
หรือเขตเทศบาล กฏหมายก�าหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 
นอกเขตดังกล่าว ก�าหนดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่กระทรวงคมนาคมมีแนวคิด
อยากให้ถนน 4 เลน เพิ่มจ�ากัดความเร็วให้สูงข้ึนเป็น 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จากการ
วิเคราะห์ของทาง iRAP และมูลนิธิบลูมเบิร์กพบว่า อัตราความเร็วเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อการให้ดาว เมื่อเพิม่ความเรว็ ระดับของดาวจะลดลง เพราะความเสีย่งและความรุนแรง
ในการเกิดอุบัติเหตุจะสูงขึ้นตามอัตราความเร็ว ถ้าเพิ่มจ�ากัดความเร็วจาก 90 เป็น 120 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง รอ้ยละ 72 ของถนนจะไมผ่า่นเกณฑ์ของสหประชาชาติ หรอืจะได้เพยีง 
1-2 ดาว นอกจากนี้ ยังมีโอกาสท่ีจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงมากกว่าเท่าตัวอีกด้วย
 นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ศึกษาถนนทางหลวงชนบท 2 ชอ่งทาง
จราจรท่ีมีการแยกทิศทางการจราจร มีการก้ันสองข้างทาง ถนนมีการขีดสีตีเส้น พบว่า 
ความเร็วมีผลต่อกลุ่มคนใช้จักรยานยนต์ อย่างยิ่ง ถ้าความเร็วจ�ากัดท่ี 90 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง จะได้ 3 ดาว ถือว่าผา่นเกณฑ์ ถ้าเพิม่จ�ากัดความเรว็เปน็ 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ระดับดาวจะเหลือ 2 ดาว แปลว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ามีมาตรการ 
ควบคุมความเร็ว เชน่ จ�ากัดความเร็วท่ี 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะกลายเป็นถนน 5 ดาว 
ส�าหรบักลุ่มผูใ้ชร้ถจักรยานยนต์ทันที ดังน้ัน เร่ืองของการจ�ากัดความเรว็เป็นปจัจัยส�าคัญ
อยา่งยิ่งในการระบุถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของถนนแต่ละเส้น

iRAP คือกำรประเมินให้ดำวกับถนน  
กำรประเมินนี้ใช้มำตรฐำนระดับนำนำชำติ 
ท�ำให้กำรประเมินถนนของไทย
มีมำตรฐำนเทียบเท่ำกับประเทศอื่นๆ
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กรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	19	ส�านัก	และพื้นที่บรหิารงาน	50	ส�านักงานเขต		
ในเร่ืองการบริหารความปลอดภัยทางถนน มีการจัดต้ังศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย 
ทางถนน ซึ่งบริหารโดยประธานคือ ผู้ว่ากรุงเทพฯ มีศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน
ในระดับเขตท้ัง 50 เขต ตามยุทธศาสตร์ของเมือง เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองท่ีมีความ
ปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยทางถนนก็เป็นสว่นหนึ่ง 
 เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงให้ความส�าคัญและให้นโยบาย 
ในเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนมาโดยตลอด เช่นเดียวกับสภากรุงเทพมหานคร 
ก็เหน็ความส�าคัญของอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นในท้องถนนของกรุงเทพฯ ท่ีมอัีตราสว่นท่ีเพิม่ข้ึน 
ส�านักงานงบประมาณต่างๆ ก็ให้ความส�าคัญกับโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมเร่ืองการลด
อุบัติเหตุในพื้นท่ีกรุงเทพฯ
 ในปีท่ีผ่านมา เราสนับสนุนหลายโครงการเก่ียวข้องกับการปรับปรุงกายภาพ  
ตลอดถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพฯ ซ่ึงกรุงเทพฯ อาจมี 
ความแตกต่างจากท้องถ่ินในต่างจังหวัด เช่น ในต่างจังหวัดอาจจะมีความซับซ้อน 
ในอ�าเภอเมือง แต่ของกรุงเทพฯ ในพื้นท่ีท้ัง 50 เขต มีความซับซ้อนท้ัง 50 เขต  
มีความแตกต่าง มีลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะของพฤติกรรมการอยู่อาศัยท่ีมีความ
แตกต่างกัน เพราะฉะน้ันการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุและหาแนวทางป้องกัน 
จึงมีความซับซ้อนมากตามไปด้วย 

มำตรกำรส่งเสริมถนนปลอดภัย  
ในกรุงเทพมหำนคร

ธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช 
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนงาน
ส�านักการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร
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 กรุงเทพฯ มีแผนแม่บทเร่ืองความปลอดภัยทางถนนของเมืองและจะบริหาร 
เพื่อลดอุบัติเหตุให้อยู่ในระดับท่ีต�าท่ีสุด ท่ีผ่านมาการด�าเนินการโครงการลดอุบัติเหตุ 
ประกอบด้วยการแก้ไขทางกายภาพ โดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีด้ังเดิมคือ Road Safety 
Audit (ตรวจสอบความปลอดภัย) เบื้ องต้นเลือกบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
หรือจุดเสี่ยง หรือภาษาทางวิชาการเรียกว่า black spot จาก 50 เขต เมื่อพิจารณาข้อมูล
บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เขตลาดกระบังมีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุสูง 
และมีจ�านวนผู้เสียชีวิตสูง เพราะพื้นท่ีมีอุตสาหกรรม ชุมชน มีการใช้รถใช้ถนนหนาแนน่
และมถีนนขนาดใหญจ่�านวนมาก เขตลาดกระบงัจึงเป็นต้นแบบท่ีน�ามาใช้ในการพิจารณา 
 เบื้องต้นเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานในพื้นท่ี  
คือส�านักงานเขต และหน่วยงานหลัก คือส�านักงานโยธาท่ีท�าเรื่องการก่อสร้างถนน 
ปรับปรุง บ�ารุงรักษา ส่วนส�านักการจราจรและขนส่งเข้าไปดูเรื่ องการขีดสีตีเส้น 
เครื่องหมายสญัญาณไฟ ป้ายชดัเจน ขอ้มลูเร่ืองการจราจรใหม้คีวามเหมาะสม สว่นสถานี
ต�ารวจจะเข้ามาชว่ยดูแลพื้นท่ีว่า จุดไหนเป็นจุดเกิดอันตราย 
 ส่วนท่ีสองเป็นเรื่องของการลงพื้นท่ีเพื่อหาแนวทางส�ารวจเก็บข้อมูล ดูกายภาพ 
ลักษณะต่างๆ จากนั้นจะน�าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข โดยพื้นท่ี 
ท่ีเข้าไปตรวจสอบ คือ ทางโค้งอุทยาน ร.4 ทางแยกลาดกระบัง 54 และซอยฉลองกรุง 1  

ธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช 
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนงาน
ส�านักการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร
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และด�าเนินการแก้ไข ดังนี้ การติดต้ังร้ัวเหล็กก้ันคนข้าม เนื่องจากคนมักจะข้ามถนน 
โดยการว่ิงข้าม ขณะท่ีถนนมีช่องจราจรมากและท�าให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง มีการ 
ตัดแต่งก่ิงไม้และด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้ทัศนวิสัยในการขับข่ีดีข้ึน ท�าให้ช่องจราจร 
มีลักษณะท่ีท�าให้รถต้องชะลอความเร็ว เพิ่มความสว่างในช่วงกลางคืนเพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัยกับผู้ข้ามถนนมากขึ้น
 บริเวณทางข้ามในกรุงเทพฯ ด�าเนินการแก้ไขไปแล้วหลายจุด โดยเฉพาะทางข้าม
หน้าโรงเรียน ให้ความส�าคัญกับจุดท่ีมีเด็กใช้สอยและลดความเร็วในท่ีจุดมีคนข้ามถนน
จ�านวนมาก โดยเพิ่มสิ่งต่างๆ ให้เกิดการมองเห็นขึ้น เชน่ ใช้สี บอกความเร็ว ท�าเส้นต่างๆ 
ใหช้ดัเจน และท�าจุดขา้มใหม้คีวามปลอดภัยมากขึน้ นอกจากนี ้มกีารด�าเนนิการเพิม่ขอ้มลู
ให้กับผู้ขับรถบนท้องถนน ในจุดท่ีเราเข้าไปแก้ไข
 นอกจากเรื่องทางกายภาพ กรุงเทพฯ ยังด�าเนินการปรับพฤติกรรม เชน่ การรณรงค์
ต่างๆ มีโครงการอบรมวินัยจราจรในเด็กเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรให้กับเด็ก 
ท�าคลิปรณรงค์เร่ืองการลดความเร็วในเขตเมือง การท�าโปสเตอร์รณรงค์เร่ืองการ 
สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
สวมหมวกนิรภัย เนื่องจากพบว่ากลุ่มอาชีวะมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ค่อนข้างสูง
 กรุงเทพมหานคร มมีาตรการองค์กรเรื่องการสวมหมวกนริภัยของคนในองค์กรด้วย 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับประชาชน และยังมีหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุ เพื่อให้ทราบสาเหต ุ
การเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังเพื่อน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ด�าเนินการแก้ไขจุดเส่ียงต่างๆ  
ท่ีเกิดอุบัติเหตุสูง
 ย้อนไปในเรื่องการออกแบบ ในปี 2018 ลาดกระบังโมเดลถือเป็นโครงการต้นแบบ 
Best Practice ของการแก้ไขปัญหาเร่ืองความปลอดภัยทางถนนของ กทม. ต่อจากนี ้
จะน�าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของ iRAP และระบบมาตรฐานการให้ดาวมาประกอบใช้ 
ในการด�าเนินการแก้ไขเพื่อการป้องกันการเกิดอุบติัเหตใุนท้องถนน รวมถึงการออกส�ารวจ
สภาพถนนเพื่อท�าการพฒันาใหอ้ยูใ่นเกณฑ์อยา่งน้อย 3 ดาวตามท่ีสหประชาชาติก�าหนด 
รวมถึงถนนเส้นใหม่ๆ  ของกรุงเทพฯก็จะท�าให้มีอยา่งน้อย 3 ดาว เชน่กัน
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ในสว่นของถนนปลอดภัย	กรมทางหลวงจะด�าเนินงานใน	2	สว่นคือ	การทบทวนความ
ปลอดภัยของถนนท่ีเปิดใช้งานแล้ว กับความปลอดภัยของถนนท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง  
ซึ่งงานก่อสรา้ง บางครั้งก็เกิดอุบติัเหตุ เน่ืองจากปา้ยสญัญาณ ไฟฟา้แสงสว่างไมเ่พยีงพอ 
กรมทางหลวงจึงมีแนวทางด�าเนินงานโดยการป้องกันก่อนเกิดเหตุ คือท�าการตรวจสอบ
ความปลอดภัย หรือ road safety audit ซ่ึงโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง 
โครงการใหญ่ท้ังหมดต้องมีรายงาน road safety audit ส่งทุกสัปดาห์ เป็นเง่ือนไข 
ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยก�าหนดให้ตรวจสอบว่ามีป้ายสัญญาณถูกต้อง ครบถ้วน  
มีไฟฟ้าแสงสว่างหรือมีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เพียงพอหรือไม่
 ด้านรถ กรมทางหลวงมองเร่ืองระยะปลอดภัยข้างทาง หรือ Clear Zone ซ่ึงมี 
การถกเถียงบ่อยครั้งเรื่องการปลูกต้นไม้ข้างทางของกรมทางหลวง ด้านหนึ่งประชาชน
อยากให้ถนนร่มรื่น แต่ในทางวิชาการความปลอดภัยแล้ว การปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างทาง 
จะก่อให้เกิดอันตรายหากปลูกใกล้เกินไป ในประเทศไทยหลายครั้งพบว่า หากเกิดกรณี
อุบัติเหตุรถชนต้นไม้ มักจะเสียชีวิตท้ังหมด ส่วนท่ีว่าท�าไมกรมทางหลวงไม่ติดต้ัง 
ราวป้องกัน เนื่องจาก หากจะติดต้ังราวก้ันต้นไม้ท่ีเกาะกลาง 100 กิโลเมตร จะต้องใช้งบ
ราว 500 ล้านบาท ถ้าปลูกต้นไม้ด้านข้างทางด้วย 100 กิโลเมตรก็เป็นเงิน 1,000  
ล้านบาท 

โครงข่ำยทำงหลวงปลอดภัย

สุจิณ มั่งนิมิตร
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
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 เมื่อเร็วๆ นี ้ได้เสนอคณะกรรมการสิง่แวดล้อมว่า หากอยากปลกูต้นไมข้า้งทางหลวง
สายภาคเหนือ มีเง่ือนไขว่า ถ้าต้นไม้หา่งถนน 5 เมตรให้ใช้ไม้พุม่ได้ จะปลอดภัยเพียงพอ 
ถ้าห่าง 10 เมตร ปลูกไม้ยืนต้น แต่เส้นผ่าศูนย์กลางต้องไม่เกิน 4 น้ิว แต่ถ้าอยากปลูก 
ต้นไม้ใหญ ่ต้องหา่ง 10 เมตรขึ้นไปถึงจะปลอดภัยเพียงพอ
 ส่วนไฟฟ้าแสงสว่าง มีการเรียกร้องการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างตามริมถนนต่างๆ  
มาโดยตลอด รูปแบบมาตรฐานสมัยก่อนคือ Breakaway ฐานของเสาไฟต้องวาง 
อยู่บนน็อต เมื่อรถชน น็อตท่ีขวางไว้จะขาด เสาก็จะล้ม ซึ่งอยากจะย�าว่าไม่ใช่เร่ืองของ 
ไม่ดีหรือคอร์รัปชันแต่เป็นเรื่ องความปลอดภัย เพราะถ้าเสาไม่ล้ม คนจะเสียชีวิต  
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานฉบับใหมท่ี่ใชอ้ยูเ่กิดความผดิพลาด เง่ือนไขตัวน้ีหายไป ซึง่ได้เสนอ
อธิบดีเพื่อแก้ไขแล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างการแก้ไขปรับปรุง
 อีกส่วนท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คือระยะการมองเห็น ด้วยความจ�ากัดของเขต
ทางหลวงและลดผลกระทบของการเวนคืนท่ีดินชาวบา้นจึงมผีลต่อการออกแบบทางโค้ง 
กรณีอุบัติเหตุรถตกเหวบริเวณทางโค้งท่ีอ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีผู้เสียชีวิตนับสิบ  
สาเหตุจริงๆ มาจากระยะมองเห็นไม่พอ เมื่อรถบัสขับมา เจอรถสวนกินเลนมา สิ่งแรก 
ท่ีคนขับรถท�าคือหักหลบจึงตกเหวเสียชีวิต บางครั้งทางแก้ไขส�าหรับบางโค้งก็เพียงแต่ 
ตัดต้นหญ้าเท่าน้ัน ก็จะช่วยเพิ่มระยะมองเห็นได้ สิ่งเหล่านี้  ได้สอนและอบรม 
เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม เรื่องความปลอดภัยระยะมองเห็นโดยตลอด
 กรณี 19 ศพบ้านบึง หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าคนขับรถหลับใน แต่สาเหตุจริงๆ  
เกิดจากถนน โดยผวิจราจรสงูกว่าขอบพื้นถนน 30 กว่าเซนติเมตร ล้อรถตกลงไปขึ้นไมไ่ด้ 
ดูรอยการว่ิงของรถพบว่า คนขับพยายามขับขึ้นไปชนขอบทางด้านซ้าย ล้อจะถีบตัว 
ไปทางด้านขวาทันที จึงว่ิงข้ามเกาะไปชนกับรถอีกคัน เสียชีวิตสิบกว่าศพ
 บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดจากการติดต้ังป้ายท่ีไม่ถูกต้อง เช่น ป้ายบอกทางบางจุด  
เมื่ อไม่มีความต่อเนื่ องจะท�าให้ ผู้ใช้รถท่ีไม่ช�านาญทางสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้  
รายละเอียดต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีหน่วยงานทางต้องตระหนักและเร่งสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้ผู้ใช้ถนน
 เรื่องท่ีกรมทางหลวงก�าลังด�าเนนิการอยูคื่อเรื่องฝนตก พบว่าอุบติัเหตเุกิดขณะฝนตก 
15 เปอร์เซ็นต์ เรื่องนี้ไมใ่ชเ่พราะถนนล่ืน แต่เป็นภาวะเหินน�า หรือ hydroplane ซึ่งต้อง
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่า เวลาฝนตกต้องขับรถให้ช้าลง
 อีกข้อคือการหลับใน พบว่ามกีารหลับในอยูร่าวๆ 12 เปอรเ์ซ็นต์ของอุบติัเหตุท้ังหมด 
ถ้าลดได้ จะท�าให้ลดอุบัติเหตุได้ ซ่ึงเร่ืองนี้กรมทางหลวงก�าลังเร่งพัฒนามาตรฐาน  
เชน่ การใช้เส้นจราจรแบบสันนูน (Profiles Marking)  
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 อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความเร็ว ความเร็วท่ีเหมาะสมจากการศึกษา Solomon curve 
แสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเป็นพาราโบลา หมายความว่าความเร็ว 
ท่ีเหมาะสมในการควบคุมรถ คือความเร็วท่ีรถส่วนใหญ่ว่ิง ถ้ารถส่วนใหญ่ว่ิง 90  
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไม่ควรก�าหนด 100-120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ถ้ารถส่วนใหญ่ว่ิง  
97 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไมค่วรก�าหนด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรมทางหลวงศึกษาแล้ว 
ความเร็วรถสว่นใหญข่องถนน 4 ชอ่งจราจรอยูท่ี่ 95-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางวิชาการ
ด้านความปลอดภัยบอกว่า ปัจจุบันรถส่วนใหญ่ว่ิงเกินความเร็วท่ีจ�ากัดท่ี 90 กิโลเมตร 
ต่อช่ัวโมงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเร็วรถส่วนใหญ่ในทางวิชาการความปลอดภัยคือ  
97 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังน้ัน ท่ีต�ารวจพยายามขอปรับเป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
ทางกรมทางหลวงไมไ่ด้ขัด แต่ไมเ่ห็นด้วยกับ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 สว่นมอเตอร์เวยห์รอืทางหลวงพเิศษ ส�ารวจแล้วรถสว่นใหญอ่ยูท่ี่ 107-110 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพราะฉะน้ันความเร็วจ�ากัดบนมอเตอร์เวย์ท่ีก�าหนดโดยกรมทางหลวงคือ  
120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะท่ีออกแบบรองรับท่ี 130-140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในทำงวิชำกำรควำมปลอดภัยแล้ว  
กำรปลูกต้นไม้ใหญ่ข้ำงทำง 
จะก่อให้เกิดอันตรำยหำกปลูกใกล้เกินไป  
ในประเทศไทยหลำยครั้งพบว่ำ  
หำกเกิดกรณีอุบัติเหตุรถชนต้นไม้  
มักจะเสียชีวิตทั้งหมด
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ประเทศไทยมีอัตราการตายต่อแสนประชากรอยู่ในกลุ่มสูงมาก	 คือ	 32.7	 คน	
ต่อประชากร	 1 แสนคน ติดอยู่ในสิบอันดับแรกของโลก หลายปีท่ีผ่านมาสถิตินี ้
ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงมากนัก ชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมา กรมทางหลวงชนบทซ่ึงรบัผดิชอบการตาย
อยูร่าว 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการตาย 22,000 คนในแต่ละปีนั้น มีประมาณ 2,000 คน
ท่ีตายบนทางหลวงชนบทซึ่งมีความยาวรวมประมาณ 47,000 กิโลเมตร 
 ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทย ถนนท้ังประเทศเกือบ 700,000 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยทางหลวงสายหลัก 51,000 กิโลเมตร ทางหลวงชนบท 47,000 กิโลเมตร  
แต่ทางหลวงส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือทางหลวงท้องถ่ิน ซ่ึงดูแลโดยองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน (อปท.) ท่ัวประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครท่ีมีเกือบ 60,000 กิโลเมตร
 เปา้หมายการลดอุบติัเหตนุัน้ ล้อไปกับเป้าหมาย 12 ประการขององค์การอนามยัโลก 
สหประชาชาติ หรือ WHO Global Road Safety Performance Target ใน 12 เป้าหมาย
นี้ มีสองเป้าหมายท่ีเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานทางถนน นั่นคือ เป้าหมายท่ี 3 และ 4 
 เป้าหมายท่ี 3 ระบุว่า ภายในปี 2573 ถนนสายใหมทุ่กสายต้องผา่นมาตรฐานทาง 
เทคนิคส�าหรับผู้ใช้ถนนทุกคนท่ีค�านึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรือผ่านการประเมิน
ระดับ 3 ดาวหรือสูงกว่า และเป้าหมายท่ี 4 ระบุว่า ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75  
ของการเดินทางบนถนน จะต้องอยูบ่นถนนท่ีมีความปลอดภัยไมต่�ากว่า 3 ดาว

กำรตรวจสอบและประเมิน 
ควำมปลอดภัยถนน  
กรมทำงหลวงชนบท

ดร.ชำครีย์ บ�ำรุงวงศ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
กรมทางหลวงชนบท
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 10-20 ปท่ีีผา่นมา สิง่ท่ีประเทศไทยท�ามาตลอดคือมาตรการเชิงแก้ไข รอใหอุ้บติัเหตุ
เกิดข้ึนก่อน มีการตาย บาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหาย พอรู้ว่าเกิดตรงไหนก็ส่งคน 
ลงไปตรวจสอบ จากนั้นจึงปรับปรุง แล้วติดตามและประเมินผล รอให้อุบัติเหตุครั้งใหม่
เกิดขึ้น แล้วก็ท�าเหมือนเดิม วิธีการนี้ไม่ผิด ท่ัวโลกก็ปฏิบัติกัน เพราะเราคิดว่าอุบัติเหตุ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตราบใดท่ีคนยังเป็นผู้ใช้ถนน คนยังมีความผิดพลาดได้เสมอ  
อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
 แนวทางเดิมยงัคงด�าเนนิการต่อ แต่ 2-3 ปมีานีก้รมทางหลวงชนบทพยายามปรบัปรุง
วิธีการท�างาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ดีย่ิงข้ึน โดยเป็นเชิงรุกมากข้ึน  
จึงออกมาตรการเชิงป้องกันออกมาโดยไม่ต้องรอให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่วิเคราะห์ก่อนว่า
บน 47,000 กิโลเมตรท่ีทางหลวงชนบทดูแลอยู่ ตรงไหนบ้างเป็นจุดเสี่ยง และจุดเสี่ยง 
ในท่ีนี้ให้ใช้นิยามเหมือนของต่างประเทศ คือมีระดับความปลอดภัยต�ากว่า 3 ดาว
 จากการวิเคราะห์ท้ังโครงขา่ยพบว่า ถนนท่ีต�ากว่า 3 ดาวมีอยูค่่อนข้างสูง แต่ท่ีเสี่ยง
สูงจริงๆ มีถึง 30,600 จุด ท้ังนี้ สิ่งท่ีจะท�าให้บรรลุเป้าหมายท้ังเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน 
ควรประกอบด้วย 1) เทคนิคหรือซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ กรมทางหลวงชนบท 
ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโดยใช้แนวคิดเดียวกับ iRAP เพื่อระบุว่า ถนนบริเวณนั้นๆ  
มีความเส่ียงท่ีระดับก่ีดาว 2) นอกจากชี้จุดเสี่ยงได้แล้ว ต้องมีกระบวนการท่ีชัดเจนและ

ดร.ชาครีย์ บ�ารุงวงศ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
กรมทางหลวงชนบท
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ท�าได้ง่ายส�าหรับผู้ปฏิบัติ  3) คน เพราะระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการต่างๆ  
จะด�าเนินการไมไ่ด้ถ้าไมม่ีคน และคนท่ีจะด�าเนินการได้ดี คือคนท่ีได้รับการฝึกอบรมแล้ว
 ส�าหรับมาตรการแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ หาก 
เกิดซ�าในจุดเดิม จุดน้ันจะเพิ่มความเส่ียง ส่วนในเชิงป้องกัน เราใช้แนวคิด iRAP  
โดยประเมินถนนของกรมทางหลวงชนบททุกๆ 100 เมตร ท้ัง 47,000 กิโลเมตร ประเมิน
ปีละหน่ึงคร้ัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินความเสี่ยงส�าหรับผู้ใช้รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์
 เมื่ อทราบว่าจุดเกิดซ�าอยู่ตรงไหนก็ด�าเนินการ 1) ชี้ จุดเส่ียงหรือจุดเกิดซ�า  
2) ตรวจสอบความปลอดภัย สืบสวนอุบัติเหตุ แต่ยังไม่ใช่การลงพื้นท่ี โดยจะตรวจบน 
หน้าจอก่อน เก็บข้อมูลคล้ายกูเกิล สตรีตวิว (Google Street View) 3) หาประเด็น 
ความเส่ียง พอได้ประเด็นความเส่ียงเบื้องต้นก็ออกรายงานการออกตรวจสอบความ
ปลอดภัย 4) รายงานน้ันจะถูกส่งไปท่ีภาค เขตหรือแขวงของกรมทางหลวงชนบท  
แล้วคนของเขต/แขวงจะออกไปตรวจสอบในพื้นท่ีจริงว่าเป็นไปตามนัน้ไหม หรอืมปีระเด็น
อ่ืนท่ีมีความเส่ียง หรือเป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุ ก่อนออกรายงานครั้งสุดท้าย  
ซึ่งในรายงานต้องระบุว่าจะแก้ไขอยา่งไร  5) เมื่อได้มาตรการแล้ว ก็ปรับปรุงและติดตาม
ประเมินผลตลอดเวลา ท้ังนี้ระบบยังสามารถค�านวณวิเคราะห์ หรือช้ีได้ว่าจุดเส่ียงน้ัน 
ควรจะปรับปรุงอยา่งไร ไมว่่าจะทาสีตีเส้น หรือติดป้าย หรือโค้งหักศอก 
 ท้ัง 5 ขั้นนี้จะส�าเร็จได้โดยคน ซึ่งต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาก่อน มาตรฐานจากการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันมี 4 คู่มือ คือ 1) หลักการ 
เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน 2) การตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการออกแบบ  
3) การตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการก่อสร้าง 4) การตรวจสอบความปลอดภัย
ของถนนท่ีเปิดใช้งานแล้ว
 หลังจากมีคู่มือแล้ว จะมีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมฯ ให้เป็นผู้ตรวจสอบความ
ปลอดภัย โดยจะมีท้ังหมด 3 ระดับ คือระดับเบื้องต้น beginner เรียกว่า inspector  
หากท�างานตรวจสอบความปลอดภัยไมน่อ้ยกว่า 40 โครงการจะสามารถเขา้ไปอบรมเปน็ 
auditor ได้ หากสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้อีก  30 โครงการท่ีมีความซับซ้อน  
ก็จะสามารถถูกเรียกตัวเข้ามาอบรมเป็น senior auditor หรือผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
อาวุโสได้ ซึ่งจะสามารถน�าทีมไปตรวจสอบในทุกๆ กรณีได้
 เป้าหมายในการพัฒนาคนของกรมทางหลวงชนบท ส�าหรับ inspector กรมฯ  
มีบุคลากร 4,500 คน กว่า 1,500 คนเป็นช่าง กรมฯ มีเป้าหมายว่า บุคลากรท่ีเป็นช่าง 
ของกรมฯ ควรได้รับการอบรมอย่างน้อยเป็น inspector ได้ ปัจจุบันพัฒนาไปแล้วโดย 
ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ท้ังสิ้น 567 คน และก�าลังพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมี auditor 159 คน senior auditor อีก 25 คน
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 ตัวอย่างของมาตรการท่ีออกและได้น�าไปแก้ไขจริง เช่น แนะน�าให้ติดป้ายเตือน 
ว่ามีทางแยกและป้ายลดความเร็ว ตรวจสอบว่าเส้นไม่ชัดเจน ตีเส้นให้ชัดเจน งบ  
50,000 -100,000 บาทต่อจุดในการปรับปรุง
 หนึ่งปีครึ่งท่ีผา่นมา ออกมาตรการเชิงป้องกันเสริม ชี้เป้า ตรวจสอบความปลอดภัย
และปรับปรุงไป 1,147 จุดเสี่ยงสูง ซึ่งพบว่าในอดีตนั้น จุดเหล่านี้มีอุบัติเหตุ 484 คร้ัง  
แต่หลังจากปรับปรุงตามแนวทางข้างต้นพบว่า อุบัติเหตุบนจุดเดิมลดลงเหลือ 204 ครั้ง 
หรือลดลงได้ถึง 58 เปอร์เซ็นต์ จากท่ีเคยมีผู้เสียชีวิต 50 คน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ  
19 คน หรือ 62 เปอร์เซ็นต์
 ท้ังนี ้เราต้ังเปา้ไว้ 2 ระยะ คือระยะสัน้ 5 ป ี(2018-2022) ใหถ้นนเปน็ self-explaining 
คือผู้ใช้ท่ีขับเข้าถึงทางหลวงชนบทรู้ว่าควรจะต้องท�าอะไรกับไม่ท�าอะไร และเป้าหมาย
ระยะยาว 15 ปี จะปรับปรุงถนนให้เป็น forgiving road เพราะเชื่อว่าตราบใดท่ี 
รถจักรยานยนต์ยังถูกบังคับด้วยคน ความผิดพลาดก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ แต่ความผิดพลาด
นั้นต้องไมท่�าให้เขาถึงกับเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นมา

47,000 กิโลเมตรที่ทำงหลวงชนบทดูแลอยู่ 
ตรงไหนบ้ำงเป็นจุดเส่ียง  
คือมีระดับควำมปลอดภัยต�่ำกว่ำ 3 ดำว
จำกกำรวิเครำะห์ทั้งโครงข่ำยพบว่ำ  
มีอยู่ค่อนข้ำงสูงถึง 30,600 จุด
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โครงการความคิดริเริ่มเพ่ือความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก	ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์ก	
เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีการด�าเนินการหลายด้านด้วยกัน ด้านท่ีจะน�าเสนอในวันนี ้
คือ ถนนและการสัญจรท่ีปลอดภัย 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ทางถนนส�าหรับประเทศท่ีมีรายได้ในระดับกลางและระดับต�าโดยการสนับสนุนจาก 
มูลนิธิฯ คร้ังน้ีเป็นครั้งท่ีสองแล้ว มีระยะเวลาด�าเนินงานท้ังสิ้น 5 ปี ต้ังแต่ 2558-2562  
โดยสนับสนุนการด�าเนินงานท้ังหมด 10 เมือง 9 ประเทศ เฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 
กรุงเทพฯ เมืองมุมไบของอินเดีย เมืองโฮจิมินห์ท่ีเวียดนาม เมืองบันดุงท่ีอินโดนีเซีย  
และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 
 การด�าเนินงานในโครงการมีด้วยกัน 4 ด้านหลัก คือเรื่องของถนนและการสัญจร 
ท่ีปลอดภัย การส่ือสารและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน  
การบังคับใช้กฎหมาย และการติดตามและประเมินโครงการ โดยเน้นท่ีปัจจัยเสี่ยง  
4 ปัจจัย คือการขับรถเร็ว การด่ืมแล้วขับ หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย ท้ังนี้จะเห็นว่า 
สองเร่ืองแรกท่ีด�าเนินการ เป็นเร่ืองของพฤติกรรม คือการขับรถเร็ว การด่ืมแล้วขับ  
ส่วนเร่ืองหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย เป็นเรื่ องอุปกรณ์ท่ีจะน�ามาใช้เพื่ อให้เกิด 
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 ในการด�าเนินงานมีภาคีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยภาครัฐ ร่วมมือ 
กับกรุงเทพมหานคร ส�านักการจราจรและขนส่งและกองบัญชาการต�ารวจนครบาล  
ส�าหรับการด�าเนนิการด้านถนนและการสญัจรท่ีปลอดภัย ด�าเนนิงานรว่มกับภาคีระหว่าง

ถนนและกำรสัญจรที่ปลอดภัย  
ภำยใต้โครงกำร BIGRS

นวลอนงค์ พันธุ์ก�ำแหง 
ผู้ประสานงานโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก 
ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
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ประเทศคือธนาคารโลกและสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute -WRI)  
เรื่องของการสื่อสาร ท�างานร่วมกับหน่วยงานชื่อ Vital Strategies ส่วนการบังคับใช้
กฎหมายท�างานร่วมกับหน่วยงานชื่อ Global Road Safety Partnership (GRSP)  
เรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการ ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงร่วมมือกับมูลนิธิไทยโรดส์ และขณะนี้ยังมีการด�าเนินงานเรื่องข้อมูล 
กับกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
 ส�าหรบัเร่ืองถนนและการสญัจรท่ีปลอดภัย ท่ีท�างานรว่มกับธนาคารโลกและสถาบนั
ทรัพยากรโลก (World Resources Institute -WRI) นั้น ธนาคารโลกได้ด�าเนินงานรว่มกัน
ในโครงการประเมินสภาพถนนในระดับนานาชาติ หรือ iRAP ซ่ึงท�างานร่วมกับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนสถาบันทรัพยากรโลก ท�างาน 
รว่มกับมูลนิธิไทยโรดส์ และสถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT)
 ต้ังแต่เริ่มโครงการฯ ได้ส�ารวจถนน 3 เส้น คือถนนอโศก สีลมและเยาวราช จากนั้น
ในปี 2560-2561 ทางส�านักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุง
ถนนสามเส้นนั้น และประเมินผลโดย iRAP พอปี 2560 ก็ได้จัดท�ารายงาน 12 เขตเสี่ยง  
ซึ่ง iRAP ได้ด�าเนินการส�ารวจถนน 6 เขตเสี่ยงหลักและจัดท�าเป็นรายงาน ก่อนจะมี 
การน�าเสนอรายงานให้กับภาคีในประเทศไทยได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการเทรนนิ่ง 
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าท่ีของ กทม. ให้สามารถใช้เครื่องมือ iRAP ด้วย และ 
จะออกรายงานของ iRAP เพื่อบอกผลของการส�ารวจความปลอดภัยใน 6 เขตเสี่ยงหลัก  
ล่าสดุ ธนาคารโลกได้ออกรายงานการวิเคราะหเ์รื่องการเปล่ียนแปลงความเรว็ในการขับข่ี
กรณีศึกษาส�าหรับประเทศไทยแล้ว
 ส่วนสถาบันทรัพยากรโลกมีรายงานหลายช้ินท่ีท�าข้ึนเพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของ VRUs โดยตรง โดยส�ารวจความปลอดภัยรว่มกับ iRAP ท่ีถนน 3 เส้น คืออโศก สีลม 
เยาวราช มีการท�ารายงานส�ารวจการใช้ BRT และส�ารวจทางแยกในเขตเสี่ยงใน กทม.  
จากนั้นได้ท�ารายงานเรื่องของการจ�ากัดความเรว็ในการขบัขีซ่ึ่งเจาะไปท่ีพื้นท่ีลาดกระบงั 
มีการอบรมเรื่อง Road Safety Audit Training สนับสนุนให้ค�าปรึกษากับหนว่ยงานท่ีจะ
ติดต้ังชุดคันพลาสติกแบ่งช่องการจราจร (Lane Block) และแผงก้ันจราจรพลาสติก 
(Plastic Barrier) ท่ีถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง 
 และเม่ือต้นปี 2561 ได้หารือกับส�านักการโยธา กทม. เห็นว่าจะมีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
ท่ีจะเปิดใหมท่ี่เสน้เยาวราช ทางทีมจากสถาบนัทรัพยากรโลกจึงได้ลงส�ารวจถนนเสน้สถานี
วัดมงักรฯ และออกรายงานน�าเสนอว่า ควรต้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขทางกายภาพอะไรบา้ง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยส�าหรับผู้สัญจรทางเท้า และเร็วๆ น้ีจะมีการติดต้ังอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยตามถนนสายหลักของกรุงเทพฯ 
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ถนนปลอดภัย ด้วยกำรออกแบบ

Mr. Wei Li 
สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI)

วันนีจ้ะน�าเสนอหลักการออกแบบเมอืงปลอดภัยจากคูม่อืการออกแบบในการชว่ยเหลือ
ผู้ใช้ถนนเปราะบาง โดยใช้ตัวอยา่งในเมืองยูนนาน เซี่ยงไฮ้และกรุงเทพฯ 
 ขอ้สรุปจากประสบการณท่ี์ได้ท�างานในหลายเมืองท่ัวโลก จะน�าเสนอหลัก 6 ประการ
ในการสร้างถนนท่ีปลอดภัยส�าหรับทุกคน 
 1. ออกแบบเมืองเพื่อลดความจ�าเป็นในการเดินทางด้วยยานพาหนะและสนับสนุน
ให้มีระดับความเร็วของรถท่ีปลอดภัย 
 2. จ�าเป็นต้องมีมาตรการก�ากับความเร็วเพื่อสง่ผลให้การข้ามถนนปลอดภัยขึ้น
 3. ต้องออกแบบให้ถนนท่ีมีขนาดกว้างและทางแยกขนาดใหญ่มีความปลอดภัย
ส�าหรับผู้ใช้ถนนทุกคน 
 4. ต้องสร้างทางเดินเท้าท่ีปลอดภัย 
 5. ต้องสร้างโครงขา่ยเส้นทางจักรยานให้ผู้กลุ่มเปราะบางทางการใช้ถนนใช้งาน
 6. เราต้องสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และต้องสร้างถนนเพ่ือการเข้าถึง
ระบบขนสง่สาธารณะอยา่งปลอดภัยด้วย
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 ท่ีกรุงเม็กซิโกซิต้ี ในเม็กซิโก มีการเปล่ียนแปลงการออกแบบของถนน โดย 
ก่อนหน้านี้ถนนมีความกว้าง 10 เลน มีอัตราอุบัติเหตุสูงกว่าเมืองอ่ืนๆ ถึง 2.5 เท่า  
หลังการปรับปรุงพบว่า การมีทางเดินเท้า เลนจักรยาน เลนรถบัส ท�าให้ถนนเป็นมิตร 
กับผู้ใช้ถนนทุกประเภทมากขึ้นและอุบัติเหตุลดลงถึง 60 เปอร์เซ็นต์
 ในการท�าให้ถนนปลอดภัยส�าหรับทุกคน เราจ�าเป็นต้องนึกถึงผู้เดินเท้าท่ีเป็น 
กลุ่มเปราะบางท่ีสุด เราสามารถสร้างพื้ นท่ีเพื่ อให้คนเดินโดยเฉพาะเช่นในพ้ืนท่ี 
ใจกลางเมืองหรือพื้นท่ีพาณิชย์ท่ีมีคนเดินพลุกพล่าน เราเรียกสิ่งนี้ว่า pedestrianization 
ซึ่งสามารถลดจ�านวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีน้ันได้ถึงคร่ึงหน่ึง บางครั้งเราให้พ้ืนท่ีกับรถยนต์ 
มากเกินไป ในหลายเมืองท่ัวโลกจึงเริม่มกีารเพิม่พื้นท่ีใหค้นเดินเท้า ในเซาเปาโล ประเทศ
บราซิลหรือเม็กซิโกซิตีก็น�าพื้นท่ีจอดรถมาให้กับผู้เดินเท้าใช้ 
 นอกจากน้ันยงัมกีารค�านงึถึงผู้ใช้จักรยานท่ีเป็นยานพาหนะท่ีเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 
การคุ้มครองผู้ใช้จักรยานเองก็เป็นเรื่องท่ีส�าคัญ สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการสร้างโครงสร้าง 
ท่ีปกป้องการใช้จักรยานอยา่งเลนจักรยาน 
 ในเม็กซิโกซิต้ีหรือเซ่ียงไฮ้ สิ่งส�าคัญในการสร้างโครงสร้างดังกล่าว คือต้องสร้าง 
อยา่งเป็นโครงขา่ยเชื่อมต่อกับจุดหมายส�าคัญๆ เชน่ ใจกลางเมือง โรงเรียน พื้นท่ีการค้า 
สวนสาธารณะ สถานท่ีสันทนาการ กรณีของการมีโครงขา่ยเส้นทางเดินทางของจักรยาน
ในกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ชว่ยลดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้จักรยานลงถึง 47 เปอร์เซ็นต์ 
และเพิ่มการใช้จักรยานจาก 3 เป็น 6 เปอร์เซ็นต์
 อีกสิ่งท่ีส�าคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพกว้างกว่านี้ คือการพัฒนา
วิธีการเคล่ือนย้าย เราต้องหาวิธีการเปล่ียนการใช้ยานพาหนะส่วนตัวหันไปใช้ระบบ 
ขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีคุณภาพดีจะเพิ่มความปลอดภัย และการ 
ลดการใช้งานยานยนต์ก็ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้วย แม้ว่าระบบขนส่งสาธารณะ 
จะเป็นวิธีการเดินทางท่ีปลอดภัย แต่เรามักไม่สนใจการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ  
เราต้องปรับปรุงกระบวนการการเข้าไปใช้และการออกจากระบบขนส่งสาธารณะ  
จะต้องดูแลทางม้าลาย ทางแยก สถานีรถประจ�าทาง จุดจอดต่างๆ ตัวอย่างจากตุรกี 
พบว่า การสร้างพ้ืนท่ีข้ามถนนระหว่างทางเดินเท้ากับจุดจอดรถ ท�าให้การใช้งานระบบ
ขนสง่สาธารณะท�าได้อยา่งปลอดภัยขึ้น
 ปญัหาท่ีพบคล้ายๆ กันเพ่ือใหผู้โ้ดยสารเข้าถึงจุดจอดรถสาธารณะ คือการมทีางแยก
ขนาดใหญ่ นี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพฯ มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายท่ีช่วยรักษา 
ชีวิตได้ คือให้มีเกาะกลางถนนเพื่อปกป้องผู้ข้ามถนน ตัวอย่างในมุมไบท่ีท�ากันคือการ 
ลดขนาดของทางแยกลง
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 การออกแบบอีกอยา่ง คือการลดความเร็วบนถนนในเมอืง เพราะถนนเป็นปัจจัยเสีย่ง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของอุบัติเหตุ ยานพาหนะท่ีใช้ความเร็วมากย่อมใช้เวลามากกว่าในการหยุด 
ยิง่เพ่ิมความเสีย่งใหกั้บผูเ้ดินเท้าและผู้ใชจั้กรยาน การชนคนเดินเท้าหรอืผูใ้ชจั้กรยานด้วย
ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พวกเขาจะมีอัตราการเสียชีวิตเพียง 10 เปอร์เซ็นต์  
แต่ถ้าชนพวกเขาด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มเป็น 30 
และถ้าชนด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเสียชีวิตจะเพิ่มเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ 
นัน่หมายความว่าแทบจะเสยีชวิีตแนน่อน การจัดการความเรว็จึงมคีวามส�าคัญ ซ่ึงสามารถ
ควบคุมได้หลายวิธี เช่น การแจ้งเตือนความเร็ว ยกพื้นถนนส่วนหนึ่งข้ึนให้รถลดระดับ
ความเร็ว หรือลดระยะทางท่ีเป็นเส้นตรงบนถนนลง 
 เราเห็นการปฏิบัติท่ีดีในกรุงเทพฯ เช่นกัน เราร่วมกับมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อท�า 
โครงการน�าร่องในกรุงเทพฯ มาตรการพื้นฐานคือการลดความกว้างของเลนถนน  
ถนนท่ีแคบลง 1 เมตรสามารถลดอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์  
เราเหน็การลดลง 20 เปอรเ์ซน็ต์ของความเรว็บนถนนดังกล่าว เราจึงควรมีโอกาสอภิปราย
ถึงการใช้งานมาตรการดังกล่าวในกรุงเทพฯ เพื่อออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย 
กับกลุ่มผู้ใช้งานท่ีเปราะบางมากขึ้น

เรำจ�ำเป็นต้องนึกถึงผู้เดินเท้ำ 
ที่เป็นกลุ่มเปรำะบำงที่สุด  
ในเม็กซิโกซิตี้หรือเซี่ยงไฮ้  
ส่ิงส�ำคัญในกำรสร้ำงโครงสร้ำงดังกล่ำว 
คือต้องสร้ำงอย่ำงเป็นโครงข่ำยเชื่อมต่อ
กับจุดหมำยส�ำคัญๆ
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ดังที่ทราบว่า	 คนเดินเท้าคือผู้เปราะบางที่สุดบนถนน	 แต่ในมุมไบ	พวกเขาเป็น	
คนใช้ถนนมากท่ีสุด ทว่าพื้นท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ของถนนกลับถูกแบง่สรรให้กับยานพาหนะ 
การเสียชีวิต 30 เปอร์เซ็นต์ของคนเดินเท้าในมุมไบเกิดขึ้นท่ีสี่แยก นั่นเป็นเหตุผลท่ีท�าให้
เราสนใจพื้นท่ีสี่แยก แนวคิดเรื่องความปลอดภัยอย่างการสวมหมวกนิรภัย ลดความเร็ว 
หรือท�าตามกฎจราจรยังคงมีอย่างจ�ากัดในอินเดีย ท่ีส�าคัญคือโครงสร้างภายในท่ี 
ไมเ่อ้ืออ�านวย แต่การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ท�าให้ถนนปลอดภัยขึ้นได้
 ตัวอย่างเร่ืองส่ีแยกขนาดใหญ่ในมุมไบท่ีมีทางข้ามไม่เป็นมิตรกับผู้เดินเท้า  
เกาะกลางถนนท่ีสร้างกันมากๆ ในอินเดียน้ันผู้คนเข้าถึงไม่ได้ หลายครั้งท่ีผู้เดินถนน 
ข้ามไปท่ีเกาะกลางแล้วไม่รู้ว่าต้องรอตรงไหน คนเดินถนนเหล่านั้นพยายามรีบเร่ง 
ข้ามถนนเพราะไม่อยากไปขัดขวางการจราจร เกิดภาพคนว่ิง คนติดอยู่กลางถนนแบบ 
ไม่มีใครไปช่วยได้ ปัญหาใหญ่ท่ีอยากจะเน้นย�าคือ เร่ืองขนาดสี่แยก จุดยืนรอข้ามถนน
และจุดข้ามถนนท่ีล้มเหลวเม่ือข้ามไปเกาะกลางแล้วไม่รู้จะไปท่ีไหนต่อ ไปจนถึงการท่ี 
ผู้เดินเท้าไมม่ีความรู้เรื่องเกาะกลางถนน
 สิ่งท่ีเราวางแผนแก้ไขก็คือ การเพิ่มเกาะกลางถนน เราปิดพ้ืนท่ีบางส่วนของถนน 
ท�าใหส้ีแ่ยกมขีนาดกะทัดรดัลง ซึ่งนั่นลดจ�านวนความขดัแยง้บนท้องถนนท่ีเกิดจากการท่ี
รถพยายามจะแซงกันอันมผีลกระทบต่อผู้ใช้ถนนด้วย เมื่อวางแผนเสรจ็แล้ว เราได้เขา้หา

เรียนรู้และประเมินจำกมุมไบ

Saurabh Jain
Senior Project Associate WRI India
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เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ กลุ่มทางการเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีเพื่ อ 
พยายามใหล้องท�ามาตรการน�ารอ่งดังกล่าวและก็ได้รับความรว่มมอืจากทางเจ้าหนา้ท่ีรฐั 
ในคืนเดียวเราได้ลองปิดถนนและปรับเปล่ียนการออกแบบในพื้นท่ีสี่แยกให้เป็นไป 
ตามแผน พบว่า คนเดินเท้าได้รับการปกป้องมากข้ึน ทางม้าลายถูกจัดให้อยู่ในต�าแหน่ง 
ท่ีควรจะอยู ่มีพื้นท่ีข้างถนนท่ีใช้เดินได้ และยังใช้ได้กับคนทุกวัย
 ในภาพรวม เราใช้โครงการน�าร่องนี้ 45 วันเพื่อเรียนรู้และประเมิน สิ่งหน่ึงท่ีท�า 
คือการสร้างทักษะให้กับผู้รับเหมาการก่อสร้างด้วย 
 ท้ายท่ีสุด คือการเปล่ียนแปลงในระยะยาว หลังจากเราทดลองท�า เราก็ลองไปใช ้
ในสี่แยกแหง่อ่ืน ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมามีการออกแบบเพิ่มในสี่แยก 55 แหง่ และมากกว่า 
3-4 แหง่นั้นมีการใช้งานต่อจริงๆ โดยหนว่ยงานเทศบาล
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เวลาทีธ่นาคารโลกท�าโครงการ	ต้องค�านึงถึงกรอบการท�างานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม	
(Environmental and Social Framework - ESF) ซึ่งมีมาตรฐาน Environmental and 
Social Standards (ESS) 10 ข้อ ก�าหนดให้ทุกโครงการท่ีธนาคารโลกให้การสนับสนุน 
ด้านการเงิน ต้องน�ากรอบนี้มาพิจารณาว่า ผา่นข้อใดบ้างจึงจะท�าโครงการได้ ซึ่งข้อ 10 
เพิ่งได้รับการปรับใหมโ่ดยเพิ่มเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเข้ามา 
 ธนาคารโลกมีแนวทางให้ค�านึงถึงข้อควรพิจารณาส�าหรับโครงการต่างๆ ท่ีเรียกว่า 
Good Practice Note วิธีการของ Good Practice Note แบง่เป็น 4 ขั้น คือ 1) ดูขอบเขต
ปัญหาว่า เร่ืองอุบัติเหตุทางถนนมีความเก่ียวเนื่องกับโครงการอย่างไร 2) ประเมิน 
ทางเลือกว่าท�าอะไรได้บา้ง ท�าอยา่งไรให้ปญัหาบรรเทาลง คล้ายกับเวลาดเูร่ืองสิง่แวดล้อม 
ว่ามีผลกระทบมากแค่ไหน เราท�าอะไรให้มันลดผลกระทบได้บ้าง หรือเราควรจะท�า 
หรือเปล่า หรือเราควรจะเก็บไว้ 3) เป็นขั้นตอนการด�าเนินการ บรรเทาผลกระทบต่างๆ 
และ 4) รายงานผลการด�าเนินการว่า ท�าแล้วได้ผลแค่ไหน
 ท้ังนี้ การจะดูว่าโครงการต่างๆ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุอยา่งไร แบง่ลักษณะ
โครงการเป็น 4 แบบ คือ 

แนวทำงใหม่ในกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยทำงถนน
ส�ำหรับโครงกำรที่สนับสนุนโดย
ธนำคำรโลก

ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส 
ธนาคารโลก
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 A โครงการคมนาคม โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง บ�ารุง ปรับปรุงถนน เป็น
โครงการท่ีนา่จะเข้าขา่ยเรื่องอุบัติเหตุทางถนนตรงๆ ต้องดูว่าจะท�าอยา่งไรได้บ้าง 
 B โครงการท่ีอาจจะไม่ใช่คมนาคม แต่มีผลกระทบ เช่น สร้างโรงพยาบาลใหญ ่
ในเมือง เกิดการจราจรเขา้ออกโรงพยาบาล ซึง่ลักษณะการเดินทางจะเปล่ียน ท�าใหก้ระทบ
การเดินทางและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
 C โครงการท่ีมีการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะไปเบียดเบียนพื้นท่ีการใช้ถนน ท�าให้ต้อง
บริหารจัดการการจราจร เชน่ ท�าท่อ ถนนก็จะถูกปิด หรือการก่อสร้างคอนโด รถขนปูน
เข้า-ออกก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
 D กรณีท่ีต้องซื้อรถ ต้องดูมาตรฐาน ไมม่ีเข็มขัดนิรภัยจะซื้อไมไ่ด้
 โดยกลุ่มผู้ได้รับความเสี่ยง ประกอบด้วยคนท�างานโครงการน้ันๆ คนท้องถ่ิน  
คนใช้ถนน ซึ่งรวมถึงกลุ่มเปราะบาง (VRUs) ด้วย
 ขั้นการประเมิน เป็นขั้นตอนท่ีจะเริ่มอนุมัติโครงการ จะมีการประเมินเพื่อให้รู้ว่า 
จะต้องปรับโครงการอย่างไรให้ลดความเสี่ยง รวมถึงให้คนท�างานรู้ว่าต้องเตรียมอะไร  
เช่น ถ้าผู้รับเหมาต้องท�าเพิ่มจะได้คิดเงินเพิ่ม เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไม่ได้เตรียม 
งบประมาณไว้
 ขั้นการด�าเนนิการจะมีไกด์ไลน์ (Guideline) การท่ีบอกว่าการออกแบบนั้นปลอดภัย 
ควรประเมินว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน โดยจะมีความหลากหลายต่างไปแต่ละ 
สถานท่ีแต่ละสถานการณ์ แล้วจะมีผลอย่างไรกับใครบ้าง เช่น ถ้าอยากลดความเร็ว  
มีเครื่องมืออะไรบ้าง อยากเพิ่มความปลอดภัยส�าหรับคนเดินถนนควรท�าอะไร
 ขัน้ของการรายงาน เพื่อให้รายงานว่า สิง่ท่ีท�าไปมปีระสทิธผิลอยา่งไร การท�าหลายๆ 
โครงการจะได้บทเรียนว่า ท่ีพลาดไปมีอะไรบ้าง แล้วจะปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้น
 ท้ังนี ้ความเสีย่งต่างๆ จะลดได้ มองว่าต้องอาศยัผูม้ปีระสบการณ ์เชน่ ผูต้รวจประเมนิ
และผู้เชี่ยวชาญด้วย
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ประเด็นข้อถกเถียงในเรื่ องการจ�ากัดความเร็ว	 ท้ังกรุงเทพฯ	 และเมืองอ่ืนๆ		
อีกหลายเมือง ท่ีมีความกังวลถึงการจัดการการจ�ากัดความเร็ว และผลกระทบท่ีมีต่อ 
ความปลอดภัย และข้อกังวลในเร่ืองการจราจรท่ีติดขัด ถ้าเราจ�ากัดความเร็วมากขึ้น 
จะท�าใหก้ารจราจรติดขดัหรอืไม ่และถ้าเราจ�ากัดนอ้ยลง การจราจรจะคล่องตัวขึ้นหรอืไม่
 ถนนท่ีเราเคยไปสังเกตการณ์ท้ังในกรุงเทพฯ และพื้นท่ีใกล้เคียงนั้น เราได้แบง่กลุ่ม
การประเมนิหลักไว้ 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือสว่นตะวันตกของถนนวงแหวนรอบนอกความยาว 
170 กม. นอกจากนั้นเรายังดูทางหลวงระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังหัวหิน ความยาว 364 กม. 
และกลุ่มท่ีสาม คือถนนในกรุงเทพฯ ความยาวราว 237 กม. ขณะน้ีเราก�าลังประเมิน 
ในกลุ่มท่ี 2 อยู ่ซึ่งนา่จะเสร็จและแสดงผลได้ในไมช่้านี้
 สิ่งท่ีน่าสนใจคือ จ�านวนและสัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อระยะทางในถนนกลุ่มต่างๆ  
มีความแปรผัน บนถนนวงแหวนรอบนอกนั้น มีอัตราการเสียชีวิตเฉล่ีย 11 รายต่อปี  
ค่าเฉล่ียการเสียชีวิตต่อระยะทางอยู่ท่ี 0.06 รายต่อกิโลเมตร ในกรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิต  
84 ราย ค่าเฉล่ีย 0.23 รายต่อกิโลเมตร ปัจจัยท่ีส�าคัญคือ บนถนนวงแหวนรอบนอก 
ไมม่ผู้ีใชถ้นนท่ีเป็นกลุม่เปราะบางอยา่งจักรยาน จักรยานยนต์หรอืคนเดินถนน ปฏิสมัพันธ์
กับผู้ใช้ถนนแต่ละประเภทจึงมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับถนนในตัวเมืองกรุงเทพฯ ท่ีมีการ 
ใช้ถนนโดยผู้ใช้หลายประเภท

Towards 3-star or better roads 
for all VRUs

Mr. Greg Smith
iRAP
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Mr. Greg Smith
iRAP  

 ในกรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตบนถนนราว 800 คนต่อปี แต่ในทางหลวงมีผู้เสียชีวิต 
ปีละ 84 คน ถนนท่ีใช้ความเร็วสูงเมื่อมีการใช้งานจากผู้ใช้ถนนหลายประเภท ความเสี่ยง 
ก็ยิ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ การประเมินระดับดาวความปลอดภัยบนถนนส�าหรับ 
คนเดินเท้า มีถนนไม่ก่ีเส้นท่ีได้รับ 4 ดาว แต่ไม่ใช่เพราะการออกแบบดี แต่เพราะ 
จ�านวนคนเดินถนนเส้นนั้นๆ มีน้อย ข้อมูลเหล่าน้ีท�าให้เห็นถึงสัญญาณว่า มีถนนท่ี 
ไมป่ลอดภัยต่อคนเดินเท้าอยู่
 ในวงแหวนรอบนอกมีการจ�ากัดความเร็วท่ี 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีอัตราเฉล่ีย
การเสียชีวิต 11 รายต่อปี และระดับคุณภาพถนนส�าหรับประเภทรถท่ีใช้งานบนวงแหวน
รอบนอกก็ดีพอควร แต่การอภิปรายท่ีมีคือ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าความเร็วจ�ากัด เพิ่มเป็น 
100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สิ่งท่ีต้องค�านึงคือ ความเร็วปกติท่ีผู้ใช้ถนนใช้อยู่ใน 
ปัจจุบัน จากข้อมูลพบว่า ผู้ใช้ถนนบางคนขับเร็วกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ระดับดาวบนถนนนั้นวัดกันตามความเร็วของการขับขี่ตามจริง ถ้าเพิ่มความเร็ว 
จ�ากัดจะสัมพันธ์กับระดับคุณภาพดาว ดังน้ี หากเพิ่มความเร็วจ�ากัด จะท�าให้ถนนเส้น
วงแหวนรอบนอกในระยะทางต่างๆ มีคุณภาพดาวลดหล่ันลง หากความเร็วจ�ากัดอยู่ท่ี  
120 กม./ชม. จะท�าให้ 2 ใน 3 ของถนนวงแหวนรอบนอกมีคุณภาพถนนเหลืออยู่ท่ี  
1-2 ดาว ถือว่ามีความเส่ียงสูง แต่ถ้าหากจ�ากัดความเร็วท่ี 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
ถนนแทบท้ังเส้นจะมีคุณภาพถนนอยูท่ี่ 3-4 ดาว มีเพียงสว่นท้ายๆ ท่ีเป็น 2 ดาว 
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 ในแง่จ�านวนผู้เสียชีวิต ถ้าความเร็วจ�ากัดท่ี 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีอัตราการ 
เสียชีวิตเฉล่ียท่ี 11 ราย เมื่อจ�าลองเพิ่มการจ�ากัดความเร็วให้อยูท่ี่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พบว่า จะลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเพ่ิมความเร็วจ�ากัด
เป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว 
สถิตินี้ไมใ่ชก่ารคาดเดา เพราะมีสถิติและหลักฐานจ�านวนมากมาสนับสนุนความสัมพันธ์
ชุดน้ี โจทย์ทางนโยบายท่ีส�าคัญกว่าคือ การเสียเวลากับการเดินทางเพิ่มขึ้นหน่อย  
แต่รอดชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทาง นา่จะดีกว่า
 มีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีหาค�าตอบเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการจ�ากัดความเร็ว 
กับความคล่องตัวของการจราจร ขอ้มูลจากรายงานของ OECD (กลุ่มประเทศพฒันาแล้ว) 
แสดงข้อมูลเร่ืองความเร็วท่ีเหมาะสมต่อการเดินทางบนโครงข่ายถนนต่างๆ พบว่า  
การเพิ่มความเร็วในระดับหนึ่งจะท�าให้การจราจรคล่องตัวขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นไปกว่าน้ัน
กลับยิ่งไม่คล่องตัว เพราะผลจากการเพิ่มความเร็วท�าให้ถนนไม่เป็นระเบียบข้ึน 
สมรรถภาพของถนนลดลงเมื่อรถใช้ความเร็วมากขึ้น เมื่อน�าความคิดเรื่องนี้มาผสม 
กับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วจ�ากัดกับอัตราการเสียชีวิตจะพบว่า บนถนนตัวอย่าง 
ความเร็วจ�ากัดท่ีเหมาะสมของถนนในเมืองอยู่ท่ี 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งตรงกับ
อัตราเร็วจ�ากัดส�าหรับถนนท่ีมีผู้เดินเท้าจ�านวนมากคือ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 งานของมูลนิธิบลูมเบิร์กท่ีท�าในกรุงเทพฯ และโบโกตา โดยเลือกพื้นท่ีถนนในเมือง
มา 5 เส้นท่ีมีอัตราการเสียชีวิตเป็น 1 ใน 4 ของท้ังเมือง แล้วลองเพิ่มการจ�ากัดความเร็ว
จาก 60 เป็น 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วให้มีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด ในเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม 2015-2017 มีผู้เสียชีวิตรวม 38-39 ราย หลังจากมีการเพิ่มการจ�ากัด
ความเร็ว ผู้เสียชีวิตลดลงเหลือราว 25 คนในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์  
ตรงกับการประเมินของ iRAP บนถนนวงแหวนรอบนอก 
 ความสัมพันธ์เช่นนี้ในโลกความเป็นจริงนั้นมีจริงๆ ผมจึงสนับสนุนให้ค�านึงถึง 
ความส�าคัญในเร่ืองของมาตรการการจัดการความเร็วและความปลอดภัยในกรุงเทพฯ  
และท่ีอ่ืนๆ
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เสียงสะท้อนจำก VRUs

กรวิการ	์บุญตานนท์	
เจ้าหน้าท่ีวิจัย จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP)

อดิศกัดิ	์กันทะเมืองลี	้
ผู้ชว่ยผู้อ�านวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) 

วิภาว	ีกิตติเธยีร	
ผู้รว่มก่อต้ังและผู้จัดการโครงการ กลุ่ม MAYDAY
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ผูด้�าเนินรายการ
สชุารยี	์รวิธรธาดา
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นอกจากกลุ่มเปราะบางบนถนนแล้ว	ยงัมกีลุ่มเปราะบางอยา่งเด็ก	ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ	
ซึ่งต้องการการดูแล องค์กรฯ มีโครงการ ‘Photo Voice เสียงจากเด็ก’ เพื่อให้เด็กประถม
ได้เรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยทางถนนแล้วลองเอากล้องออกไปถ่ายภาพความเสี่ยง  
และน�ามาเล่าให้ผู้ใหญฟ่ัง ภาพท่ีได้มา เชน่ ภาพท่ีได้ระหว่างเดินเท้าไปเรียนบนไหล่ทาง
แคบๆ เด็กจ�านวนมากต้องเดินบนเส้นทางเหล่านี้ทุกวัน ถ้าโชคดีก็อยู่รอด หากโชคไม่ดี 
ก็เกิดอุบัติเหตุ ภาพเด็กเล็กท่ีถูกปล่อยให้เดินข้างถนนซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
ภาพทางเท้าท่ีควรมีไว้ส�าหรับเดิน แต่ปรากฏว่าต้องใช้ร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ อย่าง
จักรยานและจักรยานยนต์ ซ่ึงเสี่ยงต่อการถูกเฉ่ียวชน ขณะท่ีผู้ใหญช่อบบอกว่า เราต้อง
ระมัดระวังตัวเองและดูแลตัวเอง ท�าให้สงสัยว่าเราต้องดูแลตัวเองขนาดไหน เช่น เวลา
ข้ามถนน ต้องสร้างทางม้าลายเองไหม ต้องสร้างสัญญาณไฟจราจรเองไหมจึงจะเป็น 
การดูแลตัวเองได้ดี
 โครงการ ‘Safe School Zone’ เป็นการแก้ไขสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียน 
จุมปีวนิดาภรณ์ จังหวัดน่าน ภาพหนึ่งท่ีเด็กถ่ายถูกน�ามาจัดนิทรรศการ คือภาพร้านค้า 
บนทางเท้าซ่ึงอยู่มาหลายสิบปี ท้ังๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็ก เร่ืองนี้ท�าให้เกิด 
การถกเถียงกันอย่างมาก เพราะการจะขอให้แม่ค้าออกจากทางเท้าไม่ใช่เรื่ องง่าย  
โดยแม่ค้าคนน้ีเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียน จนเกือบมีการล้มเลิกการย้ายร้านค้า  

เด็กไทยถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง

กรวิกำร์ บุญตำนนท์ 
เจ้าหน้าท่ีวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
(CSIP)
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แต่สุดท้าย ทุกคนช่วยกันเจรจาให้ร้านค้าออกไปขายท่ีใหม่ และให้เทศบาลเมืองน่าน 
จัดหาท่ีขายท่ีเหมาะสมให้ ทุกวันนี้ทางเท้าจึงไมม่ีร้านค้าแล้ว
 นอกจากน้ี ยงัมกีลุ่มเด็กท่ีใชร้ถจักรยานยนต์ในไทย โดยท่ีสถิติอุบติัเหตกุารบาดเจ็บ 
ตายหรอืพิการสงูขึน้ทกุป ีโดยจะเหน็ว่า เด็กไทยผกูพนักับรถจักรยานยนต์แต่แรกเกิดจนโต 
ต้ังแต่แมอุ้่มทารกซ้อนรถจักรยานยนต์ ซึ่งอาจเพราะเขาไมม่ีทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง 
เรามกัได้ยินขา่วว่า ผา้ท่ีหอ่หุม้ทารกพนัซีล้่อรถ ท�าใหตั้วเด็กไปขัดกับซ่ีล้อจนบาดเจ็บหนกั
 วัยรุน่อายุ 10-14 ป ีก็เสยีชวิีตจากรถจักรยานยนต์จ�านวนมาก และตายจากการเปน็
ผูข้บัขี่และสถิติก็สงูขึ้นทกุๆ ป ีปหีนึ่งราว 700 กว่าราย แมว่้าในไทย การขี่รถจักรยานยนต์
ของเด็กอายุต�ากว่า 15 ปีผิดกฎหมาย แต่ปรากฏว่าเด็กต�ากว่า 15 ปีใช้รถจักรยานยนต์ 
กันเป็นปกติ มักจะบอกกันว่า ถ้าเช่นน้ันก็สอนให้เด็กขับข่ีปลอดภัย ซึ่งก็ผิด เพราะไม่มี
ประเทศไหนท่ีอนุญาตให้เด็กขี่รถจักรยานยนต์
 จากกรณีนี้จึงได้ท�าโครงการ ‘ก่อน 15 ไมข่ี่’ กับโรงเรียนท่ีมีปัญหาเด็กต�ากว่า 15 ปี 
ขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฟสแรกท�าใน 79 โรงเรียน สามารถลดการขี่ได้ร้อยละ 59  
ท่ีท�ากับระดับโรงเรียน ไม่ได้ท�าในระดับนโยบาย เพราะก่อนหน้านี้เคยชวนระดับ 
กระทรวงแล้ว แต่เขาบอกว่าเป็นวิถีชีวิต ท�าไม่ได้ จึงหันมาชวนโรงเรียนแทน ซ่ึงพบว่า 
ถ้าคิดจะท�าก็ลดได้จริง

กรวิการ์ บุญตานนท์ 
เจ้าหน้าท่ีวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP)
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กรุงเทพฯ	เป็นเมอืงระยะขบั	คือเป็นเมอืงทีเ่อ้ือกับการใชร้ถยนต์อยา่งเดยีว	ถ้ามบีา้นอยู่
บางกะปิ แต่ท�างานท่ีสาทร ไมส่ามารถเดินเท้ามาได้ ผู้คนจึงใช้รถจ�านวนมาก ส�ารวจจาก
การท�าผงัเมอืงรวมฉบบัท่ีแล้วพบว่า คนกรุงเทพฯ ใชเ้วลา 800 ช่ัวโมงต่อ 1 ปี น่ังในรถยนต์ 
หรือ 1 เดือนนิดๆ ในหนึ่งปี เท่ากับว่า 12 ปีเราอยูใ่นรถยนต์หนึ่งปี
 สาเหตุท่ีต้องใช้เวลามากเท่าน้ี เพราะท่ีอยู่อาศัยมักอยู่นอกเมือง ชานเมือง  
ต�าแหนง่ของบ้านเด่ียวท่ีมีบริเวณส�าหรับครอบครัวขยายมักอยูน่อกเมือง สว่นกลางเมือง 
เป็นคอนโด ติดรถไฟฟา้ แต่คนเหล่าน้ีก็ไมไ่ด้ใชก้ารเดินเท้าเป็นหลักและสว่นใหญม่รีถยนต์ 
 UddC จึงเกิดแนวคิดการท�าเรื่องของเมืองเดินได้ คนเดินดี ในกรุงเทพฯ เพื่อให้เมือง
เปน็มิตรกับคนเดินเท้า ท้ังในเรื่องของความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความนา่เดิน
 เรามักจะเจอค�าถามเสมอว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองร้อน ฝนแปดแดดสี่ ใครจะเดิน  
แต่ก่อนท่ีท�าโครงการ ได้ส�ารวจความเห็นคนกรุงเทพฯ พบว่า คนกรุงเทพฯ ยอมท่ีจะ 
เดินไกล 800 เมตร หากต้องเดินไกลกว่านี้จะเลือกใช้วิธีการอ่ืน เชน่ วินรถจักรยานยนต์  
ขี่รถจักรยานยนต์ ขี่จักรยานหรือรถยนต์ เท่ากับมีโอกาสท่ีจะพัฒนาเมืองเดินได้ คนเดินดี 
เพราะคนยังเดินอยู่
 จากการส�ารวจเมืองเดินได้ สยามได้คะแนนสูงสุดท่ี 82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ มีค่าคะแนนเดินได้ 72 เปอร์เซ็นต์ แต่เดินได้ก็ไม่ได้แปลว่าเดินดี เดินได้ 
หมายถึงเข้าถึงสาธารณูปการได้ แต่ยังไมไ่ด้แปลว่า ปลอดภัย สะดวก นา่เดิน

เมือง ผู้คน กำรเดินเท้ำ

อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 
ผู้ชว่ยผู้อ�านวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) 
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 คุณภาพของย่านเดินดี ประกอบด้วย ความปลอดภัยบนท้องถนน ทางม้าลาย 
ท่ีมีสัญญาณไฟจราจรคนข้าม กลางคืนมีไฟส่องสว่าง มีทางเดินเท้า มีความสะดวกและ
ความนา่เดิน
 ถนนบ้านเราคือสมรภูมิของคนเดินเท้า เวลาจะข้ามถนนไปอีกฝั่ งเหมือนกับต้อง 
เอาชีวิตไปเส่ียง ในญี่ปุ่น พอก้าวเท้าลงถนน รถจะจอดต้ังแต่ห้าเมตรแรก ขณะท่ี 
ในเมืองไทยต้องใช้มวลชนมหาศาล รถจึงจะหยุด การไม่เคารพกฎจราจรน�ามาซึ่งความ 
ไมป่ลอดภัยท่ีจะเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าหรือกลุ่มเปราะบาง
 การเดินเท้าเป็นหนึ่งในการขบัเคล่ือนเมอืง สะท้อนมากกว่าความปลอดภัยของเมือง
ท่ีให้กับคนในเมืองหรือประเทศ แต่สะท้อนถึงความเท่าเทียมว่าคนท่ีออกมาเดินเท้า  
มีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคนรวย คนจน คนแก่ คนพิการ ถ้ามาเดินในถนนเดียวกัน  
ระดับเดียวกัน สะท้อนถึงความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตย 
 และยิ่งกว่านั้น ไทยก�าลังเข้าสูส่ังคมสูงวัย ถ้าเมืองเป็นมิตรกับคนเดินเท้า ปลอดภัย
ส�าหรับคนปกติ ก็จะปลอดภัยส�าหรับคนแก่ให้ออกมาเฉิดฉาย ใช้ชีวิตอยา่งปลอดภัยและ
มีความสุขในเมืองได้ 

คนกรุงเทพฯ ยอมที่จะเดินไกล 800 เมตร 
หำกต้องเดินไกลกว่ำนี้จะเลือกใช้วิธีกำรอื่น 
เท่ำกับมีโอกำสที่จะพัฒนำ 
เมืองเดินได้ คนเดินดี เพรำะคนยังเดินอยู่
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สยามเป็นศูนย์รวมความทันสมัย	 มีขนส่งสาธารณะจ�านวนหน่ึง	 มีรถไฟฟ้า	 BTS		
มีรถประจ�าทางและมีบัสเลน ตรงสะพานหัวช้างจะมีท่าเรือคลองแสนแสบท่ีผ่า 
ใจกลางเมือง แต่ยังมีสิ่งท่ีใช้พื้นท่ีถนนเยอะท่ีสุด คือรถยนต์สว่นตัว
 ต้นทุนการเดินทางไม่ได้มีแค่เร่ืองค่าใช้จ่ายกับเวลา แต่ยังมีเรื่องคุณภาพของ 
การเดินทางด้วย เราไม่อยากเสี่ยงกับการเดินทาง อยากถึงท่ีหมายด้วยสภาพท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด เราจึงอยากตามหาคุณภาพการเดินทางโดยผู้ใช้งานเอง เพื่อเข้าใจปัญหาและรู้ถึง 
วิธีแก้ไข 
 จึงเกิดกลุ่ม MAYDAY ขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางหลายระบบท้ังระบบ รถ เรือ ราง 
ในกรุงเทพฯ และภมูภิาค โดยเน้ืองานมสีองทาง คือการสื่อสาร กับการท�าใหเ้กิดการพัฒนา
ท่ีภาคประชาชนสามารถท�าได้ง่ายและท�าได้เลย
 ตัวอย่างท่ีหลายคนอาจจะได้เห็นกันบ้างแล้ว คือป้ายรถเมล์ท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม ่ 
โดยท�าป้ายให้มีข้อมูลท่ีเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น จากเดิมท่ีเป็นโครงป้ายโล่งๆ ท่ีบอกแค่ว่า  
นี่คือจุดของป้ายรถเมล์แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย โดยโปรเจกต์น้ีท�าภายใต้กระบวนการ 
ท่ีมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในทุกระดับ ผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ ระบุปัญหาจาก 
ผู้ใช้งานจริง แก้ไขปัญหาโดยการมีสว่นรว่ม และผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง

สำนเมืองให้เข้ำถึงขนส่งสำธำรณะ

วิภำวี กิตติเธียร 
ผู้รว่มก่อต้ังและผู้จัดการโครงการ กลุ่ม MAYDAY
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 โดยจากป้ายรุน่แรกเป็นป้ายท่ีมีโครงล้วนๆ เหมือนทุกคนเดินทางด้วยความทรงจ�า
ว่าสายไหนผา่นบ้านเราบ้าง แต่ไมม่ีข้อมูลอะไรบอกท่ีป้าย ต่อมาได้พัฒนาจากเส้นทางท่ี
มศีกัยภาพ คือชวนคนมาชว่ยคิดชว่ยออกแบบ มีหนว่ยงานภาครฐัมาชว่ยท�าด้วยต้ังแต่ต้น 
โดยมีจุดต้ังต้นมาจากผู้ใช้งาน ต่อมาพัฒนามาเป็นรุ่นปัจจุบันท่ีติดต้ังในกรุงเทพฯ  
500 ป้าย มีคนท่ีมีส่วนร่วมหลากหลายเกือบ 200 คน ต้ังแต่คุณลุงอายุ 64 ปี ท่ีรู้สึกว่า 
อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรท�า และบ้านอยู่ใกล้ TCDC ท่ีจัดกิจกรรมพอดี เห็นคนมาก็เลยอยาก 
มาร่วมกิจกรรมด้วย มีเด็กๆ มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมออกแบบ 
ป้ายรถเมล์ นั่งตัดกระดาษด้วยกัน
 นอกจากป้ายรถเมล์ ยังมีป้ายให้ข้อมูล โดยต้ังต้นมาจากท่ี กทม.ถูกวิจารณ์ใน
อินเทอร์เน็ตว่า ป้ายตัวอักษรเล็กเกินไป MAYDAY จึงถือโอกาสแก้งานให้มีความเป็นมิตร
กับผูใ้ชม้ากท่ีสดุ (user-friendly) ปกติวิธคิีดแบบ UX UI (User eXperience ประสบการณ์
ของผู้ใช้งาน, User Interface - ชุดของการออกแบบเพื่อการใช้งาน) จะใช้กับการออกแบบ
เว็บไซต์หรือโมบายล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) แต่จริงๆ แล้ว วิธีคิดแบบนี ้
มีประโยชน์มากกับการท�าป้ายข้อมูลให้เข้าใจง่ายยิ่งข้ึน การเอาประสบการณ์ผู้ใช้มา 
ปรับให้เข้ากับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) ว่าแบบไหนท่ีเหมาะสมต่อ 
การใช้งานท้ังกับคนไทยและชาวต่างชาติ

ต้นทุนกำรเดินทำง 
ไม่ได้มีแค่เรื่องค่ำใช้จ่ำยกับเวลำ  
แต่ยังมีเรื่องคุณภำพ 
ของกำรเดินทำงด้วย
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 นอกจากนี ้ยังมศีาลารอรถเมล์ท่ีเปดิโจทย์ใหช้ว่ยกันออกแบบว่า อยากมีศาลารถเมล์
แบบไหน คนก็มาช่วยกันออกแบบจนได้ออกมาเป็นต้นแบบต้ังไว้สองเดือนเพ่ือพัฒนา
ผลลัพธ์ และจะน�าไปพัฒนาต่อ
 ในต่างจังหวัด เคยท�างานท่ีขอนแก่น รถสองแถวก็ใชก้ระบวนการเดียวกัน กับคนขบั
รถสองแถวเอง ออกแบบโลโก้ใหม ่สติกเกอร์รอบคันและด้านในเพื่อให้ดูเส้นทางได้เข้าใจ
ง่ายมากขึ้น
 เร่ืองความปลอดภัย MAYDAY ได้รบัโอกาสท�างานรว่มกับกลุ่มข้าราชการ โดยมีโจทย์
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ได้เจอเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีความแตกต่างกันมาก มาชว่ยคิด
เรื่องความปลอดภัยทางถนนว่าจะสามารถพฒันาอะไรได้บา้งในเรื่องระบบขนสง่สาธารณะ 
โดยได้เลือกจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือกลุ่มคนท่ีนั่งรถทัวร์ หรือบขส.จากกรุงเทพฯ  
ไปต่างจังหวัด มีการให้กลุ่มข้าราชการ อาทิ กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  
ส�านักต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง แทนตัวเองเป็น MAYDAY ไปลงพื้นท่ีคุยกับคนขับใน บขส.เอกมัย 
จากนัน้แบง่ปนัขอ้มลูท่ีได้และออกแบบว่าจะแก้ปญัหาอยา่งไร ท�ารา่งต้นแบบ (prototype) 
ขึ้นมาจนได้ผลลัพธ์ 4 กลุ่ม อาทิ มีกลุ่มท่ีออกแบบคู่มือความปลอดภัย เหมือนบน 
เครื่องบิน แต่เป็นเสียงโอเปอเรเตอร์ว่า หากมีอุบัติเหตุจะต้องออกทางไหน มีวิธีป้องกัน
ความปลอดภัยอยา่งไร



ปัจจุบนัเริม่เดินทางเองด้วยระบบขนสง่มวลชน	พบปัญหา	ดังนี	้ทางเท้า	ไม่เรยีบ	ทรุด	
ขรุขระ บางจุดไม่มีทางลาด หรือหากมีก็ชันเกินกว่าท่ีรถเข็นหรือแม้แต่รถเข็นไฟฟ้า 
จะขึ้นได้ และบางครั้งต้องมีคนช่วยจึงจะผ่านไปได้ บางจุดแคบเกินกว่าท่ีวีลแชร์จะ 
ผ่านได้ บ้างมีเสาก้ันรถรถจักรยานยนต์ซ่ึงท�าให้วีลแชร์ก็ผ่านไม่ได้ด้วย บางท่ีมีต้นไม้  
หรือมีเสากีดขวางตลอดทาง ผู้ใช้วีลแชร์ต้องคอยหลบและเสี่ยงจะตกลงไปบนถนน  
บางจุดท่ีวีลแชร์ไมส่ามารถผา่นได้ก็ต้องลงถนน มาสวนเลนกับรถยนต์ซึ่งอันตรายมาก
 บรเิวณปา้ยรถเมล์ บางจุด มีรถรถจักรยานยนต์จอดขวาง ท�าใหต้้องลงถนนไปขึ้นรถ 
ซึ่งก็ท�าให้แผ่นทางลาดท่ีทอดลงมาจากตัวรถสูงชันขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ 
ท่ีถนน บางจุดมท่ีอซึ่งซีต่ะแกรงเปน็แนวนอน ล้อรถเขน็เล็กมโีอกาสตกลงไป อันตรายมาก 
รวมถึงบางจุดยังขาดไฟสอ่งสว่างด้วย
 โดยสรุปแล้ว อยากได้ทางเท้าท่ีกว้าง โล่งและเรยีบ ซึ่งจะสะดวกส�าหรบัคนทกุสภาพ
รา่งกายเพื่อใช้ได้อยา่งปลอดภัย

สำรพัดปัญหำทำงเท้ำ

นันทิดำ จิตภักดีรัตน์ 
แอดมินเพจ ToGether 
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จักรยำนยนต์ปลอดภัย… 
ระบบ ABS เลน/ช่องทำงจักรยำนยนต์ 
เข้มสมรรถนะคนขี่

บรรยำย
มำตรกำรเพ่ือควำมปลอดภัย 
ของรถสองล้อและสำมล้อ
Dr.Liviu	Vedrasco
Programme Officer องค์การอนามัยโลก ส�านักงานประจ�าประเทศไทย

เสวนำ
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ในรถจักรยำนยนต์
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รศ.ดร.สายประสทิธิ	์เกิดนิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Thomas	Lich
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ผูด้�าเนินรายการ
นพ.วิวัฒน์	ศตีมโนชญ์
ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความรว่มมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ
องค์การอนามัยโลก  
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เสวนำ
เลนรถจักรยำนยนต์,
ทักษะกำรขับขี่ของคนไทย
รศ.ดร.เกษม	ชูจารุกลุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.Alvin	Poi	Wai	Hoong
Head of the Highway and Traffic Engineering Unit Malaysian  
Institute of Road Safety Research (MIROS)

เชิดชู	สงวนกิตติพันธ์ุ
อดีตนักแขง่รถจักรยานยนต์ทางเรียบ

สขุอานันท์	พานิชกลุ
ผู้แทนกรมการขนสง่ทางบก

Mr.John	Chatterton-Ross
Executive Secretary International Affairs  
of Fédération Internationale de Motocyclisme: FIM

ผูด้�าเนินรายการ
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บรรยำย

มำตรกำรเพ่ือควำมปลอดภัย 
ของรถสองล้อและสำมล้อ

Dr.Liviu Vedrasco
Programme Officer องค์การอนามัยโลก ส�านักงานประจ�าประเทศไทย

ในภาพรวม	ประเทศไทยมผีูเ้สยีชวิีตจากอุบติัเหตทุางถนนวันละ	60	คน	ในจ�านวนน้ัน		
45 คนเป็นคนขับขี่จักรยานยนต์ เท่ากับว่า 74 เปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตบนท้องถนน 
มาจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ขณะท่ีผมยืนพูดบนเวทีนี้ก็จะมีคนเสียชีวิต 1-2 คน สถิติ 
ของไทยเปน็อันดับหนึง่ของโลกเม่ือพดูถึงอัตราผูเ้สยีชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ถ้าเอาอัตรา
การเสยีชีวิตด้วยจักรยานยนต์ออกจากถนนใหห้มดแล้วค�านวณใหม ่ถนนไทยจะปลอดภัย
กว่าถนนสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า ปลอดภัยกว่าถนนรัสเซีย 3 เท่า และปลอดภัยใกล้ๆ กับ 
สวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร อุบัติเหตุจักรยานยนต์ในไทยจึงเป็นปัญหาจริงๆ 
 ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีต้องคิดและท�าเพ่ือปกป้อง 
ผู้ใช้จักรยานยนต์ หลายคนบอกว่า ท�าไมไม่สนับสนุนให้เขาไปใช้ยานพาหนะอ่ืน ซ่ึงใน 
ทางปฏิบัติน้ันท�าไม่ได้ มีคนท่ีจ�าเป็นต้องใช้จักรยานยนต์ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ  
ตลอดเวลา 10-20 ปีท่ีผ่านมามีการใช้งานจักรยานยนต์อย่างแพร่หลาย เราพูดไม่ได้ว่า  
ก็เรามีรถประจ�าทางแล้ว หรือเราจะสร้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่ม เพราะเรายังต้อง
ปกป้องคนเหล่านั้น วันน้ียังมีพ่อแม่ท่ีส่งลูกไปโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ยังมีคนท่ีใช้ 
รถจักรยานยนต์ในการท�ามาหากิน หลายคนมีชีวิตท่ีเลือกไม่ได้ และจักรยานยนต์เป็น 
ทางเลือกเดียวของเขา เราจึงต้องหาทางให้การเดินทางเหล่านั้นปลอดภัย 
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 สถิติท่ีน่าสนใจคือ ไทยมีจักรยานยนต์ 20.5 ล้านคันท่ีจดทะเบียน และมีประมาณ 
7-11 ล้านคันท่ีว่ิงอยู่บนถนนแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเป็นไปได้มากท่ีผู้ขี่จ�านวนมาก 
ใน 10 ล้านคันนั้นไม่มีใบขับขี่และไม่เคยรับการฝึกอบรมการขับข่ีใดๆ แต่ไม่ว่าจะด้วย 
เหตุผลใดก็ตาม พวกเขาใช้จักรยานยนต์เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จาก 
โรงพยาบาลไปบ้าน จากบ้านไปโรงเรียน เรื่องเหล่านี้ต้องถูกเปล่ียนหากเราต้องการให้มี
การเปล่ียนแปลงจ�านวนผู้เสียชีวิตในไทยอย่างมีนัยส�าคัญ อีกสถิติหนึ่งท่ีส�าคัญก็คือ  
คนยากจนและเยาวชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเกินกว่าท่ีควรจะเป็น กล่าวคือ 
80-90 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตเป็นคนหนุม่ 
 ในระดับโลก ค่าเฉล่ียของจักรยานยนต์ 2 หรือ 3 ล้อท่ีจดทะเบียนมีเพียง  
29 เปอร์เซ็นต์ แต่ในไทยเกือบจะแตะสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราการเสียชีวิต 
ระดับโลกนั้นอยูท่ี่ 23 เปอรเ์ซ็นต์ สว่นของประเทศไทยอยูท่ี่ 74 เปอรเ์ซน็ต์ ปจัจัยเสี่ยงนั้น
เป็นท่ีทราบกันดีแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มในแง่ท่ีว่าอะไรท�าให้คนเสียชีวิต 
บนจักรยานยนต์ ซึ่งสาเหตุท่ีพบก็คือ ไมส่วมหมวกนิรภัย การด่ืมแอลกอฮอล์ การใช้ถนน
รว่มกันท้ังจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก แบริเออร์ข้างถนน การใช้ความเร็วสูง ความ
เสถียรของรถ 
 การสวมหมวกนิรภัยนั้นเป็นมาตรการท่ีง่ายและมีราคาถูก แต่โชคร้ายท่ีอาจจะด้วย
เหตุผลทางวัฒนธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมาย ท�าให้การใช้หมวกนิรภัยจักรยานยนต์
เป็นไปอยา่งไมเ่หมาะสมหรือไมก็่ไมถู่กใช้เลย 
 ผมได้ใช้เวลาในการพักผ่อนท่ีเกาะเสม็ดเป็นเวลา 2 วัน ในช่วงนั้น ผมไม่เห็น 
หมวกนิรภัยเลยท้ังท่ีสวมใส่อยู่บนศีรษะหรือวางอยู่ในห้างร้าน ท้ังๆ ท่ีเกาะนั้นน่าจะ 
มีจักรยานยนต์เป็นพันคัน และมีสถานีต�ารวจท่ีท�าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย ใน
กรุงเทพมหานครนั้นยังพอมีคนสวมใส่หมวกนิรภัย แต่ก็ยังมีจักรยานยนต์รับจ้าง 
บางคนท่ีสวมหมวกท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่มีสายรัดคาง ท้ังยังใส่หมวกในแบบท่ี 
ไมถู่กต้องด้วย
 เราพูดถึงการท�าระบบความปลอดภัยท่ีต้องมองในเร่ืองความซับซ้อน ดูปัจจัยเสี่ยง
เพื่อดูว่าจะจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างไรทีละอย่าง และแต่ละปัจจัยจะมีปฏิสัมพันธ ์
กับปัจจัยอ่ืนๆ ในแบบไหน ในแง่มาตรการ บางมาตรการก็มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด 
อย่างท่ีบอกว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้การวิจัยอะไรเพิ่มเติม เพราะมีการลองใช้มาตรการต่างๆ 
แล้วในหลายประเทศ หลายระบบเป็นเรื่องง่ายท่ีจะน�ามาใช้ เพียงแค่ข้ึนอยู่กับการ 
ตัดสินใจของรัฐบาล 
 ตัวแทนจากกรมการขนส่งทางบกของไทยระบุว่า เราจ�าเป็นต้องแยกประเภท 
การจราจรออกจากกัน ไมร่วมรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์ การมีเลนให้รถจักรยานยนต์
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ต่างหากจะท�าให้ลดโอกาสการอุบัติเหตกุารเฉี่ยวชนและการปะทะท่ีสง่ผลต่อชวิีตได้มาก 
แน่นอนว่าจักรยานยนต์ยังชนกันเองได้ แต่ว่าการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัย  
เช่น การสวมหมวกนิรภัยและอ่ืนๆ จะท�าให้ผลกระทบท่ีเกิดจากอุบัติเหตุลดลงได้มาก  
ท้ังนี้ มาตรการอ่ืนๆ อย่างเช่น การท�าเลนเล้ียวต่างหาก เพ่ิมความกว้างไหล่ทาง  
น�าวัตถุอันตรายออกจากข้างถนน ปรับปรุงสภาพถนน และการจ�ากัดความเร็วก็มีความ
ส�าคัญต่อการชว่ยชีวิตคน เพียงแต่ว่าหลักฐานของนัยส�าคัญต่อการลดการชนนั้นยังน้อย
 ไทยอยู่ไม่ไกลจากการมีเลนจักรยานยนต์แยกต่างหาก เมื่ อผมพูดเรื่ องน้ีกับ 
ผู้ท�านโยบายท้ังหลาย ก็ได้รับค�าตอบรับมาว่า เป็นไปไม่ได้ กทม. มีถนนหลายระดับ  
ในหลายจังหวัดน้ันก็มีเลนจักรยานยนต์ แต่ไม่ได้เป็นเลนต่างหาก เป็นเพียงการ 
ขีดเส้นถนนและใช้ร่วมกัน นอกจากนั้นเรายังได้ยินตัวอย่างของมาเลเซียกับการใช้งาน 
เลนจักรยานยนต์ 
 ในด้านความปลอดภัยของรถ ระบบเบรก ABS หรือระบบเบรกแบบผสมได้รับการ
พสิจูนแ์ล้วว่าเปน็ขอ้บังคับท่ีจ�าเป็น แม้มนัไมส่ามารถชว่ยชวิีตคนได้ทุกคนบนจักรยานยนต์ 
อาจมีคนขับเร็วมากหรือด้วยปัจจัยอ่ืนๆ แต่ข้อก�ากับเช่นน้ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 
มีผลต่อการเปล่ียนแปลง ไฟหน้าในตอนกลางคืนและกลางวันเป็นมาตรการท่ีไทย 
ท�ามานานแล้ว ไทยมีกฎหมายบางข้ออยู่แล้ว แต่บางข้อยังไม่สมบูรณ์ ไทยมีกฎหมาย
บังคับการใส่หมวกนิรภัยแต่การบังคับใช้และการท�าตามกฎหมายไม่ค่อยแพร่หลาย  
ไทยมีมาตรฐานหมวกนิรภัย แต่ไมม่ีมาตรฐานส�าหรับเด็กหรือแบง่ตามชว่งอายุ ข้อบังคับ
จึงยังมีเรื่องอีกมากท่ีต้องปรับปรุง 

เรำต้องมี ABS แต่เรำก็ต้องมีเลนแยก  
มีกำรบังคับสวมหมวก  
ต้องท�ำหลำยๆ อย่ำงพร้อมกัน  
หลังจำกนั้น ส่ิงที่จะต้องมี คือตัวแสดงหลัก 
ที่จะบังคับใช้มำตรกำรเหล่ำนั้นที่ชัดเจน 
และมีงบประมำณให้
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 ในแง่ของการลงโทษนั้น ส�าหรับการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือการฝ่าฝืนอ่ืนๆ  
ยังลงโทษเบา ในข้อบังคับยังระบุว่า ให้ปรับได้ ‘สูงสุด’ หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
สามารถตัดสินใจปรับในมูลค่า 100-200 บาท ซึ่งไม่มีผลอะไรกับผู้ถูกปรับ ในอิตาลีนั้น 
คนท่ีไมส่วมหมวกนิรภัยจะถูกยึดรถ ถ้าไทยจริงจังกับเรื่องนี้ก็ควรสง่ข้อความออกไปผา่น
การลงโทษจริงจังต่อการไม่สวมหมวก รัฐไม่สามารถบอกว่า การสวมหมวกนิรภัยนั้น 
มีความส�าคัญได้เลยถ้าปรับแค่ 200 บาท มันไมส่มเหตุสมผลกัน และนั่นแสดงให้เห็นว่า 
คุณไมจ่ริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย
 การบังคับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า ประเทศไทยยังมี
จักรยานยนต์มากกว่า 10 ล้านคันหรือมากกว่านั้นท่ีไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีทะเบียน  
ไม่ได้จ่ายภาษี ผู้ขี่ก็ไม่มีใบขับขี่และไม่เคยได้รับการฝึกฝน ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนผสม 
ชั้นดีต่อการเกิดหายนะ ส่วนการใช้ระบบตัดแต้มน้ันก็เป็นหน่ึงวิธีท่ีอาจใช้งานเพื่อ 
เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย แต่ตอนนี้เพิ่งมีการท�ากฎหมาย เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบยังคงศึกษาหากลไกและวิถีทางท่ีจะใช้งานระบบตัดแต้มในไทย 
 มาตรการเหล่านั้นถือเป็นมาตรการท่ีดี หลายคนพูดว่าเป็นเรื่ องท่ีดีและไทย 
ควรต้องท�า แต่ท�าไมยังไม่เกิดขึ้นสักที เราจ�าเป็นต้องมีแผนเชิงปฏิบัติท่ีชัดเจน มีการ
วิเคราะห ์วิจัยสถานการณ์อยา่งลึกซึง้ แต่ในวันนีผ้มยงัคงไมเ่หน็แผนในเรื่องความปลอดภัย
ของจักรยานยนต์ 
 อยา่งหน่ึงท่ีนา่ยินดีและคิดว่าจะเกิด คือการจัดต้ังกลุ่มการท�างานเฉพาะกิจส�าหรับ
ความปลอดภัยของการใช้จักรยานยนต์บนท้องถนน กลุ่มดังกล่าวมีการประชุมกัน 
เป็นครั้งคราว มีการน�าเสนอนโยบายใหม่ๆ แต่ว่ายังคงอยู่ในข้ันการปรึกษาหารือ  
ผมหวังว่าจะมีความส�าเร็จโดยเร็ว เราต้องมีเป้าหมายชัด มีการจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของมาตรการท่ีชัดเจน
 โดยสรุป เราต้องมี ABS แต่เราก็ต้องมีเลนแยก มีการบังคับสวมหมวก ต้องท�า 
หลายๆ อยา่งพร้อมกัน หลังจากนั้น สิ่งท่ีจะต้องมี คือตัวแสดงหลักท่ีจะบังคับใช้มาตรการ
เหล่านั้นอยา่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนและมีงบประมาณให้ 
 ชุมชนความปลอดภัยบนถนนของไทยเชื่อในรัฐบาลว่าจะมีแผนความปลอดภัย 
ของจักรยานยนต์ท่ีครอบคลมุ โดยรวมแล้ว ความปลอดภัยของจักรยานยนต์นั้นควรได้รับ
การยกระดับให้เป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง และน่าจะเป็นปัจจัยหลักส�าคัญท่ีส่งผลถึงการ 
ใชร้ถใชถ้นนของไทย และความต้องการน้ันควรเป็นเร่ืองเรง่ด่วน และองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ก็พร้อมสนับสนุนในทุกทางท่ีท�าได้ และพร้อมร่วมงานกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
ท่ีดีท่ีสุด 
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ระบบเบรก ABS

ABS กับอุบัติเหตุที่เกิดในท้องถิ่น

ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ABS	ย่อมาจาก	Anti-lock	 Braking	 System	 ในบางสถานการณ์	 การเบรกที่แรง	
เกินไปจะท�าให้ล้อล็อก เช่น เวลาฝนตก การขับรถผ่านจุดท่ีมีน�าขังนั้นค่อนข้างอันตราย  
เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีแรงเสียดทานต�ามาก แค่แตะเบรกนิดเดียวล้อก็จะล็อกแล้วสไลด์  
เมื่อสไลด์ไปแล้วจะคุมล้อไม่ได้ รถก็จะล้ม หรือในเวลาท่ีรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์  
หรือกรณีท่ีต้องเบรกฉุกเฉิน เอบีเอสจะช่วยในการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเบรก  
ซึ่งจะชว่ยลดระยะในการเบรกลง
 สว่น CBS มาจากค�าว่า Combined Braking System คือการเบรกล้อหน้าและหลัง
พร้อมกันได้ มีข้อดีคือ เป็นการเสริมแรงเบรกท้ังล้อหน้าและล้อหลัง ซึ่งเดิมมีแรงเบรก 
ไม่เท่ากัน ล้อหน้าจะมีแรงเบรกท่ีแรงกว่าเพราะแรงมันโน้มไปข้างหน้า ซีบีเอสจะเพ่ิม 
พื้นท่ีของล้อท่ีแตะกับถนนมากขึ้น ในกรณีของซีบีเอสนี้จะช่วยลดระยะเบรก แต่อยู่ใน 
คนละสถานการณ์กับเอบีเอส 
 ในส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการสนับสนุนทุนจาก Road Safety Thailand  
หรือ ศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อท�าการศึกษาเทคโนโลยเีอบเีอส 
และการสร้างความตระหนักให้กับคนในท้องถิ่น วัตถุประสงค์การศึกษา ก็คือความ
เก่ียวข้องระหว่างเอบีเอสกับอุบัติเหตุท่ีเกิดในท้องถ่ิน จะท�าอย่างไรให้เห็นว่า เอบีเอส 
มีประโยชน์กับการลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ โดยศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและ 
จังหวัดอ่ืนๆ 
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 การศึกษาประสิทธิผลของเอบีเอสสว่นใหญใ่นต่างประเทศ เชน่ ออสเตรเลีย จะใช้
การเก็บตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุแล้วน�าไปวิเคราะห์ โดยหาว่า ในเหตุการณ์ท่ีเกิด เอบีเอส 
มีประสิทธิผลจริงหรือไม ่แล้วค�านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า จาก 100 กรณี มีก่ีกรณีท่ี
จะปลอดภัยได้หากมีเอบีเอสในตัวรถ ส่วนในเยอรมนีจะศึกษากรณีรถท่ีไม่ติดต้ังเอบีเอส
แล้วเกิดอุบัติเหตุ จะใช้วิธีค�านวนในแบบจ�าลอง (Simulation) เพื่อดูว่ากรณีใดป้องกันได้
หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีเอบีเอส จากการศึกษาของต่างประเทศจะพบว่า ตัวเลข 
ค่อนข้างคล้ายๆ กัน กล่าวคือเอบีเอสจะช่วยในการหลีกเล่ียงอุบัติเหตุได้ประมาณ  
1 ใน 3 กรณี และชว่ยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ครึ่งหนึ่ง
 มหาวิทยาลัยนเรศวรยังรว่มงานกับโทมัส ลิช (Senior Expert at Bosch Accident 
Research) โดยศึกษาตัวจ�าลองเอบีเอสในรถจักรยานยนต์ เก็บข้อมูลเชิงลึกจากกรณี
อุบัติเหตุจักรยานยนต์แล้วน�าข้อมูลมาใช้ว่า สามารถท�าให้ปลอดภัยได้หรือไมไ่ด้ สิ่งท่ีพบ
คือ ในการท�าเหตุการณ์จ�าลอง (Simulation) จะต้องเก็บข้อมูลจ�านวนมาก เชน่ ความเร็ว
รถก่อนท่ีจะชน ช่วงการหยุด เวลาท่ีคนใช้รถจะตอบสนอง ชนิดจักรยานยนต์ เง่ือนไข 
บนท้องถนนและพฤติกรรมของคนขับ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและ 
การเบรก ซึ่งต้องมาจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกและเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน โดยมีบางประเด็นก็
เก่ียวขอ้งและซอ้นทับกัน เชน่ ในบางกรณมีคีวามผดิพลาดท้ังจากคน ตัวรถและโครงสรา้ง 

Thomas	Lich
Senior Expert at Bosch 
Accident Research

ผศ.ดร.อนันต์ชัย	อยูแ่ก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.สายประสทิธิ	์เกิดนิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นพ.วิวัฒน์	ศตีมโนชญ์
ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความรว่มมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัย
โลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
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แต่ละกรณีท่ีน�ามาบันทึกเป็นฐานข้อมูลก็จะต้องบันทึกทุกส่วน จึงต้องใช้ความร่วมมือ 
จากทุกฝ่าย และต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูล ข้อมูลจึงเก็บมาได้ยากมาก ท่ีผ่านมาเก็บ
ตัวอยา่งมา 30 กรณี แต่ใช้ได้แค่ 3 กรณี โดยท้ัง 3 กรณีนั้นพบว่า หากมีเอบีเอสจะสามารถ
ชว่ยชีวิตได้ 
 เม่ือได้กรณีอุบัติเหตุมาแล้วจึงน�ามาย้อนสร้างเพ่ือท�าเป็นสมการ (accident 
reconstruction) นอกจากน้ันยังได้ท�าการทดสอบบนสนามเพ่ือดูผลของเบรกเอบีเอส  
และสร้างความตระหนักให้กับสาธารณะ จากการทดลองบนถนนปกติ ด้วยความเร็ว  
40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พบว่า ถ้ามเีอบเีอสจะหลบหลีกได้ง่ายกว่าไมม่ ีด้านหลังจะสไลด์เพราะ
ล้อหลังล็อกแม้ถนนจะเป็นถนนแห้ง นอกจากนั้นเอบีเอสยังชว่ยให้เข้าโค้งได้ดีขึ้น 
 นอกจากนั้นเรายังมีการเสวนาให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เพราะบางท่านยัง 
ไม่เข้าใจว่า เอบีเอสท�างานอย่างไร เมื่อเข้าใจแล้วจะได้มีความตระหนักมากขึ้นในเรื่อง
เทคโนโลยี และยังมีการสาธิตให้เห็นจริงๆ ด้วย 
 หลังจากท�าวิจัย ข้อสรุปของเรามี 3 เร่ือง 1) การวิจัยอุบัติเหตุเชิงลึกนั้นยากแต่ว่า
ส�าคัญ เพราะท�าใหไ้ด้ขอ้มูลสะท้อนกลับไปท�านโยบายเพื่อตอบโต้ปัญหา 2) ไมว่่าอยา่งไร 
เอบีเอสชว่ยชีวิตได้แนน่อน และ 3) การวิจัยและการรณรงค์เชิงท้องถ่ินนั้นมีความส�าคัญ 
เพราะเมื่อเจ้าหน้าท่ีและคนในท้องถ่ินทุกคนเข้าใจตรงกัน ก็จะมีการฝึกหัดใช้เทคโนโลยี
ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

จำกกำรศึกษำของต่ำงประเทศ 
จะพบว่ำ ตัวเลขค่อนข้ำงคล้ำยๆ กัน  
กล่ำวคือเอบีเอสจะช่วยในกำรหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุได้ประมำณ 1 ใน 3 กรณี  
และช่วยลดควำมรุนแรงของอุบัติเหต ุ
ได้ครึ่งหนึ่ง
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ประมาณ	6	ปีก่อน	ผมเคยท�าการทดลองโดยน�ายางล้อรถจักรยานยนต์มาเขา้เครื่องกด	
เพื่อหาว่า ล้อรับพลังงานได้เท่าไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ล้อรับน�าหนักและมีการยุบตัว
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างและความใหม่ของล้อ ล้อท่ีมีย่ีห้อน้ันจะต้องใช้แรงอย่างน้อย  
1 ตันในการท�าให้ล้อบี้  หรืออย่างมากสุดก็ท�าให้แก้มยางบี้ลง ส่วนล้อท่ีไม่มีย่ีห้อ  
ราคาราว 200-300 บาท ล้อจะบิดต้ังแต่แรงกดยังไม่มาก ซึ่งหมายความว่า มีผลต่อ 
การรับแรงกระแทก 
 6-7 ปีท่ีแล้วมีนักศึกษาเคยท�าวิทยานิพนธ์ส�ารวจพฤติกรรมการเบรกของผู้ขับขี่
จักรยานยนต์ 30 กรณีโดยการติดตัววัดไว้ท่ีแป้นเบรกมือ พบว่า คนใช้นิ้วเบรกไมเ่ท่ากัน 
บางคนใช้นิ้วเดียว สองนิ้ว สามนิ้ว ถ้าเป็นคนท่ีฝึกมาจะใช้สี่นิ้ว มีบางคนท่ีเบรกแบบยึกๆ 
(เบรกแล้วปล่อย) เหมือนรู้ว่าล้อจะล็อกจึงพยายามปล่อยด้วยตัวเอง บางคนก�าเบรก 
ล้อหนา้และหลังไมเ่ท่ากัน แต่ถ้าเปน็ผูท่ี้ถกูฝกึหัดมาจะเบรกท้ังล้อหนา้และหลังพรอ้มกัน 
 ในรถจักรยายนยนต์บางรุน่ เบรกจะเป็นแบบกงหา้มล้อ (Drum brake) ระบบเอบเีอส 
จะใช้ด้วยไม่ได้ เบรกแบบนั้นผ้าเบรกจะเสียดสีกับดุมล้อ มีการสึกหรอของผ้าเบรก  
ส่วนการปรับเบรกของช่างตามท้องถ่ินก็มักใช้ประแจขันระยะเข้าไป ลองขยับล้อแล้ว
เหยียบเบรกเหมือนว่าช่างจะรู้ระยะของเขาเอง นี่เป็นข้อเท็จจริงในบริบทของบ้านเรา  
ส่วนยางก็ใช้จนโล้นมากซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง ระบบนี้จะหายไปเลยถ้าเราใช้เบรกแบบ 

ระบบเบรก ABS

ปัจจัยก�ำหนดประสิทธิภำพ ABS

รศ.ดร.สำยประสิทธิ์ เกิดนิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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จานเบรก (Disc brake) ซ่ึงจะไม่ต้องมาต้ังเบรกกันแบบน้ี รถจักรยานยนต์ในบ้านเรา 
ตอนนี้สว่นใหญเ่ป็นจานเบรกล้อหน้า แต่ล้อหลังจะยังคงเป็นแบบกงห้ามล้อ แม้มีบางรุน่
ท่ีมีจานเบรกท้ังล้อหน้าและหลังแล้ว แต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นเบรกท่ีเท้า แบบท่ีเกียร์
จะใช้โซ่และเปล่ียนเกียร์ รถในต่างจังหวัดจะใช้กันมาก เพราะเป็นรุ่นท่ีราคาถูกและ 
ใช้ท�าอะไรได้หลากหลาย เชน่ การพว่งข้าง ข้อมูลเหล่านี้เป็นบริบทและปัจจัยท่ีเก่ียวกับ
ตัวรถท่ีต้องเก็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 ส�าหรับ CBS (Combined Braking System) โดยหลักแล้วจะเบรกท่ีล้อหลัง คนไทย
ชอบเบรกล้อหลังมากเพราะว่ากลัวล้อหน้าล็อก การเบรกล้อหลังจะรักษาเสถียรภาพ 
รถได้แต่จะมีระยะเบรกยาวขึ้น ซีบีเอสท่ีพัฒนาขึ้นมาก็ท�ามาเบรกท่ีล้อหลังเพราะรู้ว่า 
คนกลุ่มนีเ้บรกล้อหลัง เขาเลยมาชว่ยกระตกุล้อหนา้ให ้ท้ังๆ ท่ีจรงิแล้วควรเบรกพร้อมกัน 
 การให้คนเรียนรู้เรื่องระยะเบรกนั้นเป็นเรื่องยาก ไม่เหมือนกับการขับรถยนต์ท่ี 
กดอยา่งเดียว แต่จักรยานยนต์น้ันมีท้ังซ้าย-ขวา เบรกหน้าก่อนเบรกหลัง มปีจัจัยมากมาย 
ในแง่น้ี การเข้ามาของเอบีเอสจึงจะช่วยในกรณีท่ีล้อล็อก อย่าลืมว่า สภาวะถนนในไทย 
มีท้ังล่ืน ท้ังฝืด แรงเสียดทานของพื้นถนนก็ต่างกัน ข่ีไปบนถนนยางมะตอยหรือ 
ถนนคอนกรีตก็มีคุณสมบัติต่างกัน ผู้ขับจึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการเบรก
 เอบีเอสแต่ละยี่ห้อก็มีการใช้งานต่างกัน เอบีเอสในรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นั้น 
มีความต่าง ในรถยนต์จะรู้เลยว่าล้อไหนเป็นล้อมาตรฐาน แล้วเอาล้อนั้นมาเทียบกับ 
ล้อมาตรฐาน แต่ในจักรยานยนต์นั้นไม่มีระบุว่า รถเร็วอยู่ท่ีเท่าไร ฉะน้ันเทคโนโลยีนั้น 
มีความแตกต่างกัน แต่ขอให้มีเอบีเอสก็ถือว่าดีกว่าไม่มี ท้ังนี้ ประสิทธิภาพของเอบีเอส 
ยังขึ้นอยูกั่บปัจจัยการใช้งาน สภาพแวดล้อมและยาง จึงต้องเข้าใจเทคโนโลยีแต่ละด้าน 
ถ้าล้อไมเ่กาะถนนเลย สุดท้ายล้อก็ฟรีอยูดี่ 
 กระบวนการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้เบรกก็เป็นปัจจัยหน่ึง การดูแลรถก็เป็นอีก 
ปัจจัยหนึ่ง การค�านวณย้อนรอยอุบัติเหตุเพ่ือแยกแยะปัจจัย และการประเมินคุณภาพ 
ทางอุตสาหกรรมก็ต้องท�าไป ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยท่ีต้องผลักดันไปพร้อมๆ กันเพื่อลด
อุบัติเหตุให้ได้มากท่ีสุด 
 อยากจะย�าว่า เอบีเอสช่วยลดอุบัติเหตุได้แน่นอน แต่การจะเปล่ียนให้มีการใช้ 
เอบีเอสในรถทุกคันได้นั้น ฐานคิดในการใช้รถของประเทศก�าลังพัฒนาต้องเปล่ียนก่อน
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เทคโนโลยีนั้นมีควำมแตกต่ำงกัน 
แต่ขอให้มีเอบีเอสก็ถือว่ำดีกว่ำไม่มี 
ทั้งนี้ ประสิทธิภำพของเอบีเอส 
ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยกำรใช้งำน 
สภำพแวดล้อมและยำง  
จึงต้องเข้ำใจเทคโนโลยีแต่ละด้ำน  
ถ้ำล้อไม่เกำะถนนเลย  
สุดท้ำยล้อก็ฟรีอยู่ดี 
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ผมมักถูกถามจากผู้เชีย่วชาญด้านการวิจัยอุบัติเหตุเสมอว่า	 เราจะได้อะไรจากระบบ	
ความปลอดภัย ดังนั้น หากจะตอบค�าถามนี้ เราจึงใช้ข้อมูลจากอุบัติเหตุเพื่อมาบ่งช้ีว่า 
อะไรเป็นคุณประโยชน์ โดยขอยกตัวอยา่งเมื่อ ค.ศ. 2009 ในอินเดีย มีอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง 
ท่ีรถประจ�าทางจะเล้ียวขวา แล้วมีจักรยานยนต์ทางขวามือพยายามจะขี่ตรงไป  
เมื่อไปถึงท่ีเกิดเหตุ เราพบร่องรอยและจุดสุดท้ายของจักรยานยนต์ แต่เราก็ยังมีข้อมูล 
ไม่พอเพ่ือจะประเมินความปลอดภัยบนถนน เราจึงตัดสินใจท�าการวิจัยเชิงลึกในอินเดีย
ซึ่งตอนน้ันยังขาดข้อมูลหลายอย่าง เรามีข้อมูลจ�านวนผู้เสียชีวิต จ�านวนยานพาหนะ  
แต่ไมมี่ขอ้มลูเร่ืองสถานการณ์การเกิดอุบติัเหต ุขณะท่ีตอนนัน้ไมม่นีโยบายความปลอดภัย
บนถนนเลย ท�าให้การตรวจสอบท�าไม่ได้ จะหยิบจับอะไรมาท�าเป็นเร่ืองเร่งด่วนก็ยัง 
บอกไมไ่ด้ 
 เมื่อเริ่มท�าวิจัยนั้น ข้อท้าทายอย่างแรกส�าหรับบริษัทต่างชาติอย่างบริษัทบ๊อช  
ท่ีมาท�างานในไทยหรืออินเดียก็คือ ไม่มีข้อมูลหรือเข้าไม่ถึงข้อมูล เพราะไม่รู้จักใคร  
แต่ละกระทรวง ทบวง กรม มีระเบียบมากมาย ไมรู่้จะเริ่มติดต่อใครท่ีไหน ท่ีท�าตอนนั้น 
คือท�าการศึกษาน�าร่องโดยอบรมคนในพื้นท่ีโคอิมบะทอร์ทางตอนใต้ของอินเดียให้เก็บ
ข้อมูลอุบัติเหตุตามแบบแผนการด�าเนินงาน การตรวจวัดและประเมินสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งหลังจากท่ีได้ข้อมูลนั้น เราพบว่าในอินเดียมีรอยเบรกยาว 13 เมตร คนสว่นใหญน่ิยม
เบรกล้อหลังเหมือนเมืองไทยเพราะทรงตัวได้ดีกว่า 

ระบบเบรก ABS

ABS กับกำรลดอุบัติเหตุ

Thomas Lich
Senior Expert at Bosch Accident Research
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 เราพบว่า ในกรณท่ีีไมม่กีารชน สิง่ท่ีพบได้ท่ัวไปเมื่อจักรยานยนต์สญูเสยีการควบคุม
คือ จะมกีารล้มลงซึ่งบางทีก็เกิดจากคนขบัเอียงตัวเพื่อจงใจหลบรถหรอืไมก็่เกิดจากล้อรถ 
ทางด้านเทคนคินั้นเราเหน็ขนาดรถ ยีห่อ้ของจักรยานยนต์เปน็อยา่งไร มรีะบบการทรงตัว 
มีเอบีเอสหรือซีบีเอสหรือไม่ จากน้ันก็พยายามจ�าลองเหตุการณ์ย้อนหลัง ก็จะท�าให้เห็น
ความเร็วก่อนชน สาเหตุอุบัติเหตุท่ีเป็นไปได้ และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุท่ีท�าโดย 
อัลกอรทึิม (Algorithm) ซึ่งผลท่ีเราน�าเสนอในกรณอิีนเดียเกิดจากการเก็บข้อมลูอุบติัเหตุ 
700 กรณี ขณะท่ีในเยอรมนี ฐานข้อมูลอุบัติเหตุท่ีเก็บนั้นมีอยูร่าว 30,000-35,000 กรณี
 นอกจากนั้น เรายังสามารถระบุสาเหตุปัญหาจ�าแนกตามปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่  
มนุษย์ พาหนะและโครงสร้าง และจัดล�าดับว่าอะไรเป็นเรื่องท่ีส�าคัญต่อการลดอุบัติเหตุ  
หลายอย่างเริ่มได้ด้วยตัวเอง อย่างในอินเดียก็คล้ายไทยท่ีมีคนไม่สวมหมวกนิรภัย  
ใช้ความเร็วสูงหรือเมาสุรา หากลงลึกไปอีกนิดจะพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างย่ิงยวด
ระหว่างปัจจัยคนกับจักรยานยนต์ เพราะเมื่อคนไม่ก�าเบรก ระบบเบรกก็ไม่ท�างาน  
ในกรณน้ีีขอยกตัวอยา่งการท�าวิจัยเก่ียวกับการตอบสนองของผูข้บัขีใ่นเวลาเกิดเหตฉุกุเฉนิ
ท่ีมีท้ังในอินเดีย เยอรมนีและไทย กรณีของไทยนั้นท�าโดยบริษัทฮอนด้า สิ่งท่ีพบจากการ
วิจัยคือ มีกรณีท่ีไม่ตอบสนองใดๆ ต่อเหตุฉุกเฉิน โดยในเยอรมนีมีสัดส่วนสูงถึง  
33 เปอร์เซน็ต์ ถือว่าเพิม่ขึน้นิดหนอ่ย ท้ังน้ี พฤติกรรมผู้ขีก็่เก่ียวโยงกับสถานการณจ์�าเพาะ 
เช่น ถ้าผมขี่จักรยานยนต์แล้วมีคนมาชนจากด้านหลัง ผมก็ไม่สามารถเบรกล่วงหน้า 
ได้อยูแ่ล้ว 
 นอกจากนัน้เรายงัพยายามจะหาว่ามพีฤติกรรมอะไรท่ีผดิท้ังในเรื่องการเบรกท่ีท�าให้
ล้อล็อก หรือวิธีการเบรกได้อย่างปลอดภัย หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์มากเกินไป  
มีกรณีศึกษาพบว่า ถ้าคนขับเบรกแรงเกินไปก็ท�าให้รถเกิดการเสียศูนย์ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งท่ี
เราสงัเกตการณม์า อยา่งน้อยเมื่อเอาข้อมลูมารวมกันก็พอท�าให้เหน็รางๆ ว่า สาเหตตุ้นทาง
ของอุบติัเหตุคืออะไรท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี ่อยา่งนอ้ยก็เหน็ว่า การไมต่อบสนอง
ต่อสถานการณฉุ์กเฉนินัน้มีเป็นจ�านวนมาก ดังนัน้ก็ต้องเพิม่ท้ังขีดความสามารถของผู้ขบัขี่ 
ให้ความรู้เรื่องการใช้เบรกหน้าอยา่งถูกต้อง เมื่อเป็นเชน่นั้นแล้วระบบเบรกอยา่งเอบีเอส
และซีบีเอสก็จะชว่ยได้
 ในส่วนการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุมาก�าหนดว่า อะไรจะมีผลต่อมาตรการความ 
ปลอดภัยน้ัน ในการจ�าลองเหตุการณ์ย้อนหลังท่ีใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เข้าไปจะ 
พบว่า เบรกแต่ละย่ีห้อนั้นมีระบบสั่งการท่ีต่างกันไป และเบรกเอบีเอสมีประสิทธิภาพ 
ในแต่ละเง่ือนไขไม่เท่ากัน เรายังค�านึงถึงตัวแปรอย่างความเร็วเริ่มต้นและความหนัก 
ของแรงปะทะ ท้ังนี้การค�านวณน้ันต้ังเง่ือนไขว่า ผู้ขับขี่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์
และก�าเบรกได้มากน้อยแค่ไหน เพราะในสถานการณ์จริงต้องค�านึงถึงเรื่องปฏิกิริยาของ
ผู้ขับขี่ด้วย
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 ในส่วนผลวิจัยอุบัติเหตุจากประเทศอิตาลี สเปนและสวีเดน จะพบว่าเอบีเอสเพิ่ม
อัตราการหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุลดลงถึง 1 ใน 3 ซึ่งถือเป็นตัวเลขท่ีมี 
นัยส�าคัญ ท�าให้เรามั่นใจกับข้อมูลท่ีท�าการวิจัยมากขึ้น 
 จึงอยากจะบอกว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องเรง่ด่วนและจ�าเป็น ภาครัฐ 
ประชาสังคม ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องรว่มด้วยชว่ยกัน ข้อมูลจากการวิจัยมีความส�าคัญในการ
ชว่ยหาและจัดล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินมาตรการ และอยากใหม้กีารใชร้ะบบเบรก 
เอบเีอสในไทย โดยเราได้เริม่การวิจัยกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการหาขอ้มลูอุบติัเหตแุล้ว 
ซึ่งโดยท่ัวไปการวิจัยเชิงสืบสวนจะต้องใช้เวลา 3-4 ปีในการจัดข้อมูลให้เข้าท่ีเข้าทาง 
และมีตัวอย่างท่ีเหมาะสมจ�านวนหนึ่งท่ีเพียงพอ จึงเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลา ก�าลังคนและ
งบประมาณ

ในส่วนผลวิจัยอุบัติเหตุจำกประเทศอิตำลี 
สเปนและสวีเดน จะพบว่ำเอบีเอส 
เพ่ิมอัตรำกำรหลีกเลี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ  
หรืออุบัติเหตุลดลงถึง 1 ใน 3  
ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มีนัยส�ำคัญ  
ท�ำให้เรำมั่นใจกับข้อมูลที่ท�ำกำรวิจัยมำกขึ้น 
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การปรบัปรุงและการสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานทางถนนทีด่มีสีว่นส�าคัญและจ�าเป็นในการ
ลดอุบัติเหตุจากกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์ ในประเทศไทยมีจักรยานยนต์มากกว่ารถเก๋ง  
และแต่ละปีจ�านวนก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ถ้าย้อนกลับไปจะพบว่า ในปี 1990 มี
จักรยานยนต์จดทะเบียน 5 ล้านคัน มาในปีนี้มี 20 กว่าล้านคัน เมื่อปริมาณสูงข้ึน  
ปริมาณการเดินทางและอุบัติเหตุก็สูงข้ึนด้วย ข้อมูลแนวโน้มอุบัติเหตุจากองค์การ 
อนามัยโลก (WHO) พบว่าจ�านวนผู้เสียชีวิตอยู่ท่ี 32.7 ต่อประชากร 1 แสนคน และ
มาตรการท่ีผา่นมาก็ไมไ่ด้ท�าให้จ�านวนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงแต่อยา่งใด
 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้รถ 2-3 ล้อสูงท่ีสุดประเทศหนึ่ง มีสัดส่วนอยู่ท่ี 40  
กว่าเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ 74 ของอุบัติเหตุในไทยเกิดจากรถ 2-3 ล้อ โจทย์ท่ีแท้จริง 
จึงอยู่ท่ีกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์ ข่าวต่างๆ ท่ีเห็นจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ท่ีมีซีซี 
ค่อนขา้งสงูอยา่งบิก๊ไบค์ สะท้อนค�าถามท่ีว่า การออกแบบอุปกรณส์องขา้งทางในไทยนั้น 
ออกแบบมาเพื่อรถท่ีใช้ความเร็วระดับนั้นหรือยัง มาตรการระบบความปลอดภัยจึงต้อง 
ดูท่ีพฤติกรรมคน แต่พฤติกรรมคนน้ันแก้ยาก บางวันอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะขับรถไม่ดี  
วันไหนอารมณ์ดีก็อาจจะขับรถดีก็ได้ ดังนั้น อุบัติเหตุบ๊ิกไบค์ท่ีเป็นกระแสข้ึนมานั้น 
จึงเป็นโอกาสท่ีเราจะต้องมาคิดใหมท่�าใหมว่่า การออกแบบในเชิงวิศวกรรมนั้นเหมาะสม
กับผู้ใช้ทุกกลุ่มหรือยัง โดยเฉพาะผู้ใช้งานท่ีเปราะบาง

เลนรถจักรยำนยนต์, ทักษะกำรขับขี่

สู่ถนนมำตรฐำนโลก

รศ.ดร. เกษม ชูจำรุกุล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ถ้าเรามองระบบความปลอดภัยท่ีมี 4 มิติ ได้แก่ ความเร็ว คน ยานพาหนะและถนน 
ต้องปลอดภัย การแก้ไขท่ีท�าได้เร็วและทันที คือเรื่องของถนน หากเราอยากท�าเป็นถนน
คุณภาพ 5 ดาว ก็แค่ท�าให้ถนนมีมาตรฐานการออกแบบเหมือนนานาชาติ 
 ในปี 2559-2561 งานวิจัยชี้ว่า คนตายจากจักรยานยนต์สูงขึ้นมากตามขนาดเมือง  
ซึ่งหากแยกพิจารณาตามรายจังหวัดจะพบว่า เมื่อจังหวัดโตข้ึน ประชากรเยอะข้ึน ผู้ใช้
งานจักรยานยนต์มากขึ้นก็จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ 
มีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากแบบโดดเด่น สะท้อนชัดเจนว่า มีปัญหาในเรื่องรถจักรยานยนต์  
เราจึงต้องท�าอะไรสักอยา่ง
 ค�าว่าถนนปลอดภัยส�าหรับทุกกลุ่มผู้ใช้ ขอแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้
จักรยานยนต์ คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยานและผู้ขับขี่รถยนต์ ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ถนนท่ี 
เปราะบาง (VRUs – คนเดินเท้า ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์และจักรยาน) เป็นส่วนท่ีถูกละเลย  
เราจึงต้องให้ความส�าคัญกับการน�า iRAP star rating (โปรแกรมการประเมินทางถนน 
iRAP - International Road Assessment Programme) มาใช้เพื่อประเมินองค์ประกอบ
กายภาพทางถนนท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสีย่งต่อการเสยีชวิีตและบาดเจ็บสาหสัจากอุบติัเหตุ
แยกตามประเภทผู้ใช้ โดยให้ 1 ดาว กับถนนท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด และ 5 ดาวกับถนนท่ีมี
ความปลอดภัยท่ีสุด ตามข้อแนะน�าของ สหประชาติ หรือ UN และองค์การอนามัยโลก 
โดยต้ังเป้าหมายให้ถนนทุกเส้นท้ังท่ีสร้างใหม่และมีอยู่เดิมให้มีระดับอย่างน้อย 3 ดาว 
ขึ้นไปภายในปี 2030 
 iRAP เปน็องค์กรการกศุล ก�าหนดมาตรฐานเพื่อใช้เหมอืนกันท่ัวโลก ถนนมาตรฐาน 
3 ดาวจะต้องเหมือนกันทุกประเทศ และอาจจะมีดาวหลายระดับบนถนนหนึ่งเส้น  
แยกตามประเภทผู้ใช้งาน ซ่ึงการจะท�าให้ถนนมีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานประเทศอ่ืน
ก็จะต้องท�าให้การใช้ถนนโดยผู้ใช้ทุกระดับมี 3 ดาวขึ้นไป
 แต่การจะท�าเช่นนั้นได้ ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดตัวช้ีวัดด้วยเกณฑ์ 
ท่ีนานาชาติยอมรับเสียก่อน ซ่ึงเป็นโอกาสดีท่ีประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
บลูมเบิร์ก โดยให้กรุงเทพฯและประเทศไทยเป็นเมืองและประเทศน�าร่องในการก�าหนด
ตัวชี้วัดรว่มกับเมืองอ่ืนๆ ในประเทศต่างๆ 
 ในการประเมิน เราจะพิจารณาตัวแปรเชิงกายภาพไม่น้อยกว่า 50 ตัวแปร ถนน 
หนึ่งเส้นจะถูกตัดแบ่งและพิจารณาทุกๆ 100 เมตร และจะมีดาวอยู่ 4 ค่า ตาม 
ประเภทกลุ่มผู้ใช้ จะมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผิวถนน ปริมาณผู้ใช้จักรยานยนต์  
คนเดินเท้า จักรยานและรถยนต์ ความเร็ว ความกว้างช่องจราจร องค์ประกอบด้าน
เรขาคณิตของถนน ความกว้างของไหล่ทาง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ปัจจัยท้ังหมด
กว่า 50 ตัวแปรจะถูกน�าเข้าระบบจ�าลองเพื่อค�านวณว่า ถนนหนึ่งเส้นจะมีคะแนนดาว
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เท่าไรตามกลไกของ ThaiRAP โดยจะมองเรื่องความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ และ 
ความรุนแรงของอุบัติเหตุในกรณีท่ีเกิดเหตุ (likelihood and severity)
 ขอ้ดีของการใช ้iRAP นั้น ทางธนาคารโลกได้ศกึษาในอดีตโดยเปรยีบเทียบประเทศ
ต่างๆ ว่า ถ้าท�าตามข้อเสนอแนะ กล่าวคือ ร้อยละ 75 ของการเดินทางอยู่บนถนนท่ีมี
มาตรฐานระดับ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนท�าถนน 3 ดาว ด้วยงบประมาณ 
0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีต่อปี การบาดเจ็บ เสียชีวิตจะลดลง 8,930 รายต่อปีจากอุบัติเหตุ
ท่ีมีผู้เสียชีวิตราว 20,000 รายต่อปี หรือก็คือเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นผลตอบแทน 
ในการลงทุนหากคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ 34 ต่อ 1 ซึ่งถือเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่ามาก 
เป็นอันดับต้นๆ ของโลกในเรื่องนี้ 

iRAP เป็นองค์กรกำรกุศล  
ก�ำหนดมำตรฐำนเพ่ือใช้เหมือนกันทั่วโลก  
ถนนมำตรฐำน 3 ดำว 
จะต้องเหมือนกันทุกประเทศ  
และอำจจะมีดำวหลำยระดับบนถนนหนึ่งเส้น  
แยกตำมประเภทผู้ใช้งำน  
ซึ่งกำรจะท�ำให้ถนนมีมำตรฐำน 
ตรงตำมมำตรฐำนประเทศอื่น 
ก็จะต้องท�ำให้กำรใช้ถนน 
โดยผู้ใช้ทุกระดับมี 3 ดำวขึ้นไป
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 ส�าหรับผลการส�ารวจระดับความปลอดภัยของถนน เมื่อ 3-4 ปีท่ีแล้ว โดยวิเคราะห์
ถนนในกรุงเทพฯ พ้ืนท่ีอโศกมนตรี สุขุมวิท สีลม จากนั้นขยายผลไปยังเขตท่ีมี 
ความเสี่ยงสูง และประเมินการให้คะแนนดาวออกมาจากท้ัง 4 กลุ่มถนนพบว่า ถนน
คุณภาพ 3 ดาวมีเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ ระดับ 2 กับ 1 ดาวอยูท่ี 60 เปอร์เซ็นต์ แม้แต่ 
ถนนท่ีถกูออกแบบมาใหร้ถเก๋งขบัขีก็่ยงัไมป่ลอดภัย ปัญหาหลักอยูท่ี่การก�าหนดความเรว็
จ�ากัดในเขตเมอืงท่ีค่อนขา้งสงู และส�าหรบัผูใ้ชจั้กรยานยนต์ ประเมนิรวมกันแล้ว ไมม่ถีนน
ระดับ 4-5 ดาวเลย มี 26 เปอร์เซ็นต์ท่ีอยูใ่นระดับ 3 ดาว ท่ีเหลือเป็น 1-2 ดาว ส�าหรับคน
เดินเท้าและจักรยานก็มีความคล้ายคลึงกับรถจักรยานยนต์ คือมีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
ท่ีต�ากว่าเกณฑ์ เรายังได้พิจารณาเสน้ทางถนนท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมทางหลวง
ด้วย เชน่ เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ถนนพระราม 2 ท่ีมุง่ลงใต้เข้าถนนเพชรเกษม บวกกับ
ถนนท่ีประเมินในกรุงเทพฯ รวม 791 กิโลเมตร 
 ผลลัพธ์ท่ีประเมินเมื่อเทียบกับการประเมินจาก 54 ประเทศท่ัวโลกโดย iRAP  
พบว่า ในต่างประเทศถนนท่ีปลอดภัยส�าหรับรถจักรยานยนต์ก็มีค่อนข้างน้อย คือมี
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ท่ีตกอยู่ในระดับ 1-2 ดาว เพียงแต่ของไทยนั้นสูงถึง 90  
เปอร์เซ็นต์ และจ�านวนถนนระดับ 4-5 ดาวในไทยนั้นมี 0 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีต่างประเทศ
ยังมีอยูบ่้างแม้จะน้อยก็ตาม 
 ตอนน้ีไทยได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญของ iRAP 1 ใน 10 ของโลก  
และมีการจัดต้ังศูนย์ ThaiRAP ขึ้นมา โดยตัวระบบยังประเมินด้วยว่า มาตรการใดใช้งาน
ได้บ้างและยังได้รวบรวมงานวิจัยจากท่ัวโลกในเรื่องการแก้ปัญหา แต่เราจะเอามาใช้ 
หรือไม่แค่น้ันเอง เรียกได้ว่า เราแทบไม่ต้องศึกษาอะไรใหม่เลย เพราะต่างประเทศมี 
การท�าวิจัย มีข้อมูลรองรับและน่าเชื่อถือ เหลือแค่กลไกท่ีจะผลักดันน�าค�าตอบเหล่าน้ัน 
มาใช้เท่านั้นเอง 
 ขณะนี้ปัญหารุนแรงเหลือเกิน ทุกชั่วโมงมีคนตาย 1-2 คน ท�าอยา่งไรจะแก้ปัญหา
ได้เร็วท่ีสุด ดีท่ีสุดและคุ้มค่าท่ีสุด อย่างบนถนนทางหลวงชนบทท่ีเคยพิจารณานั้น  
หากลดอัตราความเร็วจ�ากัดจาก 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
จะสามารถท�าให้ถนนมีคุณภาพ 5 ดาวได้โดยไมต้่องลงทุนอะไรเลย
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ประเทศมาเลเซ้ยีมเีลนรถจักรยานยนต์เป็นแหง่แรกของโลกในปี	1970	โดยได้รบัการ
สนับสนุนจากธนาคารโลก ถ้าดูปี 2017 จะพบว่าจ�านวนรถจักรยานยนต์นั้นมากกว่า 
รถยนต์ การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เพิ่มและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องท่ีภาครัฐต้อง
พิจารณาเพ่ือลดการเสียชีวิต ท่ีผ่านมามาเลเซียมีมาตรการหลายอย่าง และพบว่าเลน
จักรยานยนต์มีประสิทธิภาพมากเพราะเป็นการแยกรถจักรยานยนต์ออกจากพาหนะอ่ืน 
ลดอัตราการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรถหลายประเภท โดยพบว่าอุบัติเหตุลดลงถึง 39 
เปอร์เซ็นต์ แต่กระนั้นก็ยังมีอุบัติเหตุในเลนรถจักรยานยนต์เอง จึงต้องหาทางท่ีจะแก้ไข 
ปรับปรุงสภาพถนนหรือเรื่องต่างๆ ท้ังการบริหารจัดการความเร็ว 
 ในป ี2005 มาเลเซยีมเีลนจักรยานยนต์เพิม่ขึ้นเปน็ 150 กิโลเมตร โดยเอาพื้นท่ีถนน
ท่ีมีอยู่แล้วมาแบ่งใหม่ ท�าให้ตอนนี้ท่ีมาเลเซียมีเลนจักรยานยนต์สองประเภท ได้แก่  
แบบรว่มถนนและแบบแยกต่างหาก ซึ่งอยา่งหลังเป็นสว่นท่ีท�าต้ังแต่ปี 1970 ปัญหาหนึ่ง
ท่ีอยากจะแบ่งปันคือ เรายังต้องค�านึงถึงปัญหาความปลอดภัยจากเรื่องอ่ืนๆ ไม่ใช่แค่มี
เลนจักรยานยนต์  แล้วจะแก้ปัญหาท้ังหมดได้ ในเลนนั้นมีข้อจ�ากัดต่างๆ ไมว่่าจะเป็นการ
ออกแบบเลนท่ีไมเ่ข้าท่า เชน่ การออกแบบขนาดของทางเข้า-ออก ขนาดและความสว่าง
ในอุโมงค์ ซึ่งมีผลท้ังความปลอดภัยทางการจราจรและอาชญากรรม แม้เราจะมีคู่มือการ
ออกแบบให้ แต่ก็ไมไ่ด้เป็นท่ีแพรห่ลายในระดับอ�าเภอ สว่นเลนท่ีแบง่รว่มนั้น ความกว้าง

เลนรถจักรยำนยนต์, ทักษะกำรขับขี่

กำรจัดกำรเลนจักรยำนยนต์
ในมำเลเซีย

Mr.Alvin Poi Wai Hoong
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ท่ีไม่สม�าเสมอก็ยังเป็นปัญหา มีปัญหาจากยานพาหนะอ่ืนท่ีมาใช้งานเลนจักรยานยนต์
แล้วเบียดให้จักรยานยนต์ไปใช้เลนอ่ืน นี่เป็นปัญหาท่ีต้องเข้าไปดูแล
 มีการท�าส�ารวจผลตอบรับของผู้ใช้จักรยานยนต์ในเรื่องการใช้เลนจักรยานยนต์ 
พบว่าข้อกังวลอันดับแรก คือเร่ืองผิวถนน ผู้ขับขี่ให้ความส�าคัญกับการขับขี่อย่าง 
สะดวกสบาย แต่ในมุมความปลอดภัย พื้นท่ีข้างถนนยังไม่เป็นเรื่องส�าคัญของผู้ใช้
จักรยานยนต์ เรื่องนี้สะท้อนว่า เราต้องศึกษาคนขับขี่จักรยานยนต์มากขึ้น ปัจจุบัน 
มาเลเซียยังไม่ได้ใช้มาตรฐาน iRAP เข้ามาจับในการส�ารวจ แต่เป็นการส�ารวจข้อมูล 
เทียบกันระหว่างถนนท่ีมีเลนกับไมม่ีเลนจักรยานยนต์ 
 ท้ายท่ีสุด ระบบการจัดการฐานข้อมูลอุบัติเหตุนั้นมีความส�าคัญมาก และเพ่ือดูผล
ของการมีเลนจักรยานยนต์ เราจึงท�างานร่วมกับต�ารวจเพื่อดูข้อมูลบ่งชี้ถึงความเสี่ยง 
บนถนนได้ตามจริง
 ส่วนส�าคัญท่ีอยากจะแบ่งปันกับประเทศท่ีอยากท�าเลนจักรยานยนต์ก็คือ การจะ 
คาดหวังว่า หากมีเลนจักรยานยนต์แล้วอันตรายจะเหลือศูนย์ในทันทีคงเป็นไปไม่ได้  
การมีคู่มือการออกแบบและบ�ารุงรักษาท่ีดี ระบบและการประเมินท่ีดีนั้นเป็นเรื่องจ�าเป็น 
ท้ังนี้เพ่ือชักจูงให้ผู้ลงทุนหรือรัฐเห็นผลลัพธ์ว่า จะได้อะไรกลับมา ซึ่งในเรื่องเหล่านี้  
การวัดและการประเมินของ iRAP ให้ข้อมูลดังกล่าวได้ 
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อุบัติเหตุท้ังบนถนนและสนามแข่งก็มปัีจจัยจากสภาพแวดล้อม	ถนน	รถ	ระบบเบรก	
โช้ค	ยาง รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ อยา่ง ABS กันล้อสไลด์ กันล้อลอย และอีกสว่นท่ีส�าคัญ
คือคน เพราะสุดท้ายคนคือผู้ควบคุมรถและเหตุการณ์ท้ังหมด ทักษะท่ีจะพูดถึงนี้ 
จึงไมใ่ชเ่พื่อจะบอกว่า เราสามารถเข้าโค้งได้เร็วแค่ไหน แต่หมายความว่า เราควบคุมรถ
ได้ดีขนาดไหน 
 นอกจากเร่ืองรถและคน อีกสิ่งท่ีเป็นปัจจัย คือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ต่อให้เป็น 
มืออาชีพก็ท�าอะไรไม่ได้ในบางคร้ัง ในสนามท่ีความปลอดภัยสูงท่ีสุดก็ยังมียางระเบิด  
สายเบรกแตก ทุกคนคุมไม่ได้ ทว่าปัจจัย อุปกรณ์และการออกแบบภายในสนามจะเอ้ือ
หรือช่วยให้เราไม่บาดเจ็บรุนแรง แต่ข้างนอกสนามหรือบนท้องถนน ภาวะการตัดสินใจ 
จะมีความส�าคัญเป็นหลัก 
 ปัจจุบัน สถานท่ีฝึกหัดมีอยูใ่นทุกค่ายรถ ระดับ 400 ซีซีท่ีเป็นบิ๊กไบค์ บริษัทรถมีให้
ลูกค้าได้ฝกึและเรยีนอยูแ่ล้ว อยูท่ี่ดลุพินจิลกูค้าว่าจะเรยีนหรอืไม ่ท่ีจริงควรบงัคับด้วยซ�า
ว่าพอข้ึนบิก๊ไบค์แล้วต้องเรยีนถึงขัน้ฐานคิดในการตัดสนิใจตอบสนองต่อเหตุการณฉ์กุเฉนิ 
ไมใ่ชแ่ค่เรียนเข็นรถ สตาร์ทเครื่องหรือเบรก 
 นักแข่งมืออาชีพหรือก่ึงมืออาชีพท้ังประเทศมีไม่เกิน 2,000 คน คนท่ีเป็น 
มืออาชีพนั้น สว่นใหญไ่มข่ับจักรยานยนต์นอกสนาม ท่ีขับก็ขับช้ามากหรือไมก็่เปล่ียนไป
ขับรถยนต์ ผมเองก็เป็น นั่นเพราะในสนาม เราได้ท�าลายขีดจ�ากัดไปแล้ว แต่บนถนน 
เรากลับกลัวสิ่งท่ีคาดเดาไมไ่ด้ ต่อให้เรารู้สึกว่ารถตัดหน้ามาเราจะเข้าตรงนี้ เบรกอยา่งนี้ 

เลนรถจักรยำนยนต์, ทักษะกำรขับขี่

ทักษะกำรขับขี ่
คือเรำควบคุมรถได้ดีแค่ไหน

เชิดชู สงวนกิตติพันธุ์
อดีตนักแขง่รถจักรยานยนต์ทางเรียบ
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แต่ก็กลัวอยู่ดีเพราะคิดในสมองไว้แล้วว่าอย่างไรก็ต้องมี แต่ผู้ใช้รถท่ัวไปหรือเด็กวัย 
คึกคะนองนั้นไม่ได้คิดว่าอุบัติเหตุจะเกิดข้ึน หรือผู้สูงอายุการตัดสินใจก็ช้าลงกว่าปกติ 
จนเบรกไม่ทัน ซึ่งการแก้ไขทักษะการขับเป็นเรื่องท่ีต้องท�ากันยาวนาน เราบังคับให้เขา
ฝึกฝนได้ต้ังแต่สอบใบขับขี่เลยก็ได้ โดยไมจ่�าเป็นต้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญท่ัวไป
 เทคโนโลยีท้ังหลายท�าให้เราปลอดภัย แต่เมื่อใดท่ีเราคร่อมหลังรถน้ัน เราอยู่กับ 
ความเสี่ยงตลอดเวลา ท่ีต่างประเทศนั้นจะเครง่ครัดในการออกใบขับขี่ บางคนอายุ 29 ปี
แล้วเพิ่งจะได้ใบขับขี่ ส่วนหนึ่งเพราะเขาเน้นเร่ืองการเคารพกฎจราจร บ้านเราก็ต้อง
พฒันากันต่อไป แต่สุดท้ายจะกลับมาท่ีพื้นฐานท่ีคนขับ ต้องปลกูฝงัต้ังแต่เด็กๆ ในเมื่อเรา
ยังยัดวิชากระบี่กระบองให้เรียนกันได้ ก็น่าจะยัดวิชากฎจราจรให้เด็กเรียนรู้ไปเรื่อยๆ  
จนเมื่อโตไปแล้วใหเ้ขารู้สกึว่า ขบัเรว็กว่านีจ้ะโดนปรบั โดนยึดใบขับข่ี ใหเ้ขารู้ว่า หากขับข่ี
จะใช้ความเร็วได้ไมเ่กินเท่าไร
 ส�าหรับผู้ใช้งานท่ัวไปแบบรถแม่บ้าน รถจ่ายตลาด แนะน�าว่าตรวจสภาพรถ 
ให้สมบูรณ์ ถ้ารถสมบูรณ์ โอกาสท่ีจะลดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้น และควรคาดการณ์ล่วงหน้า
ว่าจะมีอุบัติเหตุ เช่น ถ้าเห็นไฟแดงท่ีแยกก็เบรกไว้ก่อน ไม่ต้องรอไปเบรกใกล้ๆ  
ไม่ต้องขับเร็วเพราะเห็นว่าถนนโล่ง ผมเคยผ่านจุดนั้นมา ตอนวัยรุ่นเราเห็นถนนโล่งๆ  
ก็เอาสกัหนอ่ย แต่เรามาคิดได้ตอนเหน็อุบติัเหต ุโดยท่ัวไปแล้วความเร็วระดับ 60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงก็เหมือนตกตึกสามชั้นแล้ว
 ส่วนเรื่องการมีหรือไม่มีเบรกเอบีเอสนั้นมีความแตกต่าง บนถนนล่ืน น�าหนักการ 
บีบน้อยก็ล้มหรือล้อล็อกได้เพราะไม่มีแรงเสียดทาน แต่ถ้ามีเอบีเอสจะช่วยควบคุมรถ 
ให้อยู่กับท่ีได้ เพราะว่าระบบเบรกมันปล่อยและคลาย ถ้าต้องเบรกแบบไม่มีเอบีเอส  
ควรใหร้ถต้ังตรงเข้าไว้ เพื่อใหผ้วิหน้าสมัผัสยางอยูกั่บพื้นเต็มท่ี ถ้ารถเอียง โอกาสท่ีล้อล็อก
จะสงู และเว้นระยะใหม้ากเขา้ไว้ เบรกเบาๆ แต่ถ้าเป็นเอบเีอสก็ก�าเบรกไปเลยเหมอืนตอน
พื้นถนนแห้ง
 ในเร่ืองการอบรมนักแข่งรถจักรยานยนต์ เพ่ิงทราบว่า ในปีหน้าทุกโรงเรียน หรือ 
แม้กระท่ังกับบริษัทผู้ผลิต จะต้องสอบใบอนุญาตจากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์
แห่งประเทศไทยเพ่ือให้เป็นผู้สอน ข้อสอบจะยากกว่า ซึ่งจะสอบถึงเรื่ องจิตวิทยา  
การคิด เหล่านักแข่งท่ียังแข่งอยู่พยายามให้เด็กท่ีเราปั้ นกันต้ังแต่ 3 ขวบ ให้เขาเห็นว่า  
มอเตอร์สปอร์ตเปน็กีฬา มอเตอรไ์ซค์เป็นกีฬาไมใ่ชแ่ว้น ทกุอยา่งต้องท�าออกมาอัตโนมติั 
ไม่ว่าจะเป็นการปั้ นเด็ก สอนเด็ก หรือท�าตัวในโซเชียลมีเดีย ต้องท�าให้เป็นตัวอย่าง  
ผมพยายามบอกเทรนเนอร์ด้วยกันท่ีอยู่ในแวดวงการสอนขับขี่บิ๊กไบค์ 400 ซีซีขึ้นไปว่า 
อย่าเอาทักษะท่ีเราสอนไปขับบนถนน เพราะมันไม่ท�าให้คุณดูเท่ มันท�าให้โดนด่าตาม 
หลังด้วยซ�า และเวลาด่านั้นโดนด่าท้ังหมด
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กรมการขนส่งทางบกมีแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์	
ออกมาอย่างต่อเน่ือง โดยเมื่อปี 2555 มีการบังคับเรื่องระดับเสียงจากท่อไอเสีย ต่อมา 
ปี 2558 ออกมาตรฐานมาตรวัดความเร็ว ปีต่อมาบังคับกระจก ปี 2561 บังคับเร่ือง 
แตรสัญญาณ ปี 2562 ในครึ่งปีแรกได้ออกข้อบังคับเรื่องแผ่นสะท้อนแสง ครึ่งปีหลัง 
จะมีมาตรฐานมลพิษเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร 4 และมาตรฐานยาง ปี 2563 เราจะมี
รถไฟฟ้า ปี 2564 เป็นเรื่องไฟหน้าและเบรก ปี 2565 จะบังคับเรื่องไฟเบรกและไฟหรี่  
ปี 2566 จะบังคับใช้เร่ืองสัญญาณเตือนและ EMC คือการป้องกันการกวนของอุปกรณ์
ไฟฟ้า ปี 2567 จะมีเรื่องก�าลังและถัง
 ในเร่ืองมาตรฐาน เราใช้ UNECE เป็นต้นแบบจากองค์การสหประชาชาติหรือ 
ท่ีเรียกสั้นๆ ว่า ‘อีมาร์ท’ สัญลักษณ์ตัวกลมๆ E และตัวเลขจะถูกแปะไว้บนอุปกรณ์ว่า  
ผ่านมาตรฐาน UNECE หรือไม่ มาตรฐานอีมาร์ทเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
บ้านเมืองพังหมด หลังสงครามจบจึงมีการรว่มกันพัฒนาเรื่องการขนสง่ มีคณะกรรมการ
การขนส่งเกิดข้ึนมาภายใต้ UN หรือสหประชาชาติ มีคณะท�างานเยอะมาก จนมาถึง 
คณะท�างานท่ี 29 ท่ีมีบทบาทเรื่องข้อก�าหนดรถยนต์อยา่งเดียว แบง่เป็น 6 สาขา ได้แก่
เรื่อง มลพิษ ความปลอดภัย เบรก ไฟ และเรื่องเสียง คณะท�างานก็จะช่วยกันคิดค้น
มาตรฐานรถยนต์ อันถือเป็นจุดก�าเนิดของอีมาร์ท

เลนรถจักรยำนยนต์, ทักษะกำรขับขี่

โรดแมป 
ควำมปลอดภัยรถจักรยำนยนต์

สุขอำนันท์ พำนิชกุล
ผู้แทนกรมการขนสง่ทางบก
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 ในภาคีนี้จะมีหลายประเทศ เครื่องหมายก็มีต้ังแต่ E1 – E48 เชน่ E1 หมายถึงผลิต
ในเยอรมนี  E2 ฝรั่งเศส E3 อิตาลี ไทยอยู่ล�าดับท่ี E53 ท้ังหมดใช้กฎหมายเดียวกัน  
ของไทย คนท่ีเซ็นอนุมัติก็คือ กรมการขนสง่ฯ ถือเป็นการยอมรับในทางมาตรฐานรว่มกัน
โดยไมต้่องทดสอบซ�า
 ตอนนีเ้รื่องเบรกก�าลังเปน็ท่ีสนใจ กรมการขนสง่ฯ จะเริม่บงัคับในป ี2565 กับรถใหม ่
และรถท่ีอยู่ในโมเดลท่ีเคยขายมาก่อน ต้องให้เวลาผู้ผลิตปรับไลน์การผลิตในปี 2567  
จากนั้นในปี 2569 รถจักรยานยนต์ทุกคันในไทยต้องมีเบรกเอบีเอสเช่นเดียวกับ 
ในต่างประเทศ เช่น ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวันหรือจีนก็มีมาตรฐานเอบีเอส เพราะ 
เรื่องเบรกของรถจักรยานยนต์มีปัญหาสองอย่าง 1) มีการใช้เบรกไม่ถูก ไม่รู้หน้า-หลัง  
2) ใช้เบรกไม่พอ เช่น ถ้าบีบเบรกหน้าแรงเกินไปล้อก็จะพับแล้วล้ม ถ้าเบรกน้อยไป 
ระยะก็จะไปไกล ส่วนเรื่องเบรกไม่ถูก ถ้าเบรกหลังอย่างเดียวก็จะมีระยะเบรกยาว  
เบรกหน้าจะส้ันหน่อย แต่ถ้าเบรกคู่กันก็จะสั้นท่ีสุด ในส่วนรายละเอียดนั้นก็ต้องไป 
เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ 

ตอนนี้เรื่องเบรกก�ำลังเป็นที่สนใจ  
กรมกำรขนส่งฯ จะเริ่มบังคับในปี 2565 
กับรถใหม่ และรถที่อยู่ในโมเดล 
ที่เคยขำยมำก่อน ต้องให้เวลำผู้ผลิต 
ปรับไลน์กำรผลิตในปี 2567  
จำกนั้นในปี 2569 รถจักรยำนยนต ์
ทุกคันในไทยต้องมีเบรกเอบีเอส 
เช่นเดียวกับในต่ำงประเทศ  
เช่น ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวันหรือจีน 
ก็มีมำตรฐำนเอบีเอส 
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 ระบบเบรกเอบีเอสเข้ามาช่วยเรื่องเบรกยังไม่พอ ระบบเบรกซีบีเอสจะช่วยเรื่อง 
การเบรกไมถู่กต้อง เชน่ ถ้าเบรกด้านหลัง ด้านหน้าก็จะเบรกด้วย ไมต้่องกังวลหน้า-หลัง 
ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงว่า เมื่อติดซีบีเอสแล้ว ระยะเบรกของผู้ขับข่ีมือใหม่ใกล้เคียงกับ 
มืออาชีพมากขึ้น 
 กรณีตัวอย่างท่ีสะเทือนใจ คือบิ๊กไบค์ท่ีเกิดอุบัติเหตุจนคอขาด รถคันดังกล่าวคือ 
รุน่ท่ีมีเทคโนโลยีดีท่ีสุดบนโลกใบนี้แล้ว แต่ก็ยังไมร่อด มาตรฐานกรมขนสง่ฯ ท่ีใสเ่ข้าไป
สามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่เรื่องคนก็ต้องมาช่วยกันให้ความรู้ เพราะยังมีสาเหตุท่ี 
มากไปกว่ารถ ท้ังเรื่องความเร็ว เมาสุรา รถตัดหน้า กรมขนส่งฯ พยายามดูแลชีวิต 
และสุขภาพของคนไทยให้ดี แผนท่ีต้ังเอาไว้ว่าจะท�าอะไรบ้างก็ยังปรับแผนได้ทันท่วงที 
หากพบสาเหตุอุบัติเหตุคืออะไรในชว่งเวลานั้นๆ 
 ตอนนีใ้นประเทศไทยยงัไมแ่บง่ประเภทรถจักรยานยนต์ แต่ UNECE ได้แบง่ประเภท
ซีซีเป็น L1-L7 ในไทยต้องแบ่งประเภทรถก่อนแล้วค่อยเอาใบขับข่ีมาจัด ตอนน้ีก�าลัง 
ศึกษาและเร่งอยู่ ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ก็จะมองถึงความเส่ียง หากจ�าเป็นจะมีการฝึกหัดเรื่อง 
การเบรกโดยจะท�าหลักสูตรบิ๊กไบค์ท่ีมีหลักสูตรการเบรกในกระบวนการท�าใบขับข่ี และ
มีแผนจะน�าผู้ประกอบการเข้ามาช่วยเพราะน่าจะมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ได้ดีท่ีสุด  
ขณะนี้เรื่องการท�าใบขับขี่เป็นเร่ืองดราม่ามาก กรมขนส่งฯ พยายามท�าให้มีมาตรฐาน  
แต่พอมาตรฐานสูงราคาก็สูง ก็เกิดแรงต้านจากประชาชนว่าเป็นการผลักภาระให้ 
โรงเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอน และราคาจากท่ีฟรี กลายเป็น 4-5 พันบาท 
พอเรื่องถึงนายกฯ ก็เรียบร้อย
 ในฐานะผู้บงัคับใชก้ฎหมายจึงอยากได้ความรว่มมอืจากทุกฝา่ย ผูถู้กบงัคับใชก็้ต้อง
มีความคิดเห็นและเห็นประโยชน์ร่วมกันกับคนบังคับใช้ มาตรการต่างๆ จึงจะเดินหน้า 
ไปได้ ถ้ากระทบกระท่ังกันก็ไมเ่ป็นผลดีกับประเทศไทย เราพยายามท�างานเป็นเครือขา่ย
ท่ีกว้างขึ้น และพยายามสื่อสารข้อดีข้อเสียในหลายๆ ชอ่งทาง ถ้าผู้ออกนโยบาย ผู้บังคับ
และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายเห็นประโยชน์ร่วมกัน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกอย่าง 
ไปได้สวย
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ระบบการท�าใบขับขีแ่ละอบรมของประเทศแคนาดาเป็นระบบทีด่แีละง่ายต่อการเขา้ใจ
และปฏิบัติ เป็นตัวอย่างท่ีควรศึกษามากกว่าของยุโรปท่ีมีความซับซ้อนและไม่สามารถ 
น�ามาใช้งานในบริบทเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 
 ยกตัวอย่างกรณีอินเดียท่ีน�าระบบความปลอดภัยแบบยุโรปไปใช้โดยให้ผู้ผลิต 
ติดเบรก เอบเีอสในรถจักรยานยนต์ท่ีก�าลังสงูกว่า 150 ซีซี และติดซบีเีอสกับจักรยานยนต์
ก�าลังมากกว่า 125 ซีซี ซึ่งนั่นไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดท่ีคนนิยม 
ใชร้ถขนาดเล็กกว่านัน้ ท่ีง่ายท่ีสดุคือ ต้องติดเอบเีอสใหกั้บอะไรท่ีว่ิงได้เร็วกว่า 50 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงให้หมด
 ส่วนเร่ืองการฝึกและสอบใบขับข่ี เรามีกฎของยุโรปและกฎหมายท่ีบังคับใช้ใน  
28 ประเทศในสหภาพยุโรป แต่กฎหมายเหล่านี้ซับซ้อนมาก เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศ
ตีความกฎหมายนี้แตกต่างกันไปนิดหน่อย เช่น อายุผู้ขับขี่ท่ีจะได้รับอนุญาตให้ขับขี่
จักรยานยนต์เกียร์ออโต้ในอิตาลีคือ 14 ปี แต่ในเดนมาร์กคือ 18 ปี และยังมีอีกระบบท่ีใช้
ส�าหรับรถบิ๊กไบค์ ซ่ึงก็มีไม่ก่ีคนท่ีใส่ใจ ดังนั้นจึงขอร้องว่า อย่าน�ากฎหมายยุโรปไปใช้  
มันซับซ้อนมาก เป็นตัวอยา่งท่ีไมดี่ แต่ควรศึกษาท่ีแคนาดา
 ในประเทศสหราชอาณาจักรท่ีผมอยู ่การจะท�าใบขับขีจั่กรยานยนต์มากกว่า 125 ซซีี 
ผู้ขอจะต้องผ่านการฝึกเบื้องต้นภาคบังคับก่อน 6 ชั่วโมง ต้องไปท่ีโรงเรียนสอนขับขี่  

เลนรถจักรยำนยนต์, ทักษะกำรขับขี่

ระบบใบขับขี่ในต่ำงประเทศ

Mr.John Chatterton-Ross
Executive Secretary International Affairs of Fédération Internationale de 
Motocyclisme: FIM
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ขับในพ้ืนท่ีปิดท่ีก�าหนดไว้ มีครูฝึกจับตาดู เม่ือได้รับอนุญาตให้ออกถนนข้างนอก 
ก็ต้องติดวิทยุสื่อสารไปด้วยเพื่อสื่อสารกับครูฝึก และยังต้องติดป้ายว่า หัดขับ ถ้าถึงเวลา
ท่ีก�าหนดแล้วยังไม่ผ่านการทดสอบ การฝึกหัดระดับต่อไปก็จะสิ้นสุดลง ซ่ึงผมคิดว่า 
มันไม่สมเหตุสมผล เพราะในขณะท่ีคนขับรถส่งของสามารถต่ออายุบัตรได้เรื่ อยๆ  
จ่ายเงินต่ออายุ 200 ปอนด์ แต่การท�าใบอนุญาตขับข่ีรถ 125 ซีซีต้องใช้เงินราว 900  
ปอนด์ ผมถึงบอกว่าระบบท้ังระบบมันไม่สมเหตุสมผล มันท�าให้คนขับรถน้อยกว่า 125  
ซีซีไม่พัฒนาตัวเอง มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ มีความพยายามจะปรับ
โครงสรา้งการสอบและใหอ้นญุาตออกใบขบัขี่นี้ ซ่ึงยงับอกไมไ่ด้ว่าจะส�าเรจ็หรอืไมส่�าเร็จ 
 หลายประเทศในยุโรป ระบบการฝึกแบบสมัครใจเป็นท่ีนิยม เช่นในสวีเดน 
หรือนอร์เวย์ท่ีขับรถได้ 3 ฤดูเท่านั้น เพราะว่าในหน้าหนาวนั้นหนาวมาก การขับข่ี
จักรยานยนต์ไม่ใช่ไอเดียท่ีดีเท่าไรเนื่ องจากมีหิมะเยอะ ในช่วงน้ีจึงมีการหัดขับขี ่
เพื่อรอฤดูกาลขับขี่จักรยานยนต์ท่ีจัดเป็นกิจกรรมเชิงสังคมขึ้นมา อีกเรื่องในประเทศ 
แถบสแกนดิเนเวียท�า คือการฝึกเรื่องความปลอดภัยและหัดขับข่ีจะท�าในสนามฝึก และ 
จะมีการต้ังกลุ่มนักขับสมัครเล่นเพื่อไปคอยตักเตือนวัยรุน่ท่ีชอบขับเร็วว่า การท�าเชน่นั้น
ในถนนสาธารณะเป็นเรื่องอันตราย ท�าให้พวกเขาเห็นว่าไมค่วรท�าเชน่นั้นบนถนน ซึ่งผม 
ไม่เห็นเหตุผลว่าจะน�าสิ่งเหล่านี้มาใช้ในไทยไม่ได้ แบรนด์ดังๆ อย่างดูคาติหรือ BMW  
ท่ีย้ายฐานการผลิตมาท่ีน่ีเพราะคนงานไทยมีฝีมือ ถ้าซื้อบิ๊กไบค์จากแบรนด์เหล่านี้  
พวกคุณได้สิทธิ์ในการเข้าคอร์สหัดขับฟรี สิ่งเหล่านี้ท�าได้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ
ประเทศไทย การท�าให้คนใส่ใจหัดขับบิ๊กไบค์ด้วยกลไกทางสังคมอาจเป็นเรื่องยาก  
จึงควรมีกระบวนการทางนิติบัญญัติท่ีเข้มงวดเข้ามาก�ากับด้วย 
 ถนนไม่ใช่ท่ีเอาไว้แข่งรถ การแข่งรถท�ากันท่ีสนามแข่ง เราอยากให้คนเคารพใน 
หลักการน้ี และก�าลังจะท�าการรณรงค์ระดับโลกอีกครัง้ในต้นเดือนกันยายน แต่การรณรงค์
ระดับโลกจะมีผลก็ต่อเมื่ อระดับท้องถ่ินตีความมันลงไปในบริบทกิจวัตรประจ�าวัน  
ผมคุยกับสมาพันธ์กีฬาแขง่รถจักรยานยนต์แหง่ประเทศไทยแล้ว โดยพวกเขาจะรว่มมือ
ในแผนรณรงค์ดังกล่าว จะมีการเชิญประธานสมาพันธ์รถแข่งนานาชาติให้มาร่วมงาน 
มอโต้จีพี (MotoGP) ท่ีจะจัดในประเทศไทยปีหน้า โดยมีแชมเป้ียนนักแข่งท้ังระดับโลก 
ระดับภูมิภาคและนานาชาติในฐานะบุคคลผู้มีคนติดตามจ�านวนมากร่วมกันส่งข้อความ
รณรงค์เรื่องความปลอดภัย
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รถรับ-ส่งนักเรียน 
กับกำรเดินทำง (ไป-กลับ) ที่ปลอดภัย

กล่ำวต้อนรับและเปิดกำรสัมมนำห้องย่อย
กมล	บูรณพงศ์
รองอธิบดีกรมการขนสง่ทางบก

TED Talks  
ผสมผสำนตลำดนัดควำมรู้
กลไกกำรจัดกำร 
เพ่ือรถรับ-ส่งนักเรียน 
ที่ปลอดภัย

วรากร	รื่นกมล
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ชลดา	บุญเกษม
เครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นงเยาว์	ผาสกุ
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สรุยินั	ต้ือยศ
เครือขา่ยผู้ประกอบการรถรับ-สง่นักเรียนจังหวัดเชียงราย

วิจิตร	วงศช์ัย
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแมใ่จวิทยาคม

พวงทอง	ว่องไว
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

มงคล	แพ่งประสทิธิ์
โรงเรียนแมใ่จวิทยาคม

สเุทพ	กมุุท
ส�านักงานขนสง่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธัชวุฒ	ิจาดบนัดิสถ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เวทีนโยบำย โดย ประชำชน
ด้ำนควำมปลอดภัย 
รถรับ-ส่งนักเรียน 
ที่จะเกิดขึ้นได้ภำยใน 1 ปี

ผูด้�าเนินรายการ
วัฒนดนัย	ธนัญชัย
นักวิจัยโครงการฯ

พิสษิฐ	์วงศเ์ธยีรธนา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย	พ.ศ.2561	 โดย	
มลูนธิไิทยโรดสพ์บว่า กลุ่มเยาวชนท่ีมอีายุระหว่าง 15-19 ปี เปน็กลุ่มท่ีมีจ�านวนผูเ้สยีชีวิต
สงูสุดเม่ือเทียบกับกลุ่มอายุอ่ืน และจากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุในชว่งระยะเวลา 
5 ปี ท่ีผา่นมา พบว่ากลุ่มเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉล่ียถึงปีละ 1,688 ราย  
โดยมสีาเหตหุลักมาจากอุบติัเหตรุถจักรยานยนต์ ซ่ึงสาเหตุหนึ่งมาจากการไมไ่ด้รบับริการ
สาธารณะอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะรถรับ-สง่นักเรียนท่ีปลอดภัยโดยผา่นหนว่ยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัยส�าหรับรถรับ-ส่งนักเรียน รถท่ีน�ามาใช้ในการ
รบั-สง่นักเรยีนไมผ่า่นการตรวจสภาพตามท่ีกรมขนสง่ทางบกก�าหนด เพราะสว่นหน่ึงเปน็
รถของชาวบ้านในพ้ืนท่ีท่ีมีจิตอาสาน�ารถมาว่ิงรับ-ส่งลูกหลานในหมู่บ้านและไม่มีรายได้
ก�าไรจากการบริการ ดังน้ันในการด�าเนินการให้ถูกต้องอาจต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก 
ประกอบกับระบบการขนส่งสาธารณะท่ีไม่ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ท�าให้ผู้ปกครองไม่มีทางเลือก
ในการเดินทาง อันเป็นข้อจ�ากัดในการเข้าสู่การบริการสาธารณะเพ่ือการเดินทาง 
ท่ีปลอดภัยส�าหรับนักเรียนและเยาวชน ท�าให้ผู้ปกครองและนักเรียนหันไปใช้ทางเลือก 
ในการเดินทางอ่ืนโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง นอกจากนั้นแล้ว 
นักเรียนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ยังไมม่ีความรู้อยา่งเพียงพอในเรื่องกฎระเบียบ
 การสัมมนาในครั้งน้ีเป็นการระดมความคิดเห็นต่อรูปแบบการด�าเนินการของ 

กล่ำวต้อนรับและเปิดกำรสัมมนำห้องย่อย

รถรับ-ส่งนักเรียน 
กับกำรเดินทำงไปกลับที่ปลอดภัย

กมล บูรณพงศ์ 
รองอธิบดีกรมการขนสง่ทางบก
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สถานศึกษาต่าง ๆ ท่ีจะได้มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ในเรื่องของการด�าเนินการเรื่อง 
รถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อพัฒนาในส่วนของการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการ 
เดินทางของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ และเป็นการน�าเสนอประสบการณ ์
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบจากมุมมองและทัศนคติท่ีหลากหลายของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
เพื่อช่วยกันขับเคล่ือนในการจัดการเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยเพื่อ 
น�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานให้ก้าวหน้า อย่างสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ของบุคลากร กลุ่ม องค์กร และสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี และน�าไปสู่การขยายผล 
ให้นักเรียนได้เข้าถึงสิทธิความเสมอภาคในด้านการศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
ร่างกาย ซึ่งเป็นภารกิจของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการดูแลหรือการคุ้มครองเด็ก 
อย่างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของ
โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน โดยภาครัฐด�าเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการเข้าเรียนอย่าง
สม�าเสมอและลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ข้อ 3 และข้อ 28(e) ตามล�าดับ ซึ่งประเทศไทยผูกพันต้องปฏิบัติตามเชน่กัน 
 กระผมหวังเปน็อยา่งยิง่ว่า องค์ความรูท่ี้ได้จากการสมัมนาในเรื่อง ‘รถรบั-สง่นักเรียน
กับการเดินทาง (ไป-กลับ) ท่ีปลอดภัย’ จะเป็นแนวทางท่ีดีส�าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการน�ากลับไปพิจารณาและบูรณาการขับเคล่ือนในการจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 
ท่ีปลอดภัยต่อไป 
 บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการสัมมนา ‘รถรับ-ส่งนักเรียน 
กับการเดินทาง (ไป-กลับ) ท่ีปลอดภัย’ ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ
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โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลัยจัดการเรยีนการสอนในระดับมัธยมปีที	่1-6	มนัีกเรยีน	4,200		
กว่าคน ซึ่งในพ้ืนท่ีรอบเกาะเมืองของจังหวัดอยุธยา มีโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ 3 แห่ง  
มีโรงเรียนประถมจ�านวนมากรวมถึงมี โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนเทคนิคและมหาวิทยาลัย
ประมาณ 3 แหง่ 
 โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลัยมขีอ้มลูการเดินทางมาโรงเรยีนของนกัเรยีนทกุคน ลักษณะ
การเดินทางส่วนใหญ่ของนักเรียนคือ มีผู้ปกครองมารับมาส่งคิดเป็น 38 เปอร์เซ็นต์  
รถสาธารณะประจ�าทางประเภท รถไฟ รถยนต์ รถบัสและรถตุ๊กตุ๊ก 25 เปอร์เซ็นต์  
รถจักรยานยนต์ 8 เปอร์เซ็นต์ สว่นรถรับ-สง่นักเรียน 29 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นจ�านวน
นักเรยีน 1,200 คน ในจ�านวนนีมี้รถรบั-สง่นักเรยีนท่ีมาข้ึนทะเบยีนกับโรงเรยีน 50-60 คัน
โดยประมาณ 
 เน่ืองจากในรถตู้หนึ่งคันจะบรรจุนักเรียนจากหลายโรงเรียนท่ัวตัวเมือง พอมีข่าว
อุบติัเหตุเกิดขึ้นกับรถรบั-สง่นกัเรยีน ท�าใหผู้้บรหิารสถานศกึษาแต่ละแหง่ใหค้วามส�าคัญ 
ตามเง่ือนไขและบริบทของพื้นท่ี เช่น ท่ีบางละมุงอาจจะยุ่งยากกว่า โรงเรียนอยุธยาฯ 
เพราะการจราจรท่ีแออัดแตกต่างกัน
 แต่ไม่ว่าจะมีการด�าเนินงานต่างกันอย่างไร สิ่งท่ีส�าคัญคือ การใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
ในการแก้ปญัหา ซึ่งจุดเด่นของอยุธยาวิทยาลัย คือการท�าแบบฟอรม์และการสะท้อนกลับ
ข้อมูล เพื่อน�าไปใช้ออกหนังสือรับรอง ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ด้วยกัน คือ
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 1) ให้ผู้รับจ้างท�าบนัทึกขอ้ความตามแบบฟอรม์ของโรงเรียน น�ามาแจ้งความประสงค์
กับโรงเรียนว่า ประสงค์ท่ีจะรับ-สง่นักเรียนของเรา 
 2) แนบเอกสารส�าคัญ 6 ประเภท ได้แก่ ส�าเนาทะเบยีนรถ ส�าเนาใบขบัขี ่ส�าเนาบตัร
ประจ�าตัวประชาชนผู้ขับขี่ ส�าเนาบัตรประชาชนผู้ควบคุมรถ รายชื่อนักเรียนท่ีโดยสาร
พร้อมส�าเนาบัตรนักเรียน และสุดท้ายคือ ส่งภาพถ่ายของตัวรถ ด้านหน้า-หลัง ข้างใน  
เพ่ือให้เห็นสภาพท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีจะดูว่าตรงกันหรือไม่เมื่อรถมาถึงโรงเรียน จากน้ัน 
ฝ่ายผู้อ�านวยการจะท�าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้ประกอบการจริง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อเกิดปัญหาภายหลัง 
 3) เชิญผูป้ระกอบการมาประชุมเพื่อชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ  และสร้างความตระหนกั
ให้กับผู้ประกอบการนั้น ๆ เพื่อให้ทราบว่า เรามาร่วมมือกันเพื่อให้การเดินทางของ 
ลูกหลานเรามีความปลอดภัย จากน้ันเราจึงจะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาประชุม  
และจบด้วยการเชิญนักเรียนท่ีเดินทางโดยรถรับสง่นักเรียนมารว่มประชุม 
 4) ติดตามประเมินผล โดยใช้ google form ให้นักเรียนมาสแกน QR code  
และเข้าไปตอบค�าถามแบบประเมิน และฝากน�ากลับไปให้ผู้ปกครองตอบ เพ่ือรับทราบ
ความพึงพอใจของการใชบ้ริการรถรบั-สง่ โดยขอ้มลูท่ีต้องสง่ใหกั้บโรงเรยีนผา่นแบบฟอร์ม
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมิน เช่น สถานะ นักเรียนหรือผู้ปกครอง เพศ  
ซึ่งส�าคัญมาก เพราะในบางกรณีรถรับส่งนักเรียนบางแห่งต้องเข้าไปส่งนักเรียนในเขต
ชุมชนท่ีลึกและมีนักเรียนท่ีเป็นผู้หญิงโดยสารไปด้วยจึงท�าให้เราต้องดูแลเรื่ องนี ้
ตามไปด้วย ต่อมาคือเร่ืองอายุ ชั้นเรียน ห้องเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 
 สว่นต่อมา คือเรื่องความพงึพอใจ ประกอบไปด้วยความพงึพอใจต่อสภาพรถ ผูข้บัขี่ 
และสุดท้าย คือข้อเสนอแนะท้ังเชิงบวกและลบ ตรงนี้ท�าให้เรารู้ว่า ผู้ประเมินมีความกล้า
ท่ีจะท�าข้อมูลย้อนกลับให้เรา 
 ผลท่ีเกิดขึ้นคือ 3 ปีท่ีผา่นมา มีอุบัติเหตุเกิดค่อนข้างน้อยมาก สว่นท่ีเกิดขึ้นมาจาก
กรณีของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วันเสาร์-อาทิตย์ แต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุกับรถรับ-ส่ง
นักเรียนเลย
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กรณกีารเสยีชวิีตของ	‘น้องกาก้า’	ซ้ึง่เกิดจากการลืมไว้ในรถรบั-สง่นักเรยีน	ท�าใหเ้รา
รู้สึกสะเทือนใจและเกิดค�าถามว่า จะท�าอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดเร่ืองแบบนี้ข้ึนกับ 
ลูกหลานของเรา และเราควรมีระบบหรือระเบียบอะไรเพิ่มเติมเพ่ือจะท�าให้เร่ืองเหล่านี้
ไมเ่กิดข้ึนอีก โดยเราเริม่จากการเก็บขอ้มลูโดยเลือกโรงเรยีนน�ารอ่งในเขตเมอืง โดยเข้าไป
เก็บข้อมูล 3 สว่นหลักคือ นักเรียน ผู้ปกครองและคนขับรถ จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
และคืนข้อมูลให้กับโรงเรียน 
 สิง่ท่ีเราท�าคือ การต้ังคณะกลไกคุ้มครองสทิธผิูบ้รโิภคด้านรถรบั-สง่นกัเรยีนจังหวัด
พระนครศรอียุธยา ประกอบด้วยภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองความปลอดภัย ได้แก่ ขนสง่จังหวัด 
สถานศึกษาน�าร่อง เขตพื้นท่ีการศึกษา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ต�ารวจ 
หนว่ยกู้ภัย มารว่มมือกันในการด�าเนินการ
 คณะท�างานพบกันทกุเดือนหรืออยา่งน้อยทกุสองเดือน เพ่ือแลกเปล่ียนสถานการณ์
ปัญหา นอกจากน้ีคณะท�างานยังมีแผนท่ีจะลงไปขับเคล่ือนเรื่องความปลอดภัยของ 
รถรบั-สง่นกัเรยีน ซึง่ทาง ปภ. น�าเรื่องเขา้สู ่ศนูย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปในทุกโรงเรียน 
ให้ส�ารวจข้อมูลรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อส่งมาท่ีคณะท�างาน ส่วนด้านกรมการขนส่งก็ได้หา
งบประมาณมาอบรมคนขับรถ เพื่อจัดระเบียบรถรับ-สง่นักเรียนเข้าสูร่ะบบ 
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 รถรับ-ส่งนักเรียนท่ีเราเห็นอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่รถท่ีถูกกฎหมาย และท่ีเราท�าก็
ไม่ได้ท�าของท่ีไม่ถูกกฎหมายให้ถูกกฎหมาย แต่เราท�าให้ได้มาตรฐานเพื่อท่ีจะได้รองรับ
การเดินทางของลูกหลานให้ปลอดภัย 
 ท่ีผ่านมา การรับ-ส่งนักเรียนหรือการจัดระเบียบท่ีแต่ละหน่วยท�า เป็นการท�าใน
ลักษณะต่างคนต่างท�า ไม่ได้บูรณาการกัน เช่น ขนส่งฯ มีนโยบายให้รถรับ-ส่งนักเรียน 
ถูกต้อง มาตรวจสภาพให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนมีหน้าท่ีรับรองให้คนขับรถเหล่านั้นว่าได้
รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนตนเองจริงแล้วน�ามาขึ้นทะเบียนกับขนส่งฯ เพื่อให้ขนส่งมา
ตรวจสภาพรถ การท่ีต่างคนต่างท�าน้ีจะเนื่องด้วยภารกิจหรือข้อจ�ากัดของหนว่ยงานก็ตาม 
แต่เราเป็นภาคประชาชนจึงคล่องตัวมากกว่า เลยเข้ามาท�าเรื่องประสานความร่วมมือ  
บูรณาการงานต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดเป็นกลไกลคุ้มครองสิทธิ เม่ือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมา 
คณะท�างานชุดน้ีก็จะเข้าไปช่วยด�าเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผลท่ีเกิดข้ึนคือ  
เกิดการรวมกลุ่มกันของคนขบัรถนักเรยีนและเขา้รับการอบรมจากกรมการขนสง่ฯ ไปแล้ว
ท้ังสิ้น 5 รุน่ ซึ่งท�าให้โรงเรียนต่างๆ สนใจและต่ืนตัวมากขึ้น
 นอกจากนี้ยังได้พาโรงเรียนเรียนต่างๆ ไปศึกษาดูงานการท�าให้รถรับ-ส่งนักเรียน 
เข้าสูร่ะบบได้ หลังดูงานกลับมาโรงเรียนต่ืนตัวและสนใจท่ีจะเข้ารว่ม เราคิดว่าตรงนี้เป็น
แนวทางท่ีดีท่ีจะท�าให้เกิดความรว่มมอืขึ้นในจังหวัด เราพบว่า คนขับรถนกัเรียนสว่นใหญ่
ก็มีความต้องการท่ีจะน�ารถเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพราะหากท�าไม่ถูก ขนส่งฯ เองก็จะมี 
วิธีต่างๆ ท่ีใช่กระตุ้นเตือน เช่น ออกไปตรวจ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องก็จะแจ้งเตือนและ 
ปรับเงิน เป็นต้น
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โรงเรยีนศรขีรภูมิพิสัยมนัีกเรยีนท้ังสิ้น	 2,220	คน	การเดินทางไปกลับของนักเรยีน	
สว่นใหญใ่ช้บริการรถรับ-สง่ คือมีจ�านวน 1,600 คน ท่ีเหลือเดินทางไป-มาโรงเรียนด้วย 
รถจักรยานยนต์ 400 คน เดินเท้า 170 คน จักรยาน 20 คน และผู้ปกครองรับ-สง่ 30 คน
 สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีก่อนหน้าน้ีคือ เด็กท่ีโดยสารรถรับ-ส่งนักเรียน  
เม่ือออกจากบ้านแล้วเดินทางมาไม่ถึงโรงเรียน และกลับบ้านไม่พร้อมเพื่อน รวมถึง
เหตุการณ์ท่ีเด็กนักเรียนตกจากหลังคารถรับ-ส่ง ไปจนถึงกรณีท่ีรถรับ-ส่งไม่เข้าไป 
รับเด็กท่ีโรงเรียนเนื่องจากหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีขนส่งฯ ท่ีเข้ามาภายใน 
โรงเรียน น�ามาซึ่งข้อกังวลใจ และตระหนักว่า เราจ�าเป็นต้องด�าเนินการอะไรบางอย่าง  
ประจวบเหมาะกับท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนด�าเนินการเรื่ อง 
ความปลอดภัยของรถรับ-สง่นักเรียนด้วย 
 โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ด�าเนินการโดยใช้หลัก SPS CARE เริ่มจาก S การส�ารวจ 
ปัญหา ไปดูว่าเด็กนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร P คือ การวางแผน จัดคนลงไป  
ใครจะเป็นคนท�าเร่ืองระบบโดยท�ากันเป็นทีม S ต่อมา คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น สว่น CARE ประกอบด้วย Communicate network, Attitude, Research and 
development และ Environment เชน่ การเอาใจใสกั่นของเครือขา่ย 
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รองผู้อ�านวยการโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย
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 เราไปคยุกับขนสง่จังหวัดสริุนทร์ถึงเร่ืองท่ีว่าจะท�าอยา่งไรจะท�าใหร้ถรบั-สง่นกัเรยีน
นั้นถูกต้องและเด็กปลอดภัย ลงไปคุยกับคนขับรถรับ-สง่ จึงได้รู้ว่า รถรับ-สง่บางคันไมไ่ด้
ค่าขนสง่จากนักเรียนเลย หนึ่งปถึีงจะได้รบัครั้งหนึ่ง หรอืต้องรอเสร็จฤดทู�านาถึงจะได้เงิน 
ส่วนใหญ่มาท�างานด้วยใจเพราะเป็นเรื่องของความผูกพันกับเด็กท่ีเหมือนลูกหลานญาติ
พีน่อ้ง หลังเราคยุกับคนขับรถรับ-สง่ จึงมาจัดประชุมโดยมฝีา่ยท่ีเขา้รว่ม ได้แก่ โรงพยาบาล 
สถานีต�ารวจ โรงเรียนและขนส่งฯ และจัดต้ังขึ้นเป็นชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน โดยม ี
หัวหน้าสายรถแต่ละสายตามเขตต�าบล 15 ต�าบลท่ีรับ-ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งรถตู้ 
แต่ละคันจะรับ-ส่งเด็กนักเรียนจากหลายๆ โรงเรียนในละแวก ต้ังแต่เด็กเล็ก ประถม  
จนถึงมัธยม 
 จากน้ันเราจึงสร้างข้อตกลงร่วมกัน มีการให้ความรู้กับผู้ขับขี่โดยมีส�านักงาน 
ขนส่งจังหวัดมาให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบ เช่น จะท�าอย่างไรให้รถถูกต้อง  
มีเด็กนักเรียนในรถก่ีคัน สร้างความตระหนักให้ดูแลเด็กๆ เหมือนลูกของพวกเขา  
ให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นกับรถรับ-ส่งนักเรียน เส้นทางเดินรถภายในโรงเรียน
ต้องใช้เส้นทางไหนบ้าง มีต�ารวจมาช่วยดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอย่างไร 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ก�าหนดให้รถรับ-ส่งทุกคันต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียน  
เช่นเดียวกับท่ีโรงเรียนจะมีเบอร์โทรฯ ของนักเรียนและผู้ปกครองใช้ในกรณีท่ีนักเรียน 
ต้องกลับบ้านค�าหรือไมถึ่งบ้านตามก�าหนดเวลาก็จะโทรฯ แจ้ง
 ในการอบรมผู้ขับขี่แต่ละครั้ง จะก�าชับให้รถทุกคันห้ามมีเรื่องชู้สาวและการด่ืม 
ของมึนเมาบนรถ พร้อมก�าชับว่า หากด่ืมสุราจนเกิดอุบัติเหตุ โรงเรียนจะเรียกเก็บ 
ค่าเสียหายให้กับนักเรียนคนละ 5 ล้านบาท โรงเรียนยังอบรมเรื่องการให้นักเรียน 
ชั้นโตกว่าดูแลเด็กท่ีเล็กกว่า รวมถึงการสร้างความตระหนักเรื่องความสะอาดภายในรถ 
ก�าหนดให้รถทุกคันต้องมีถังขยะประจ�ารถเพื่อให้เด็กท้ิงขยะ อีกท้ังยังมีการควบคุม 
บริหารเวลาการเดินรถของรถโรงเรียน โดยรถทุกคันจะต้องมาถึงให้ทันเวลา 7.30 น. 
เนื่องจากโรงเรียนเข้าเรียนเวลา 7.50 น.
 ผลท่ีเกิดขึ้นหลังจากใช้ระบบนี้ นักเรียนของเรามาสายน้อยลงและไม่มีอุบัติเหต ุ
เกิดขึ้นอีกเลย เป็นระบบท่ีเราดูแลนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นแผนปฏิบัติงานท่ี 
ถูกก�าหนดข้ึนซึ่งไม่ว่าจะเปล่ียนผู้บริหารเป็นคนใหม่ แต่นโยบายและกลไกเหล่านี้จะยัง
ปฏิบัติสืบต่อไป
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สาเหตุหลักที่เข้ามาท�างานประเด็นนี้	 เน่ืองมาจากที่เราเองขับรถรับ-ส่งนักเรยีนมา		
17 ปี	อยู่กับปัญหามาตลอด รถรับส่งนักเรียนถือเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างใหญ่เพราะเราเอา
นักเรียนท่ีเป็นอนาคตของชาติมาไว้ในรถ รถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงรายก็เหมือนกับ
ในหลายๆ ท่ี เรามีอุบัติเหตุจ�านวนมาก ทุกวันนี้มีนักเรียนในจังหวัดเชียงรายท่ีใช้บริการ
รถรับ-สง่ประมาณ 50,000 คน ท้ังจังหวัดเชียงรายประมาณการณ์ว่า มีรถรับ-สง่นักเรียน 
2,500 คัน ในปีท่ีผ่านมาเราจัดการระบบรถรับ-ส่งนักเรียนในจังหวัดโดยยึดเอาอ�าเภอ 
เมือง จังหวัดเชียงรายเป็นหลัก และมีอีก 10 อ�าเภอท่ีบวกเข้ามา โดยต้ังเป้าหมายว่า  
เราจะให้ความรู้และจัดให้เข้ามาอยูใ่นระบบของเรา 700 คัน แต่ปรากฏว่า มีผู้เข้ามารว่ม 
820 คัน ซึ่งกลายมาเป็นรถรับ-ส่งนักเรียนท่ีเราดูแลท้ังหมดในรูปของภาคีเครือข่าย  
ในปีต่อไปเรามีเป้าหมายว่าจะขยายเครือขา่ยเพิ่มในอีก 18 อ�าเภอ หรือคิดเป็นอีก 2,500 
คันท่ีจะเข้ามาอยูใ่นโครงการของเรา 
 ประเด็นหลักในการจัดการปัญหาเรื่องรถรับ-สง่นักเรียนมีอยู ่4 สว่น 
 1) ผู้ประกอบการ ท่ีให้ความส�าคัญกับผู้ประกอบการก็เพราะว่า เป็นต้นเหตุของ
ปัญหา ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากค่าจ้างจากเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้นเราต้อง
สร้างผู้ประกอบการให้เป็นนักขับมืออาชีพให้ได้ 2) ภาคีเครือขา่ย หากไมม่ีภาคีเครือขา่ย
จะไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ 3) ผู้ปกครองกับนักเรียน และ 4) โรงเรียน เหล่านี้คือ 
องค์ประกอบท้ัง 4 สว่น 
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 ในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย เราพบว่า  
เป็นเพศชาย 58 เปอร์เซ็นต์ หญิง 42 เปอร์เซ็นต์ อายุต�าว่า 30 ปี 23 เปอร์เซ็นต์ สว่นใหญ่
มาจากคนขับท่ีเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่และส่งต่อให้ลูก ต่อมาคือ 31-50 ปีมี 31 เปอร์เซ็นต์  
และอายุ 50 ปีขึ้นไปมี 39 เปอร์เซ็นต์ จะสังเกตได้ว่า 50 ปีข้ึนไปมีจ�านวนมากท่ีสุด  
โดยท่ัวไปแล้วผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนจะเป็น อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ข้าราชการเกษียณ รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การขับรถต้ังแต่ 26 ปีขึ้นไป ข้อมูลท่ีปรากฏนี้บอกเราว่า อาชีพขับรถนักเรียนเป็นอาชีพ 
ท่ีมั่นคง
 กลับมาท่ีจุดต้ังต้นว่า เหตุใดเราถึงต้องมาท�าเรื่ องนี้นั่น เพราะอุบัติเหตุต่างๆ  
ท่ีเก่ียวกับรถรับ-ส่งนักเรียนในเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นข่าวเด็ก 5 ขวบตกจากรถรับ-ส่ง
นักเรียน รถทัวร์เบรกแตกปีนเกาะกลางมาทับรถรับ-ส่งนักเรียน มีเด็กเสียชีวิต 2 ราย 
โดยท่ีพวกเขาไม่รู้เร่ืองอะไรเลยแต่ต้องมารับเคราะห์กรรม หลังจากท่ีท�าโครงการมา 
ต้ังแต่ปี 2561 เราพบอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 26 ราย แต่เป็นการเกิดเหตุท่ีอ�าเภอ
เวียงป่าเป้า พ้ืนท่ีนอกโครงการของเรา เพราะเราท�าในเขตอ�าเภอเมือง ดังนั้นในปีนี้ 
เราจึงต้องการขยายพื้นท่ีการท�างานออกไปให้คลุม 18 อ�าเภอ
 กลับมาท่ีเรื่องการต้ังเครอืขา่ยของเรา ท�าไมเราจ้ึงต้ังเครอืขา่ยท่ีมสีมาชิกถึง 820 คัน 
ได้ เร่ืองแรกมาจากปัญหารถรับ-ส่งนักเรียน ท�าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ 
ปภ.จังหวัดเป็นผู้ด�าเนินการ ปภ.จังหวัดจึงมอบหมายมาท่ีผม เนื่องจากผมเป็นท้ัง 
ผู้ประกอบการและเป็นนักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ท�าให้ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ 
 วิธีการท�างานเร่ิมจากค้นหาคนขับรถนักเรียน เขาจะจอดตามซุ้มต่างๆ เราก็ไป 
ตามหาเขา บอกเขาว่าให้มาช่วยกัน หลังจากเชิญพวกเขามาแล้ว เราจึงจัดการประชุม  
ต้ังเป้าไว้ครั้งแรก 250 คัน แต่ผลปรากฏว่ามีคนเข้ารว่มถึง 380 คัน แยกได้เป็น 10 อ�าเภอ 
และต้ังหัวหน้าของแต่ละอ�าเภอ ประธานอ�าเภอและประธานจังหวัด กลายมาเป็น
โครงสร้างการท�างานของเรา ในเขตอ�าเภอเมืองท่ีมีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนท่ีอ่ืน เราแบ่งเป็น  
4 โซน
 หลังมีโครงสร้างท่ีชัดเจน เราก�าหนดกติการ่วมให้มีเครื่ องแบบร่วมกัน เช่น  
เสื้อสีส้มท่ีต้องใสทุ่กวันพฤหัส จากเดิมท่ีแต่ละคนแต่งกายตามอ�าเภอใจ ใสเ่สื้อกล้ามบ้าง 
เสื้อยืดบา้ง ก็เปล่ียนมาใหมี้เคร่ืองแบบเหมอืนกันซ่ึงเป็นการสรา้งความตระหนักแบบหนึ่ง 
เราท�างานทุกวันพฤหัสมาพบกันท่ีศูนย์ประสานงานเครือข่ายรถรับ-ส่ง นักเรียนจังหวัด
เชยีงราย ท่ีศนูย์ประสานงานฯ เรามลีานจอดรถซึ่งมรีถรบัสง่นักเรยีนเข้ามาจอดประมาณ
ร้อยกว่าคัน เราพบว่า รถรับ-สง่ในจังหวัดเชียงราย 90 เปอร์เซ็นต์เป็นรถตู้ และเป็นรถตู้
รุน่ใหมถึ่ง 70 เปอรเ์ซ็นต์ เป็นผลมาจากการแขง่ขนักันของผูป้ระกอบการ เพราะรถรุน่เก่า 
เด็กนักเรียนจะไมข่ึ้น สง่ผลให้มาตรฐานของรถตู้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
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 กิจกรรมของเครือข่ายประกอบไปด้วย การประชุมในทุกสัปดาห์ การร่างธรรมนูญ
ของกลุ่มเพื่อเป็นระเบียบท่ีใชร่ว่มกัน การตรวจสภาพรถตามมาตรฐานขนสง่ เรามีข้อมูล
ว่า เมื่อปี 2560 มีรถนักเรียนท่ีต่อใบอนุญาตประกอบการไมถึ่ง 20 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาของ
พวกเขาคือ การติดฟิล์มประกอบ เราจึงใช้วิธีแยกปลาออกจากน�า ตอนนี้เราไม่รู้ว่า 
รถคันไหนเป็นอย่างไร เราเลยมีมาตรฐานเฉพาะของจังหวัดขึ้นมา โดยแบ่งรถรับส่ง
นักเรียนออกเป็น 3 ประเภท 1) รถป้าย 3036 ถูกต้องตามกฎหมาย 2) รถ นข. เป็นรถท่ี 
ใช้ผิดประเภท 3) รถของโรงเรียนท่ีรับส่ง เม่ือแยกออกมาแล้ว เราจึงเน้นการท�างาน 
ไปท่ีรถป้าย นข. เพราะว่าเป็นรถผิดประเภท ดังนั้นต้องมีการตรวจสภาพ 
 ตามมาตรฐานจังหวัด เราให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเป็นวิศวกรในการเซ็นรับรอง 
มีมาตรฐานตามขนส่งทุกอย่างเพื่อดึงให้กลุ่มท่ีไม่ยอมเข้ามาร่วมเครือข่ายเข้ามาร่วม 
หากว่าผ่านมาตรฐาน เราจะมอบป้ายสัญลักษณ์น�าไปติดหน้ารถ หากรถคันใดไม่มี
สัญลักษณ์ดังกล่าวติดหน้ารถ เราจะแจ้งไปทางโรงเรียนผ่านศึกษาธิการจังหวัดว่า  
อย่าให้นักเรียนขึ้นรถคันนั้น ท�าให้คนขับรถเริ่มทยอยเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเรามากข้ึน 
นอกจากน้ีท่ีเครือข่ายยังมีบริการตรวจวัดความดัน สายตา เนื่องจากผู้ขับขี่จ�านวนมาก 
เป็นผู้สูงอายุ
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โรงเรยีนแม่ใจวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง	 มีนักเรยีนประมาณ	800	 คน		
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน มักจะจอดอยู่บริเวณถนน 4 เลนด้านหน้า
โรงเรียนซึ่งค่อนขา้งอันตราย เนื่องจากถนนดังกล่าวเปน็ถนนหลัก รถสว่นใหญวิ่่งทางตรง
ด้วยความเรว็สงูท�าให้เกิดอุบติัเหตอุยูบ่อ่ยคร้ัง เป็นเหตใุห้เราคิดถึงปญัหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
สิ่งแรกท่ีเราท�าคือการก�าหนดนโยบาย ขอความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียน แบ่ง 
ท่ีจอดรถของครูบางส่วนมาท�าเป็นท่ีจอดรถรับ-ส่งนักเรียน มีการประชุมครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียน ซึ่งแม่ใจวิทยาค่อนข้างได้เปรียบตรงท่ีมีคณะครูท่ีท�างานเรื่องนี้มาก่อน 
ต้ังแต่ปี 2556 
 โรงเรียนของเราได้จัดท�าข้อมูลของนักเรียนเรื่องการเดินทาง ในเด็ก 800 คน  
มีนักเรียนใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 300 กว่าคน จักรยานยนต์ 300 คนโดยประมาณ 
หลังหาข้อมูล เราต้ังเป็น แมใ่จโมเดล โดยประสานความรว่มมือจากองค์กรต่างๆ 
 หลักๆ ของโมเดลนี้ เราเริ่มท่ีการมอนิเตอร์รถรับ-สง่นักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นคน
ช่วยดูแล มีนักเรียนมาก่ีคน ขึ้นรถก่ีโมง มาถึงโรงเรียนก่ีโมง ยอดรวมท้ังหมดให้น�าส่ง 
ฝา่ยปกครอง ขอ้มลูจะมาถึงฝา่ยบรกิารในเวลา 10 โมงตรง เรามกีารท�างานเรื่องกฎหมาย 
ให้ต�ารวจมาให้ความรู้แก่คนขับรถในเร่ืองของกฎจราจร ซึ่งอ�าเภอแม่ใจมีโครงการ  
‘หนึ่งโรงเรียน หนึ่งต�ารวจ’ อยู่แล้ว คอยให้ความรู้เร่ืองจราจร เรื่องยาเสพติดฯ สิ่งท่ี 

TED Talks

ระบบกำรจัดกำรรถรับ-ส่งนักเรียน 
อย่ำงมีส่วนร่วม

วิจิตร วงศ์ชัย
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแมใ่จวิทยาคม
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เพิ่มเข้ามาคือ เร่ืองถนน เราประสานให้แขวงการทางเข้ามาดูแลเรื่องจุดเสี่ยง ขอความ
ร่วมมือให้ติดเครื่องหมายตามจุดต่างๆ แก้ไขเรื่องสภาพถนน เราประสานความร่วมมือ 
กับเครือข่ายมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
(ศวปถ.) รว่มมือกับโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องเป็นเครือขา่ยกลุ่มโรงเรียนมัธยม 59 โรงเรียน 
 นอกจากนี้ เรายังดูแลเร่ืองสุขภาพของพนักงานขับรถ กลยุทธ์หน่ึงท่ีให้รถนักเรียน
เข้ามาจอดในโรงเรยีนต้ังแต่ 15.30 น.-16.00 น. เพื่อจะได้ตรวจสอบสุขภาพของพนกังาน
ขบัรถได้ เราท�าเดือนละ 1 ครัง้ โรงเรยีนยังได้สร้างความตระหนกัแก่นกัเรยีนและผูป้กครอง
ผา่นการประชุมรว่มกัน 
 ส่วนในเร่ืองการประสานงานกับขนส่งฯ โรงเรียนก็ท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางให้ท้ัง 
สองฝ่ายระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานขนส่งฯ ได้คุยกัน เช่น การต่อรองเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถท่ีบางคันต้องใช้เงินหลายหม่ืนบาท เราไปช่วยต่อรอง
กับขนสง่ฯว่า ให้ผู้ประกอบการสามารถช�าระเป็นงวดได้ ซึ่งตรงนี้ส�าคัญมากท่ีท้ังสองฝ่าย
ต้องเข้าใจกัน 
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มลูนิธิพะเยาฯ	เป็นภาคเีครอืขา่ยของมลูนิธิเพ่ือผูบ้รโิภค	ท�างานรว่มกับองค์กรท้ังหมด	
ท่ีท�างานเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียน 33 จุดท่ัวประเทศ สิ่งท่ีเราบอกกันเสมอมาตลอดการ 
ท�างานคือ หากจะท�าเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียนให้ปลอดภัย เราต้องให้ความส�าคัญกับ 5  
หน่วยงาน คือ 1) สถานศึกษา เพราะคือผู้ท่ีรับผิดชอบหลัก 2) ผู้ปกครอง 3) นักเรียน  
4) ผู้ประกอบการ และ 5) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีต้องให้ความส�าคัญกับท้ัง  
5 หน่วยงานน้ี เพราะถ้าเราให้ความส�าคัญแค่หน่วยงานเดียวจะไม่สอดรับและไม่เกิด 
ความย่ังยืน คล้ายกับท่ีแม่ใจวิทยาคมท�า แต่สิ่งท่ีมูลนิธิพะเยาฯ เน้น คือเร่ืองโครงสร้าง 
การปฏิบัติ เรียกว่า ‘3 โครงสร้างเพื่อขับเคล่ือนการท�างาน’
 1) โครงสร้างเครือข่ายผู้บริโภค คือผู้ปกครอง ประชาชน ท�าหน้าท่ีเฝ้าระวัง เช่น  
พบรถนักเรียนท่ีไม่ปลอดภัยก็รวบรวมปัญหาและส่งต่อ เพ่ือให้ทราบว่ารถนักเรียน 
ท่ีเราเจอมีปัญหาอะไรบ้าง โดยสง่ต่อมาท่ี 
 2) โครงสร้างคณะท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะท่ีปลอดภัย  
เป็นองค์ประกอบระหว่างผู้บริโภค คณะท�างานท่ีเป็นหน่วนงานราชการ ปภ. ขนส่งฯ  
ต�ารวจ แขวงการทาง รวมถึงสถานศึกษา รวม 35 หน่วยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างน้ี  
มีค�าสั่งแต่งต้ังโดยจังหวัด ท�าเรื่องพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียน มีต้ังแต่การเก็บฐานข้อมูล  
ร่วมออกแบบแผนการเก็บข้อมูล น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ และช่วยกันด�าเนินการเป็นพ้ืนท่ี

เวทีนโยบำย

กำรพัฒนำกลไกคณะท�ำงำน 
ภำยใต้ ศปถ.จังหวัด  
เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำร 
รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย

พวงทอง ว่องไว
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
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ท�างานร่วมกัน ซ่ึงจะน�าไปสู่ส่วนท่ีสาม คือ 3) โครงสร้างของส่วนทางหลวงจังหวัด  
ซึ่งทุกจังหวัดจะมีโครงสร้างนี้ในการปฏิบัติการ 3 ส่วนนี้เป็นรอยเคล่ือนของการท�างาน
ระหว่างพื้นท่ีด�าเนินการและโครงสร้างจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนเป็นวงล้อ 
 อยากเน้นไปท่ีโครงสร้างการท�างานของคณะท�างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพรถโดยสาร
สาธารณะท่ีปลอดภัยจังหวัดพะเยา เราอยากเห็นรถรับ-ส่งนักเรียนท่ีปลอดภัย เริ่มจาก  
1) มีคณะท�างานจาก 35 หนว่ยงานท่ีประชุมพร้อมกันทุก 2 เดือน ต้ังเป้าหมายการท�างาน
ว่า เราอยากเหน็รถรบั-สง่นักเรียนเป็นอยา่งไร ท้ังจังหวัดมาชว่ยกันออกแบบว่า เปา้หมาย
ของเราคืออยากท�างานอย่างไร ออกแบบกระบวนการ ออกแบบเคร่ืองมือ ออกแบบ 
การเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการ นักเรียนท่ีข้ึนรถ เราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง หลังจากนั้น 
ใช้ค�าสั่งจากคณะท�างานสง่ไปให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ขอให้ต�ารวจ สถานศึกษา ขนสง่ฯ 
เก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจาก 3 ฐาน 
 สิ่งท่ีน่าสนใจ เราพบว่าข้อมูลรถรับ-ส่งนักเรียนท่ีมาถึงเรา จากต�ารวจบอกว่ามี  
200 กว่าคัน ขนสง่มี 100 กว่าคัน หมายความว่าบางสว่นไมไ่ด้มาขึ้นทะเบียนตามระบบ 
ท่ีจัดการ เราใช้ข้อมูลตรงนี้มาพัฒนาเพื่อจัดการว่าจะท�าอย่างไรได้บ้าง ก่อนออกเป็น
มาตรการท�างานให้ขนส่งฯลงพื้นท่ีในโรงเรียนท่ีเราวางเป็นต้นแบบ ไปท�าความเข้าใจ 
กับตัวผู้ประกอบการ โรงเรียน สถานศึกษาและผู้ปกครอง ลงไปในหลายสถานศึกษา 
เพื่อสร้างมาตรการความรว่มมือ
 เราพบเรื่องนา่สนใจอีกว่า พอ ศธ.เมืองพะเยาทราบเรื่อง ได้รีบเรียกผู้ประกอบการ
มารับทราบว่า ก�าลังจะมีมาตรการเข้ม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยด�าเนินการ 
ให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัย จากข้อมูลหลายชิ้นเราพบว่า รถรับส่งนักเรียนท่ี 
มีอยู่หลายร้อยคัน 70 เปอร์เซ็นต์เป็นรถท่ีมีอายุเกิน 15 ปี ส่วนคนขับรถมีอายุต้ังแต่  
42-75 ป ีสิง่ท่ีเราท�าต่อคือ น�าเร่ืองเหล่าน้ีมาคุยกันและน�าเสนอเปน็นโยบายของภาคสว่น
การศึกษาท่ีเป็นภาคี ว่าจะพัฒนาและท�าให้เป็นนโยบายของส่วนการศึกษาในจังหวัด
พะเยาได้อยา่งไร และน�าสิ่งท่ีเราตกลงมาน�าเสนอให้กับศูนย์ฯจังหวัด ประกาศว่า เราจะ 
ด�าเนินการอยา่งไรบ้าง 
 เราไม่ได้ท�าจบในปีเดียว แต่ละปีเราจะน�าข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ ปีน้ีเราพบว่า 
รถนักเรียนพัฒนาขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ แต่อีก 30 เปอร์เซ็นต์ท่ีอยู่รอบนอกยังไม่พัฒนา  
เราจึงพัฒนาความร่วมมือแบบนี้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราใช้ต้นแบบของ  
แม่ใจโมเดล และโรงเรียนดอกค�าใต้ เป็นต้นแบบเพื่อขยายพื้นท่ีใน 2 อ�าเภอ ท้ังแม่ใจ 
และดอกค�าใต้ และมีแนวคิดท่ีจะขยายต่อไปอีก 7 อ�าเภอท่ีเหลือ
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 ท้ังนี้มีข้อเสนอกับสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง 7 ข้อ คือ
 1. ให้โรงเรยีนมกีระบวนการตรวจรับนกัเรยีน ท่ีผา่นมาคุณครูแค่ยืนรบัหน้าโรงเรียน 
ไมไ่ด้เขา้ไปดูในรถตู้ว่า เด็กลงหมดหรอืไม ่หมายความว่าไมม่รีะบบตรวจสอบอยา่งแท้จรงิ
ในศูนย์เด็กเล็ก 
 2. รฐับาลควรสนบัสนนุใหม้กีองทนุชว่ยเหลือผูป้ระกอบการ ทกุวันนี้ผูป้ระกอบการ
ต้องพัฒนารูปแบบการท�างานของตนเองแต่ไมม่ีกองทุนท่ีเข้ามาชว่ยเหลือ 
 3. สนับสนุนให้มีการท�าคู่มือเพื่อท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองหรือสถานศึกษา  
เพื่อให้รู้ว่า วันน้ีถ้าจะท�าเรื่องรถลงทะเบียนท่ีปลอดภัย จะดูแบบไหนหรือจะท�าเรื่องน้ี
อยา่งไรบ้าง 
 4. สนับสนุนให้มีการท�าแอพลิเคช่ันในการตรวจจับความเร็ว เพราะเราไม่สามารถ
ท�าจีพีเอสท่ีมีราคาสูงได้ โดยเด็กสามารถดูได้ ผู้ปกครองก็สามารถดูได้ว่า ลูกตัวเองขึ้นรถ
มาแล้ว คนขับขับเร็วหรือไม ่
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณก้อนหน่ึงมาเพ่ือ
พัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นท่ีตัวเอง ไม่ให้ภาระตกอยู่ท่ีผู้ปกครอง 100 เปอร์เซ็นต์ 
เพราะทุกวันนี้เราพบว่า เด็กไม่ได้ศึกษาในเขตพื้นท่ีตนเอง แต่ข้ามเขตมาเรียนใน 
อ�าเภอเมืองเป็นหลัก 
 6. กระทรวงศึกษาธิการต้องก�าหนดให้เร่ืองความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก
เป็นวาระของสถานศึกษา ไมใ่ชแ่ต่ละโรงเรียนต่างคนต่างท�า และ 
 7. ขอให้รัฐบาลก�าหนดให้เร่ืองรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัยเป็นวาระในการประเมิน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ผู้ว่าฯ หรือหนว่ยงานท่ีด�าเนินการเรื่องนี้ 



194

การขับเคล่ือนเรื่องรถรับ-ส่ง	 นักเรยีนของเรา	 เริ่มมาจากเหตุการณ์วันที่นักเรยีน	
ในโรงเรียนหายไป 300-400 คนในตอนเช้า และพบเด็กเริ่มทยอยเดินเข้ามาจาก 
หน้าโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าท่ีจากขนส่งฯ ยืนอยู่หน้าทางเข้า เราจึงได้รู้ว่า คนขับรถ 
นักเรยีนหนขีนสง่ฯ ไมน่�ารถเขา้มาจอดภายในตัวโรงเรยีน แต่คนขบัรถเองก็มสีายสบืหนา้
โรงเรียนคอยรายงานเมื่อมีการตรวจจับ รถบางคันไปส่งนักเรียนในจุดท่ีไกลออกไป 1-2 
กิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียน 
 เหตุการณ์นี้ท�าให้โรงเรียนต้องมาคุยกันเพื่อหาทางแก้ เริ่มจากการเข้าไปพูดคุย 
กับคนขับรถรับ-ส่งถึงสาเหตุท่ีต้องหนีการตรวจจากขนส่งฯ พบว่าสาเหตุหลักมาจาก
อุปกรณ์ไม่ครบตามก�าหนดเพราะไม่มีเงินทุนในการติดต้ัง โรงเรียนจึงจัดการด้วยการ 
เป็นตัวกลางด�าเนินการ เชิญเจ้าหน้าท่ีจากขนสง่ฯ ต�ารวจและผู้ประกอบการให้มาพบกัน 
ครั้งแรกเรามีผู้ประกอบการท่ียอมมาเข้ารว่มเพียง 3 คน ครั้งท่ีสองเริ่มมากขึ้นเป็น 30 คน 
เหตุเพราะเราใช้วิธีการให้ขนส่งและต�ารวจมาทีหลัง ขนส่งฯ มาพูดเรื่ องกฎหมาย  
ระเบยีบบงัคับ ต�ารวจมาพดูเรื่องขอ้บงัคับท่ัวไป แรกๆ คนขบัรถเริม่ไมส่บายใจ แต่โรงเรยีน
ในฐานะตัวกลางจะเป็นฝายไกล่เกล่ียประสานให้ภาครัฐผ่อนปรนข้อก�าหนดบางอย่าง 
ออกไป และให้ขนส่งเข้ามาตรวจท่ีโรงเรียน โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทีละ 
10 คันท่ีพร้อมจะเข้าระบบ ค่อยๆ ทยอยท�าจนรถรับ-สง่ถูกระเบียบเกือบท้ังหมด 

เวทีนโยบำย

กำรสร้ำงควำมยั่งยืน 
โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วม 

มงคล แพ่งประสิทธิ์
โรงเรียนแมใ่จวิทยาคม
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 นอกจากนี ้เรายังจัดใหมี้ชอ่งทางพเิศษส�าหรับรถโรงเรยีนเวลาเขา้ไปตรวจสภาพรถ 
ตอนน้ีเราก�าลังขยายเครือข่ายผ่านชมรมรถรับ-ส่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และก�าลังจะ
เปล่ียนให้เป็นของอ�าเภอแม่ใจ ส�าหรับรถบางคันท่ีมีปัญหาไม่ให้ความร่วมมือ เราก็จะ 
ลงไปให้ความช่วยเหลือ เช่น เราขอให้ติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มแต่เขาท�าไม่ได้ เราก็ไปอ�านวย
ความสะดวก หรือบางคันท่ีมีปัญหาเรื่องการขับรถเร็ว เราก็เรียกเขามาพูดคุยโดยไม่มี 
บทลงโทษ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ท้ังนี้ท่ีไม่มีบทลงโทษ เพราะโรงเรียนเป็น 
แค่ตัวกลางในการจัดการ นักเรียนคือคนท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุม เราเลยต้ังชมรมตา
สับปะรด เด็กจะถูกอบรมให้เป็นเด็กท้ายรถ คอยดูเรื่องความปลอดภัยของรถท่ีตนเอง
โดยสารมา สว่นผู้ปกครอง เราก็มีเอกสารให้เซ็นทุกครั้งเมื่อสง่ลูกขึ้นรถรับ-สง่มาโรงเรียน
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กรณีจังหวัดพระนครศรอียุธยา	 เราได้ด�าเนินการเรื่องการสรา้งมาตรฐานรถรบั-ส่ง
นักเรียนออกเป็น 3 ระยะ ระยะเริ่มต้น หลังจากรับนโยบายจากกรมการขนส่งทางบก  
เราก็เร่ิมไปสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องมาตรฐาน เกณฑ์ การ 
ด�าเนินงาน และข้ันตอนในการท�ารถรับ-ส่งให้ได้มาตรฐาน ระยะแรกประสบปัญหามาก 
เพราะเกิดการต่อต้านจากผู้บริหารสถานศึกษา อ้างว่าระเบียบเป็นของขนส่งฯ เหตุใด 
จึงต้องให้สถานศึกษารับรอง ซ่ึงเหตุผลท่ีต้องให้สถานศึกษารับรองนั้น เพื่อกันไม่ให ้
รถสาธารณะท่ีว่ิงอยูท่ั่วไปยื่นขอรับ-สง่นักเรียน โดยระยะแรกเราท�าได้เพียง 7 คัน 
 ระยะท่ีสอง สืบเนื่องจากปัญหาจากระยะแรก ประกอบกับมีข่าวท่ีลืมเด็กนักเรียน 
ไว้ในรถท่ีอยุธยา รถท่ีเกิดเหตุเป็นรถสองแถว เด็กท่ีติดในรถนั่งอยู่เบาะหลังคนขับและ 
นอนหลับไป คนขับรถไม่เห็นจึงไม่ได้น�าเด็กลงจากรถ เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต จากเหตุ 
ดังกล่าว ในระยะท่ีสองนี้ เราจึงเพิ่มหน่วยงานศูนย์กล้องวงจรปิดเข้ามาเป็นภาคีการ 
จัดระเบียบสร้างมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ และยกประเด็นนี้ข้ึนมาเพ่ือค้นหาว่า  
เราจะท�าอย่างไรกับปัญหานี้ เนื่องจากรถรับ-ส่งนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของรถโดยสาร
สาธารณะ
 จึงเป็นท่ีมาของการต้ังคณะท�างานเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้ และน�าเสนอต่อศูนย์ 
อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ก�าหนดให้เป็นวาระของจังหวัด ทาง ศปถ. 

เวทีนโยบำย

กำรสร้ำงระบบกำรจัดกำร 
รถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

สุเทพ กุมุท
ส�านักงานขนสง่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ก็ได้ตอบรับต้ังเปน็คณะท�างานข้ึนมาประกอบด้วยหลายหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ขนสง่
จังหวัด อปพร. สพฐ. ต�ารวจภูธรจังหวัด จากนั้นก็น�าปัญหาเรื่องรถรับ-สง่นักเรียนเข้ามา
พิจารณา  เกิดเป็นแนวคิดว่า เราจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริหารของจังหวัด
อยุธยา โดยการน�าผู้บริหารจากโรงเรียนน�าร่องจากอยุธยาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และพาทีมผู้บริหาร 
มาดูงานท่ีบางปลาม้าโมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบการให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อศึกษา 
วิธีการด�าเนนิการ จัดเก็บขอ้มลู หลังจากนั้นกลับมาประชุมรว่มกัน ว่าเราจะปรบัให้เขา้กับ
บริบทของจังหวัดอยุธยาได้อยา่งไร 
 ท่ีบางปลาม้าเขารับเด็กจากพื้นท่ีต่างๆ มาส่งบางปลาม้าท่ีเดียว แต่ของอยุธยา  
รถตู้หนึ่งคันรับ 5 โรงเรียน ดังนั้นถ้าใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบท่ีบางปลาม้าก็มีแนวโน้มท่ีจะได้
ขอ้มลูซ�ากัน  เราจึงออกแบบวิธีการเก็บขอ้มูลใหมว่่า รถตู้รบั-สง่นกัเรียนจากโรงเรยีนไหน
มากท่ีสุด ให้ยื่นขอเอกสารรับรองจากโรงเรียนน้ัน ข้อมูลก็จะไปอยู่กับโรงเรียนนั้น  
เช่น โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัยมา 4 คน โรงเรียนประตูชัยมา 5 คน ก็ให้ไปยื่นขอท่ี 
โรงเรียนประตูชัย หลังจากท�าแบบนี้ เราก็จะได้จ�านวนรถรับ-สง่ท่ีถูกต้อง ซึ่งของอยุธยา 
มีประมาณ 800 คัน 
 ระยะท่ีสาม เรื่องวิธีการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ 
ขนส่งจังหวัดท่ีจะส่ือความรู้ไปสู่ผู้ขับข่ี ขนส่งจังหวัดลงมาก็ท�าเรื่องของบฯสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของบฯ จัดประชุม มีผู้เข้าร่วม 500 คน  
ปีแรกขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆ เพ่ือขอรายชื่อผู้ขับขี่ให้เข้ามารับการอบรม  
ครั้งแรกมปีญัหาเพราะไมใ่หค้วามรว่มมอื ครั้งท่ีสองเราใชม้าตรการออกไปจับกมุ จึงท�าให้
พวกเขาเข้ามาสูร่ะบบอยา่งครบถ้วน 
 หลังจากอบรมเรียบร้อย เราจัดต้ังเป็นกลุ่ม เป็นรุ่น กระจายจากจ�านวน 500 คน 
ออกเป็น 5 รุน่ รุน่ท่ีหนึ่งเราต้ังประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขาฯกลุ่ม และใช้ระบบ
ไลน์เป็นชอ่งทางในการสื่อสาร พอครบ 5 รุน่ เราจึงท�าการอบรมอีกครั้งหนึ่ง ผลท่ีเกิดขึ้น
คือไมต้่องไปขอหนังสือเพื่อความรว่มมือผา่นสถานศึกษา เราใช้กลุ่มไลน์เป็นตัวประสาน
กับพนักงานขับรถโดยตรง และสร้างข้อตกลงกันว่า ในส่วนของคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
ในหน่ึงปีเราจะพบกันหนึ่งครั้ง โดยภาคราชการจะเล้ียงอาหารกลางวันหนึ่งมื้อเพ่ือ 
พบปะท�าความเข้าใจกัน ตอนนี้ท่ีอยุธยามีรถท่ีเข้าระบบท้ังสิ้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 
สร้างมาตรฐานท่ีถูกต้อง และหากสถานศึกษาให้ความร่วมมือ เราก็จะมีทีมคณะท�างาน 
ท่ีจะติดตาม 
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 ส�าหรับปัญหาท่ีพบ เราจึงจัดท�าเป็นข้อเสนอ โดยขอให้สถานศึกษาให้ความรว่มมือ
กับทุกภาคส่วนร่วมกันด�าเนินการ โดยสถานศึกษาท่ีให้ความร่วมมือจะแจ้งไปยังผู้ขับรถ
ว่า เทอมนี ้โรงเรียนจะเปดิใหเ้ขา้ระบบในสปัดาหท่ี์เท่าไร หรอืออกหนงัสอืรบัรองใหเ้มื่อไร 
และประสานไปยังขนส่งจังหวัดให้เข้ามาต้ังทีมบริการตรวจสภาพให้กับรถท่ีต้องการ 
จะน�ามารบั-สง่นกัเรยีนหนึ่งสปัดาหก่์อนเปิดเทอมและออกหนงัสอืรบัรองใหใ้นวันเดียวกัน 
โดยให้ประธานกลุ่มเป็นคนประสาน โดยท่ีขนส่งฯ แทบจะไม่ต้องลงไปต้ังด่านจับกุม  
ถ้าเจอรถท่ีไมถู่กกฎ เราจะปรับเงิน และให้ไปปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่จะไมด่�าเนินคดีหรือ 
มีบทลงโทษรุนแรงเพราะเราถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือน
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ในจังหวัดจันทบุรก็ีมีปัญหาเหมือนกับทุกจังหวัด	 คือการตรวจจับรถรับ-ส่งนักเรยีน	
อย่างเข้มข้นของส�านักงานขนส่งจังหวัด ปัญหาท่ีตามมาคือ ผู้ประกอบการหลายราย 
หยุดให้บริการ บางคันมีการปล่อยเด็กลงระหว่างทาง ทางโครงการจึงเข้าไปแก้ปัญหา 
ด้วยการเข้าไปเก็บข้อมูล ถามเขาให้รอบด้านครบทุกเรื่องถึงปัญหาท่ีผู้ขับข่ีต้องเจอ  
ซึ่งแต่ละท่ีจะพบปัญหาท่ีต่างกัน เช่น ท่ีอ�าเภอแก่งหางแมว มีปัญหาช้างป่า ซึ่งจัดการ 
ยากกว่าท่ีอ่ืน ส่วนในอ�าเภอเขาสอยดาวเจอปัญหาการใช้รถกระบะมารับ-ส่งในเส้นทาง
ภูเขา มีปัญหาเรื่องการบรรทุกเกินจ�านวน ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่ง 
 จากการรวบรวมข้อมูล เราจึงได้ต้ังเป็นเครือข่ายโดยมีผู้ประกอบการเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญ จากนั้นแบง่ผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้ประกอบการท่ี 
ขอใบอนุญาตจากขนสง่ฯได้ และ 2) ผู้ประกอบการท่ีไมส่ามารถขอใบอนุญาต คนท่ีขอได้ 
เราก็ขอให้เขาปรับปรุงสภาพรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนท่ีขอไม่ได้เราก็มีการ 
ด�าเนินงานเป็นการเฉพาะ
 ทางโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกรูปแบบและจัดการอบรมให้ความรู้  
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการขอใบอนุญาตขนส่ง มีการ 
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถให้ส�าหรับรถท่ีขอใบอนุญาตไม่ได้ เรายังได้น�า 
แอพลิเคชั่นมาชว่ยสร้างระบบในการติดตาม 

เวทีนโยบำย

ระบบกำรจัดกำร 
รถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย 
จังหวัดจันทบุรี

ธัชวุฒิ จำดบันดิสถ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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 สิ่งท่ีอยากเสนอ คือเรื่องสภาพปัญหาท่ีพบได้ในทุกพื้นท่ี คือ 
 1. สถานศกึษา ซ่ึงม ี3 ลักษณะคือ โรงเรียนรูปั้ญหาแต่ไมก่ล้าจัดการ สองคือ รูปั้ญหา 
อยากแก้ไข แต่ไม่รู้วิธีการ โรงเรียนเหล่าน้ีออกใบอนุญาตให้แต่ดูรายละเอียดบ้าง 
เปน็ครัง้คราว สามคือ โรงเรยีนท่ีไมรู่ป้ญัหาและไมแ่ก้ไข พวกเขาออกใบรบัรองใหร้ถรบั-สง่
โดยไมอ่่านรายละเอียด 
 2. โครงสร้างรถ แบ่งเป็น 3 แบบคือ ผิดระเบียบผิดกฎหมายแต่ปลอดภัย เช่น  
ท่ีจันทบุรี กันช้างได้ปลอดภัยแต่ไม่ถูกระเบียบขนส่ง สองคือ ถูกระเบียบแต่ไม่ปลอดภัย 
คือ รถผ่านการตรวจสภาพถูกต้องแต่เวลาขับจริงไม่ปลอดภัย คือ ขับเร็ว สามคือ  
ผิดท้ังระเบียบและไมป่ลอดภัย เชน่ น�ารถกระบะท่ีดัดแปลงท่ีนั่งมารับนักเรียน บางเรื่อง
ขนสง่สามารถจัดการได้แต่บางเรื่องก็ไมส่ามารถจัดการได้ 
 ท้ังนี้ ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาคือ 
 1. ให้ลงไปคุยกับคนขับรถรับ-ส่งในพ้ืนท่ี ท�าข้อมูล และท่ีส�าคัญควรหาผู้ช่วย 
ในการท�างาน เชน่ แต่ละท่ีจะมซุีม้รถรบั-สง่อยู ่เหล่านีถ้้าเราไปคุยกับเขาได้จะเป็นตัวชว่ย
ท่ีส�าคัญในการท�างาน 
 2. ส่ิงท่ีท�าได้และท�าไม่ได้ ค้นพบว่าเรื่องบางเรื่องขนส่งฯ ท�าไม่ได้ เช่น ขนส่งไม่
สามารถท�าให้รถท่ีผิดกฎหมายเข้ามาจดทะเบียนได้   
 3. ส่ิงท่ีอยากได้ เชน่ คนขบัรถอยากรู้ว่า วิธกีารตรวจรถรบั-สง่ของขนสง่ฯ เป็นอยา่งไร 
พวกเขาอยากได้มาตรฐานท่ีแน่นอนในการตรวจสภาพรถ หรือบางกรณีอยากให ้
สถานศึกษามีค�าสั่งลงมาเพื่อให้การออกใบอนุญาตท�าได้กับทุกสถานศึกษา เป็นต้น  
 4. คิด วิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อทุกภาคี ข้อมูลทุกอย่าง
สามารถใช้กับทุกภาคีในพื้นท่ีได้ ท้ังโรงเรียน ต�ารวจ ขนส่งฯ สามารถน�าไปใช้ร่วมกันได้ 
และต้องเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน 
 5. เชื่อมโยงทุกภาคีมานั่งคุยกันเพื่อวางกติกากลาง เช่น เรื่องการน�ารถมาขอ 
ใบอนญุาต ใบรับรอง การติดตามผล เรื่องระเบยีบท่ีต้องปฏิบติั โดยต้องปรบัปรุงเปน็ระยะ
และต้องท�าให้ยั่งยืน
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จากการท�างานใน	6	พื้นทีพ่บว่า	ปัญหาของระบบรถรบั-สง่นักเรยีน	องค์ประกอบหลัก	
เริ่มจาก 
 1.	ผู้ปกครองรู้ข้อมูลเรื่องสภาพรถมากน้อยแค่ไหน เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน 
หรือไม ่รู้จักคนขับรถหรือไม ่เพราะสว่นใหญจ่ะเลือกจากคนในชุมชนและการบอกต่อ 
 2.	 เรื่องตัวรถ ส่วนใหญ่ตัวรถไม่ได้มาตรฐานและไม่ผ่านการตรวจสอบ ท่ีไม่ได้รับ 
การตรวจสอบเพราะว่า ตัวรถไม่ได้มาตรฐานจึงไม่กล้าน�ารถไปตรวจ เพราะถ้าจะให้ 
ผา่นประเมิน จะต้องมีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก 
 3.	 โรงเรยีน คือคนท่ีมีบทบาทหลักในการประสานงาน หรือเก็บรวบรวมข้อมูล  
ออกใบอนุญาตให้กับคนขับรถ เพื่อท่ีรถรับ-ส่งจะได้ไปตรวจสภาพและข้ึนทะเบียนกับ 
กรมการขนสง่ฯ 
 4.	 เครอืข่ายที่สนับสนุน คือตัวกลางท่ีส�าคัญให้เกิดการประสานงานแก้ไขปัญหา  
เชน่ มูลนิธิและเครือขา่ยผู้บริโภคท้ังหลายท่ีเข้ามามีบทบาทหลักสนับสนุน 

เวทีนโยบำย

สรุปต้นแบบกำรจัดกำร 
อย่ำงบูรณำกำร 
เพ่ือรถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย

วัฒนดนัย ธนัญชัย
นักวิจัยโครงการรถรับสง่
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 เรื่องกระบวนการจัดการรถรับ-สง่ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.	ประเมินสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล พูดคุย น�าเสนอข้อมูล ท้ังผู้ประกอบการ  
คนขบัรถ ผู้ปกครอง โรงเรียนและเครือขา่ยต่างๆ ต้องมขีอ้มลูท่ีจะมาพดูคุยรว่มกันเพื่อให้
ทราบปัญหา 
 2.	 รวมกลุ่มพัฒนาขึ้นเป็นเครอืข่าย น�าข้อมูลมาพูดคุยแลกเปล่ียน ท้ังเครือข่าย 
ในโรงเรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ครูท่ีรับผิดชอบ เครือข่ายภายนอก เช่น ขนส่งฯ 
ต�ารวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) ท่ีจะเข้ามาท�าตรงนี้
 3.	การเพิ่มแรงเสรมิลดแรงต้าน เป็นการให้ความรู้ท้ังผู้ประกอบการว่า การจะเป็น
รถรับ-ส่งท่ีมีประสิทธิภาพควรท�าอย่างไรบ้าง เช่น ต้องผ่านการตรวจสภาพ คนขับรู้ 
กฎจราจรมากน้อยแค่ไหน ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเพียงใด 
 4.	 ส่วนมาตรการการบังคับใช้ หลักๆ คือเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
และผู้ปกครองท่ีเลือกรถนักเรียน หลักการง่ายๆ คือ การบังคับใช้กฎหมาย ต้องให ้
ผู้ประกอบการได้รับรู้ว่ากฎหมายเป็นอย่างไร ต้องท�าอย่างไรบ้าง รณรงค์ให้มีการให้ 
ความรู้ซ�าหลายๆ ครั้ง แม้ว่าผู้ประกอบการจะรู้กฎหมาย แต่พฤติกรรมเคยชินก็อาจ 
ท�าให้เขาฝ่าฝืนกฎจราจรได้ และกฎหมายต้องมีการบังคับใช้อยา่งเข้มงวด มีการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีมีการอัพเดทใหมอ่ยูเ่สมอ 
 5.	การประเมินผล เพื่อติดตามดูว่า อะไรคือปัญหา อุปสรรคคืออะไร เพ่ือจะได้ 
ไปวางแผนในอานาคต 
 6.	การคืนข้อมูลให้กับพื้นท่ีในระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นนโยบายต่อไป 
 นอกจากนี้เรายังพบว่า ในหลายพื้นท่ีมีการก�าหนดตารางการท�างาน จึงขอเสนอให้
แต่ละพื้นท่ีก�าหนดเอาไว้ในแผนเลย เช่น ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาต้องท�าอะไร  
รวมกลุ่ม อบรม โรงเรียนต้องวางแผนแล้วว่า จะต้องมีผู้ประกอบการ คนขับรถเข้ามา 
พูดคุยกัน ท�าความเข้าใจจนสามารถน�ารถไปตรวจสภาพให้ผ่านและมีความปลอดภัย  
รวมถึงการอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีคนขับรถต้องรับทราบโดยตรง
 ช่วงเวลาเปิดเทอม บทบาทของกรมการขนส่งฯ คือการตรวจสภาพรถ กวดขัน 
วินัยจราจร หากขั้นตอนการเตรียมการต้ังแต่ปิดภาคเรียนแล้วเสร็จ ปัญหาตรงนี้ของ 
ผูป้ระกอบการก็จะลดลงไป สว่นผู้ปกครองก็อาจจะสะท้อนปญัหาว่า เวลาลกูตนเองนั่งรถ
แล้วเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรือไม่ สามารถสะท้อนหรือแจ้งกับทางโรงเรียนหรือ 
กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ส่วนหน้าท่ีของคนขับรถ ต้องรายงานว่าในแต่ละวันรับ-ส่ง 
ผู้โดยสารเรียบร้อยดีหรือไม ่มีอุปสรรคอะไรผา่นทางเครือขา่ยหรือโรงเรียนก็ได้ขึ้นอยูกั่บ
มาตรการของแต่ละพื้นท่ี ชว่งปลายทางคือปิดภาคเรียน ก็อาจจะมีการมานั่งพูดคุยกันว่า 
ในแต่ละชว่ง มีปัญหาอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาต่อไปข้างหน้า 
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 บทบาทหลักของภาคีเครอืขา่ย ควรเริม่จากโรงเรยีน โรงเรียนควรเปน็จุดเร่ิมต้นหลัก
ของการแก้ปัญหา โรงเรียนต้องก�าหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาขึ้นทะเบียนหรือให้ข้อมูล
ก่อนเวลาเปิดภาคเรียน และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับผู้ปกครอง คนขับ ขนสง่
รถรับสง่ มีระบบการจัดการกันเองภายในท่ีดี โดยเฉพาะการมีฐานข้อมูลท่ีดี ต้ังแต่ข้อมูล
นักเรียนท่ีขึ้นรถรับ-สง่ ข้อมูลของผู้ประกอบการ คนขับรถ ท้ังท่ีผา่นการตรวจสภาพและ
ไม่ผ่าน อีกส่วนหน่ึงคือ การจัดการในแต่ละสายการเดินรถในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีต้องจัดการ 
ให้ดี เป็นรูปธรรม 
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ในความท้าทายของเรื่องการจัดการรถรบั-ส่งนักเรยีนปลอดภัย	หรอืสิ่งทีเ่ราอยากให้	
เกิดการขับเคล่ือนอย่างแท้จริง คือการท�าให้เรื่องของรถรับ-ส่ง นักเรียนท่ีปลอดภัย 
เป็นเรื่องของ ‘ความจ�าเป็น’ ไมใ่ช ่‘ทางเลือก’ เราจึงให้ความส�าคัญกับ 3 เรื่องคือ 1) คน 
คือคนขับรถต้องมีพฤติกรรม ปัจจัยด้านกายภาพต่างๆ ท่ีมองแล้วเห็นว่าเหมาะสม  
มีความแข็งแรง ผู้ปกครอง นักเรียน ก็ต้องให้ความรว่มมือ และโรงเรียนควรเป็นจุดหลัก
ในการจัดการ 2) รถ เร่ืองรถท่ีได้มาตรฐาน เราต้องให้ทุกฝ่ายมาคุยกัน ท้ังขนส่งทางบก  
ผู้ประกอบการ โดยมีโรงเรียนเป็นตัวกลางให้ 3) สภาพแวดล้อม เพราะสภาพแวดล้อม
แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน เราก�าลังคุยกันเร่ืองบริบท เร่ืองความร่วมมือ เรื่องนโยบาย  
เรื่องการก�าหนดกลไกคณะท�างานต่างๆ 
 จากการประมวลผลของการเสวนาท่ีผ่านมา ท�าให้เห็นว่า การจัดระบบข้อมูล 
ในโรงเรียนท่ีเป็นระบบ เร่ืองการบริหารจัดการท่ีปลอดภัยต่อเนื่อง แผนงานเรื่องความ 
เข้มแข็ง กลไกท่ีเป็นรูปธรรม ท้ังหมดน้ีจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 
มีความยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงการรวมกลุ่ม การบริหารเครือขา่ยและการจัดการท่ีดี 
 ความท้าทายอีกเร่ือง คืออยากให้มองเร่ืองนี้เป็นเร่ืองเดียวกับการศึกษา เพราะ 
เรื่องการเดินทางของนักเรียนนี้ยังไม่ถูกบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการศึกษา  
เราต้องยอมรับความจริงว่า หากเด็กไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ หรือโรงเรียนไม่มี

เวทีนโยบำย

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
รถรับส่งนักเรียนที่จะเกิดขึ้นได ้
ภำยใน 1 ปี

พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนำ
นิติกรช�านาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เด็กเรียนก็ไมม่คีวามหมาย กรณศีกึษาจากต่างประเทศ เชน่ ยุโรป จะมองเร่ืองการเดินทาง
ของเด็กท่ีปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา ซ่ึงเราต้องไปดูว่า กฎหมายด้าน 
การศกึษา คือ พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาติฯ ฉบบัท่ีก�าลังรา่งอยูใ่นขณะนีส้ามารถตอบโจทย์
ความต้องการน้ีหรือไม่ เพราะนิยามด้านการศึกษาปัจจุบันท่ีเราไปส�ารวจมา จะมองแค่
เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพผู้สอน  
แต่ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองของการเดินทางหรือการเข้าถึงการศึกษาโดยปลอดภัย หากมีการ
เติมเต็มตรงจุดนี้ก็คิดว่าจะแก้ปัญหาได้มากขึ้น
 จากโมเดลท่ีเราน�าเสนอจะเห็นว่า รา่ง พ.ร.บ. การศึกษาฯ จะดูแลครอบคลุมไปถึง
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้ามไป 
ถึงโรงเรียนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับถ่ายโอนมา มีเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  
ถ้าเป็นโรงเรียนท้องถ่ิน ท้องถ่ินก็ควรจะจัดต้ังงบประมาณเรื่องการเดินทางได้ ซึ่งเรา 
พบว่าท่ีมีอยู่ครอบคลุมเฉพาะเด็กด้อยโอกาส ท�าให้ท่ีไม่ด้อยโอกาสแต่มีความจ�าเป็น 
ต้องไปโรงเรียนไมส่ามารถท่ีจะไปรถคันเดียวกันได้ ซึ่งนี่คือการเสียโอกาส 
 นอกจากนี้ การผลักดันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขับเคล่ือนในเรื่องนี้ จ�าเป็นต้องมี
เรื่องของตัวช้ีวัดมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องระบบการจัดการด้วย ส่วนปัจจัยท่ีอยากให้
พิจารณาซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการจัดการรถรับ-ส่งปลอดภัย คือ เรื่องนโยบายผู้บริหาร  
เร่ืองระบบการติดตามประเมนิผลฐานขอ้มลู และสดุท้ายคือการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น
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1.	 	กรมการขนส่งทางบก และ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน		
ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
“ตรวจสภาพและออกใบอนุญาตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา” รวมถึงส่งเสริม 
องค์ความรู้ และ สมรรณะด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ

2.	 	องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน	รว่มสนับสนุนการเดินทางด้วยรถรับสง่นักเรียน

3.	 	ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	มีแนวทางในการจัดต้ัง “อนุกรรมการ 
ด้านเด็กและเยาวชน” ใน ศปถ. จังหวัด เพื่อรว่มเป็นกรรมการพัฒนาระบบจัดการ
การเดินทางท่ีปลอดภัยของนักเรียน

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบำย

รถรับ-ส่งนักเรียน
กับกำรเดินทำง (ไป-กลับ)
ที่ปลอดภัย
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เสริมพลังคนท�ำงำน
กลไกกำรจัดกำรระดับพ้ืนที่

เสวนำ

เสียงจำกคนท�ำงำน: เครื่อง
มือ 5 ชิ้น
ที่ท�ำให้กำรขับเคลื่อนกลไก 
ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์

จันทรทิ์พย	์วราหไพฑูรย์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ธาดา	ศูนยจั์นทร์
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร

เอกษา	ล้ิมเวยีงสริวิงศ์
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผูด้�าเนินรายการ
สโรชพันธ์ุ	สภุาวรรณ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

กำรอภิปรำยและทดลองใช้

1.  ‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’ ที่ท�ำให้กำร
ขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่
ผลลัพธ์

2.  ‘เครื่องมือระบำดวิทยำ
วัฒนธรรม’ กับควำม
ปลอดภัยทำงถนน

โดยทีมกระบวนกร  
ศูนยวิ์ชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน	(ศวปถ.)



ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 (ศวปถ.)	ท�างานภาพใหญ่ด้านวิชาการ	
ในระดับประเทศ ท�าให้ไม่สามารถท�างานตามล�าพังได้ ต้องมีภาคีเครือข่ายท่ีจะช่วย 
ขยายผลชุดความรูท่ี้ทางศนูยท์�าไว้เพื่อเปน็เคร่ืองมอืในการจัดการเชงิผลลัพธใ์หค้นท�างาน
ในระดับพ้ืนท่ี ภายหลังจากมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเร่ืองความปลอดภัย 
ทางถนนในปี 2554 ถือก�าเนิดขึ้น โดยมีกลไกในระดับชาติ จังหวัด อ�าเภอ และท้องถ่ิน 
 แต่ก็มีช่องว่างส�าคัญคือคนท�างานไม่สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้  
จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาชุดความรู้ในการขับเคล่ือนเชิงกลไก เพื่อเสริมสมรรถนะของ
คนท�างาน โดยใช้พ้ืนท่ีน�าร่อง คือท่ีจังหวัดสุรินทร์ 2 อ�าเภอ เพื่อทดลองใช้เคร่ืองมือใน 
การจัดการเชิงผลลัพธ์ ซึ่งผลของการน�าร่องได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ท�าให้คนท�างาน 
ในระดับพื้นท่ีสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่ือมโยงคนท�างาน มีแผนการ
ท�างานตลอดท้ังปี และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือขยายผลต่อไป ศวปถ.  
จึงสร้างเคร่ืองมือในการจัดการเชิงผลลัพธ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น ให้คนท�างานสามารถน�าไป
ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น กระท่ังออกมาเป็น ‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’ และหลังจากท่ีเราพัฒนาเครื่องมือ 
5 ชิ้นเสร็จ ก็มีการพัฒนากระบวนกรไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีการอบรมไปแล้ว 3 รุน่ 
 และนี่คือประสบการณ์การท�างานผา่น ‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’ ของคนท�างานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ี

สโรชพันธ์ุ สุภาวรรณ์  
ศูนย์วิชาการเพื่อความ 
ปลอดภัยทางถนน

จันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์

ธาดา ศูนย์จันทร์
ส�านักงานสาธารณสุข 
อ�าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร

เอกษา ล้ิมเวียงสิริวงศ์
ส�านักงานสาธารณสุข 
อ�าเภอจุฬาภรณ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ได้รูจั้กศูนยอ์�านวยความปลอดภัยทางถนนถนน	(ศปถ.)	มาก่อนทีจ่ะมเีครื่องมือ	5	ชิ้น	
เนื่องจากอยู่ในงานอุบัติเหตุห้องฉุกเฉิน ซึ่งเป็นงานท่ีมีคนไข้ประสบอุบัติเหตุมาหาเรา 
ค่อนข้างมาก เม่ือมารักษาเสร็จก็กลับ เรารู้ว่างานท่ีท�าเก่ียวข้องกับข้อมูลอยู่แล้ว แต่ 
ไม่สามารถเอาข้อมูลนี้กระจายออกไปให้ทุกฝ่ายรับรู้  จะมีประชุมท่ีศาลากลางก็ต้องรอ
โอกาสเฉพาะช่วงเทศกาล และมักเป็นคนสุดท้ายท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดจะถามว่า  
เม่ือวานน้ีมีคนบาดเจ็บเท่าไร แต่ไม่มีโอกาสบอกว่าในแต่ละเทศกาลมีอุบัติเหตุเท่าไร  
ท้ังท่ีเป็นอุบัติเหตุแบบซ�าซากแต่ไมม่ีใครจัดการเลย ไมม่ีการน�าข้อมูลออกไปใช้ ท้ังท่ีเรา
เก็บข้อมูลได้ท้ังจุดเสี่ยง อาชีพของคน อ�าเภอท่ีเกิดอุบัติเหตุ แม้ท่ีผ่านมาเราพยายาม 
จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ทางจังหวัดรู้ แต่ก็เป็นข้อมูลท่ีมีจ�านวนมาก ไม่เป็นระเบียบ  
จึงใช้ประโยชน์ได้ยาก
 ช่วงแรกท่ีได้รู้จัก ‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่พอได้เริ่มต้นแล้ว 
ก็รู้ว่าต้องท�าอย่างไร ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ เราได้ท�าการเชิญตัวแทนทุกอ�าเภอ 
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง อ�าเภอละ 5 ส่วน เพราะคนท่ีต้องมีส่วนเก่ียวข้องไม่ใช่แค่อ�าเภอ 
อย่างเดียว ท้ังสาธารณสุข แขวง ท้องถ่ินและหน่วยปกครองด้วย ก็น�ามาเรียนรู้ร่วมกัน
แล้วกระจายไปทุกอ�าเภอ

กำรสร้ำงถนนปลอดภัย  
คือกำรปลูกต้นไม้ทีละต้น

จันทร์ทิพย์ วรำหไพบูลย์ 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
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 แต่เนื่องจากเป็นเร่ืองใหม่ ทีมอ�าเภอท่ีมาก็ยังไม่เข้าใจบริบทว่า เครื่องมือ 5 ชิ้น 
คืออะไร ให้มาท�าอะไร บางส่วนก็เข้าใจ บางส่วนก็ยังไม่เข้าใจ ก็พยายามปรับให้เข้าใจ 
ตรงกัน แต่เมื่อถามว่าน�าเครื่องมือ 5 ชิ้นน้ีไปใช้อย่างไร เราก็ใช้ในลักษณะของการ 
ก่อตัวด้วย เราสามารถหาขอบเขตข้อมูลท่ีกระจัดกระจาย ใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นท�าข้อมูล 
สง่ไปในกลุ่มไลน์ เพื่อพยายามกระตุ้นทีม 
 วิธกีารสง่ขอ้มลูก็จะสง่ขอ้มูลท่ีส�าคัญในเครื่องมอืช้ินท่ี 1 ท่ีเรยีกว่า สามเหล่ียมปจัจัย
ก�าหนดสุขภาพ ว่าปัจจัยของอุบัติเหตุคืออะไร ปัญหาในพ้ืนท่ีของแต่ละพื้นท่ีท่ีส�าคัญ 
คืออะไร เพราะบริบทแต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกัน โดยมีทีมงานจากหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วย  
มองหาสาเหตุว่า ระบบเป็นอยา่งไร คนเป็นอยา่งไร ความเสี่ยงของแต่ละคนเป็นอยา่งไร 
เป็นการน�าไปใช้ในลักษณะนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นทางการ เป็นทฤษฎีหรือรูปภาพ แต่เท่าท่ี
ทราบทางสาธารณสุขได้น�าเรื่องนี้ไปกระจายให้ทีมสาธารณสุขหลายแหง่
 หลายท่านในท่ีนี้อาจจะยังสับสนเก่ียวกับเครื่องมือตัวนี้ แต่การจะน�าเครื่องมือนี ้
ไปใช้ให้ได้ผลต้องมีพวก เพราะไม่สามารถท�าคนเดียวได้ ต้องมีพวกท่ีจะไปช่วยกัน 
หมุนวงล้อขับเคล่ือน ชว่ยกันเชียร์ชาวบ้าน ต้องขึ้นไปทีละบันได บันไดแรกท่ีนครสวรรค์
ก�าลังจะท�าคือการต้ังอนุกรรมการขับเคล่ือน ช่วยกันท�างานเพ่ือให้เคร่ืองมือ 5 ช้ิน 
ประสบความส�าเร็จ
 ในการจะใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นให้ประสบความส�าเร็จ สิ่งแรกท่ีเราต้องรู้ก่อนคือ  
ข้อมูลต่าง ๆ  จะเอามาจากไหน ซึ่งหลายพื้นท่ียังสะเปะสะปะ ประการท่ีสอง เมื่อได้ข้อมูล
มาแล้ว เมื่อจะเอาไปใช้ ใครจะเป็นคนคอยติดตามก�ากับ ปัญหาของเครื่องมือ 5 ชิ้น 
อีกประการหนึ่งเท่าท่ีเคยท�า บางพื้นท่ีถ้าเราไม่ได้สร้างความเข้าใจดี ๆ หลายพ้ืนท่ีจะ 
หลุดประเด็น เชน่ ชุมชนหนึ่งบอกว่า ปัญหาคือรถการเกษตร แต่ไปจบท่ี ‘ต้นไม้ปัญหา’  
บอกว่าต้นไมน้ีช้ื่อ สวมหมวกนริภัย เพราะฉะนั้นท�าเร่ืองน้ีจึงต้องใจเย็น พยายามวางกรอบ
ให้ชัด เน่ืองจากคนท่ีเราไปท�างานด้วยเป็นชาวบ้านเจ้าของพื้นท่ี เจ้าของปัญหา เขาจะ
รู้สึกว่าปัญหาเยอะมาก ให้หยิบมาทีละปัญหา ท�าแผนภูมิต้นไม้ปัญหา หลายๆ ต้นก็ได้  
แต่ต้องปลูกทีละต้น อยา่ปลูกป่า
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กำรจะน�ำเครื่องมือนี้ไปใช้ให้ได้ผล
ต้องมีพวก  
เพรำะไม่สำมำรถท�ำคนเดียวได้  
ต้องมีพวกที่จะไปช่วยกัน 
หมุนวงล้อขับเคลื่อน  
ช่วยกันเชียร์ชำวบ้ำน  
ต้องขึ้นไปทีละบันได
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‘เครื่องมือ	 5	 ชิ้น’	 เป็นเครื่องมือที่เอาปัญหาเป็นศูนย์กลาง	 แล้วน�ามาใช้เป็น	
กระบวนการคิดอยา่งต่อเนื่อง แต่ก่อนหน้านั้นผมใช้ ‘แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์’ ผมรู้จัก
เครื่องมือ 5 ชิ้นครั้งแรกเดือนธันวาคมปี 2560 มีการสอนเรื่อง สามเหล่ียมปัจจัยก�าหนด
สุขภาพ แผนภูมิต้นไม้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีท�าให้เกิดความรู้สึก เกิดความคิด 
และการลงมือท�า
 ตอนอบรมกระบวนกรรุน่ท่ี 1 ด้วยประสบการณ์การประชุมกับคณะท�างานสนบัสนนุ
การป้องกันอุบติัเหตุจราจรหรอื สอจร. ก็เกิดค�าถามว่า ท�างานรว่มกันมา 8 ป ีท�าไมอุบัติเหตุ
ไม่ลด แล้วก็พบว่ามีแต่คนท�างานท่ีมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ส�าคัญ คนท่ีมีความรู้สึกร่วม 
น่ังประชุมอยูต่รงนี้ แต่ชาวบา้นไมเ่คยรูส้กึ คนท่ีประสบอุบติัเหตเุสียชวิีตคือคนท่ีน่ังอยูใ่น
หมู่บ้าน ตราบใดท่ีชาวบ้านไม่มีความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องน้ี เขาก็จะไม่มีทางท่ีจะคิดหรือ 
ลงมือท�า เราไมม่ีทางท่ีจะเอาสวมหมวกนิรภัยไปใสศ่ีรษะใคร ยกเว้นเขาจะท�าเอง ดังนั้น 
อย่างแรกท่ีเราต้องใส่ คือใส่ความรู้สึกให้ก่อน ซึ่งถ้าใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ก็จะสามารถ 
ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้
 ถามว่าเราน�าเคร่ืองมือ 5 ชิ้นไปพัฒนาคนอย่างไร ทุกคนท่ีเข้ากระบวนการนี้จะได้
เรียนรู้รว่มกันในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเป็นสว่นท่ีส�าคัญมาก ผมเคยถูกนายอ�าเภอถามว่า 
มีผู้เสียชีวิตก่ีคน บาดเจ็บก่ีคน เพศชายก่ีคน เมาก่ีคน จักรยานก่ีคน ปรากฏว่าตอบไมไ่ด้ 

รู้สึกร่วม สร้ำงควำมคิด และลงมือท�ำ

ธำดำ ศูนย์จันทร์ 
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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หน่ึงเดือนหลังจากน้ันก็ไปท�าข้อมูลท้ังระบบก่อนน�าเสนอให้นายอ�าเภอฟังและคืนข้อมูล
ให้กับท้องถ่ิน
 โดยสรุปคือ เครื่องมือ 5 ชิ้นสามารถน�าไปใช้ได้จริง แต่ต้องมีข้อมูล อย่างการ 
ท�าสามเหล่ียมปัจจัยก�าหนดสุขภาพ เวลาถามทุกคนจะบอกว่า ‘บาดเจ็บ’ แต่ชาวบ้าน 
ไมไ่ด้รู้สึกรว่มด้วย ต้องตอบว่า ‘บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 10 คน’ คือจะต้องเป็นตัวเลข 
เพื่อใช้ขับเคล่ือน โดยส่วนตัวคิดว่า เครื่องมือชิ้นท่ี 1 น้ีมีความส�าคัญท่ีสุด เพราะเป็น 
ตัวท่ีกรองว่าเราจะใช้อะไร ดังนั้น ถ้าข้อมูลไมดี่จะไปต่อไมไ่ด้ สิ่งท่ีจะสร้างความรู้สึกรว่ม
ได้คือสามเหล่ียมปัจจัยก�าหนดสุขภาพท่ีข้อมูลชัด ถ้าจะลงพื้นท่ีไหน ต้องหาข้อมูลก่อน 
ว่าเสียชีวิตก่ีคน บาดเจ็บก่ีคน แล้วเขียนให้ชาวบ้านเห็นพร้อมรายช่ือ ถ้าไม่ใช้ข้อมูล 
แบบนี้เครื่องมือชิ้นต่อ ๆ ไปจะไมม่ีประโยชน์ ท�าต่อเนื่องไมไ่ด้ 
 ในส่วนของข้อดี ถ้าใครใช้เคร่ืองมือ 5 ชิ้นอย่างเป็นระบบ จะสร้างความรู้สึก 
ให้กับคนร่วมงาน เคร่ืองมือ 5 ชิ้นจึงเป็นอุปกรณ์ส�าคัญท่ีใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการใช้
ความรู้สู้อุบัติเหตุ สว่นเรื่องข้อเสีย ตอนนี้ยังไมเ่ห็น แต่ขอเสนอข้อควรระวังในการใช้งาน  
เพราะการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นเหมือนเป็นการเรียนรู้จากปัญหา สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีได้ท�างาน
กับชาวบ้านคือ อยา่ให้เขาหลงประเด็น
 ประการท่ีสองท่ีควรระมัดระวังคือ ควรระบุปัญหาให้ชัดเจนว่า เสียชีวิตก่ีคน  
เจ็บก่ีคน เดือนท่ีผา่นมาอ�าเภอพรรณานคิมได้ท�าการประเมนิ D-RTI PLUS (District Road 
Traffic Injury) ซึ่งมีเครื่องมือ 5 ชิ้นนี้อยูใ่นเกณฑ์ด้วย เราก็ต้องมีตัวเลข สัดสว่นร้อยละ
ของคนท่ีไมส่วมหมวก ถ้าไมม่ีตัวนี้ก็จะไมช่ัด
 ประการต่อมา สมัยก่อนสกลนครจะมีวิทยากรกระบวนการใช้ในการท�างานแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงให้ความส�าคัญกับวิธีการหาค�าตอบมากกว่าค�าตอบ หมายความว่า  
เราต้องหาทางกระตุน้ใหค้นท่ีรว่มกลุม่กับเราพูดค�าตอบออกมาเอง แมเ้ราจะรูอ้ยูแ่ล้วก็ตาม 
นี่คือหน้าท่ีของกระบวนกร เมื่อไรท่ีหลุดจากปากของเขา เขาต้องรับผิดชอบ ดังนั้น  
การท�าเครื่องมือ 5 ชิ้นก็เชน่กัน ต้องให้มันหลุดออกจากปากเขาให้ได้
 ต่อมา เครื่ องมือ 5 ชิ้นเป็นเครื่ องมือท่ีร้อยเรียงเป็นข้ันเป็นตอนต่อเนื่ องกัน  
ถ้าท�าสามเหล่ียมปัจจัยก�าหนดสุขภาพไม่ดี แผนภูมิต้นไม้ปัญหาก็จะไม่ดี บันไดผลลัพธ ์
ก็จะไม่ดีเป็นขั้นๆ ไป แต่ถ้าท�าไปแล้ว อะไรท่ีเติมเต็มไม่ได้ก็ย้อนกลับมาปรับเพิ่ม  
เปน็กระบวนการท่ียอ้นไปมาได้ เพราะท้ังหมดท้ังมวลแล้ว การน�าไปใชข้ึ้นอยูกั่บชาวบา้น 
ถ้าเขาไมม่ีความรู้สึกรว่มแล้ว สุดท้ายคนท่ีเหนื่อยจะเป็นเรา
 ในส่วนของอ�าเภอพรรณานิคม นอกจากเคร่ืองมือ 5 ชิ้นท่ีใช้แล้ว ยังใช้การ 
ประชุมร่วม ศปถ.อ�าเภอ ต�าบล ชุมชน เช่น บ้าน ก. อยู่ติดกับบ้าน ข. ชาวบ้าน ก. มา 
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตท่ีบ้าน ข. ก็จะเชิญผู้น�าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขของ 
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บ้าน ก. และบ้าน ข. และเชิญอ�าเภอมา เรียกว่าการสอบสวนอุบัติเหตุรว่มอ�าเภอ ต�าบล
และชุมชน ซึ่งถ้าท�าเครื่องมือ 5 ชิ้นได้ดี ความทุกข์จากการเห็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็
จะถูกแบง่เบา
 ต่อจากนี้ทางทีมก็จะน�าเครื่องมือ 5 ชิ้นลงไปท�าในพ้ืนท่ี 20 หมู่บ้าน เพราะว่า 
วิธีการเดิม ๆ ท่ีลงไปคุยกับชาวบ้านไมไ่ด้ผลแล้ว ดังนั้น ท่ีบอกว่าชาวบ้านขาดความรู้นั้น
จึงไมใ่ช ่เพียงแต่ต้องน�ากระบวนการเข้าไปให้ชาวบ้านได้เรียนรู้

เครื่องมือ 5 ชิ้นสำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง 
แต่ต้องมีข้อมูล อย่ำงกำรท�ำ
สำมเหลี่ยมปัจจัยก�ำหนดสุขภำพ  
เวลำถำมทุกคนจะบอกว่ำ ‘บำดเจ็บ’ 
แต่ชำวบ้ำนไม่ได้รู้สึกร่วมด้วย  
ต้องตอบว่ำ ‘บำดเจ็บ 20 คน  
เสียชีวิต 10 คน’  
คือจะต้องเป็นตัวเลขเพ่ือใช้ขับเคลื่อน 
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งานอุบัติเหตุในอ�าเภอจุฬาภรณ์เริ่มต้นจากศูนย์	 ผมเข้ามารับงานอุบัติเหตุปี	 2559		
ซึ่งเป็นปีท่ีมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงมาก จนผู้ว่าราชการจังหวัดถามลงมาทาง 
นายอ�าเภอว่าเพราะอะไร จึงประสานงานมาท่ีสาธารณสุขว่ามีข้อมูลหรือไม่ จ�านวน 
ผู้เสียชีวิตมีเท่าไร เพศอะไรบ้าง ซ่ึงเวลานั้นไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่มีข้อมูล จึงเป็น
ท่ีมาของการเริม่ต้นค้นหาว่า กระบวนการท�างานเพื่อลดอุบติัเหตุควรท�าอะไรบา้ง ก็ไปเจอ
คู่มือแนวทางการด�าเนินงานและการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ
ทางถนนระดับอ�าเภอหรือ D-RTI ซึ่งมีการกล่าวถึง 5 ส. 5 ช. 
 โดย ส.ตัวแรกท่ีมีความส�าคัญ คือ สารสนเทศและข้อมูล แล้วจะน�าข้อมูลจากไหน 
ผมสอบถามไปยังหอ้งฉกุเฉินของทางโรงพยาบาลก็พบว่า มีเฉพาะรายช่ือ สอบถามไปทาง
ต�ารวจก็มีข้อมูลเฉพาะท่ีเป็นคดีความ จึงไปค้นหาในบริษัทกลางฯ พบว่ามีผู้เสียชีวิตใน
อ�าเภอจุฬาภรณ์ประมาณ 10 กว่าคน แต่จากท่ีพบเจอด้วยตนเองมีจ�านวนมากกว่านั้น  
เมื่อ ส. ตัวแรกเป็นเรื่องยากจึงใช้ ส. ตัวท่ี 2 คือสหวิชาชีพ โดยมีเจ้าหน้าท่ีห้องฉุกเฉิน 
ต�ารวจ หนว่ยกูภั้ยมาชว่ย น�ารายชื่อมาชว่ยกันวิเคราะหจ์นได้ขอ้มลู หลังจากน้ันก็น�าขอ้มลู
ไปเสนอในเวทีจังหวัด

‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’  
เปลี่ยนกระบวนทัศน์อุบัติเหตุทำงถนน

เอกษำ ลิ้มเวียงสิริวงศ์ 
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 โจทย์ต่อมาคือ แล้ว ศปถ. ท�าอะไรบ้าง ท�าให้ผมต้องท�าความรู้จักว่า ศปถ. คืออะไร 
แต่แม้จะมีค�าสั่งแต่งต้ังต้ังแต่ปี 2557 ก็ยังไม่เกิดการประชุมเลย จึงคิดว่าน่าจะประชุม 
กันสักคร้ัง จากน้ันกระบวนการของ ศปถ. จึงเริ่มขยับ และบังเอิญว่าช่วงเดือนธันวาคม 
ปี 2560 ได้มาพบกับทีมศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ท�าให้ได้ 
เรียนรู้ ‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’
 หลังจากท่ีได้เข้าอบรมกับ ศวปถ. เราก็สรา้งทีมงานท่ีประกอบด้วยต�ารวจ หนว่ยกู้ภัย 
พยาบาลและอ�าเภอ สิ่งแรกท่ีได้จากเครื่องมือ 5 ชิ้น คือได้เงิน ด้วยการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น
มาวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาเป็นโครงการขึ้นมา และเขียนของบจาก ศวปถ. เพื่อน�ามา
ขับเคล่ือนทีม ศปถ.อ�าเภอ และ ศปถ.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
 นอกจากน้ี เม่ือผา่นการอบรมกระบวนกรแล้วก็คิดว่า ตนเองมศีกัยภาพท่ีจะถ่ายทอด
ต่อสูร่ะดับพื้นท่ี โดยลงไปใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นให้กับทุกต�าบล ให้แต่ละต�าบลดึงทีมท่ีคิดว่า
จะสามารถขับเคล่ือนงานได้ในระดับต�าบลมาเข้ารับการอบรมเครื่องมือ 5 ชิ้น
 สิ่งท่ีได้อีกประการหนึ่งจากเครื่องมือ 5 ชิ้น คือการเปล่ียนกระบวนทัศน์ ถ้าถามทีม
ท่ีมาอบรมว่า อุบัติเหตุเกิดจากอะไร แก้ตรงไหน ส่วนใหญ่จะตอบว่าอยู่ท่ีตัวผู้ขับข่ี  
ผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นการมองไปท่ีตัวผู้ขับขี่ แต่เครื่องมือ 5 ชิ้นนี้จะช่วยให้วิเคราะห ์
ว่า นอกจากพฤติกรรมแล้ว ยังมีเรื่องของระบบ สภาพแวดล้อม พอผา่นการอบรม 2 วัน  
หลายท่านเปล่ียนความคิดว่า นอกจากตัวผู้ขับขี่แล้ว ตัวเราก็มีส่วนช่วยในการ 
ลดอุบัติเหตุได้ นี่คือกระบวนการท่ีน�าไปใช้ในพื้นท่ี
 เง่ือนไขแรกของเคร่ืองมือ 5 ช้ินก็คือตัวข้อมูล ตอนท�าเครื่องมือ 5 ช้ินในทีมต�าบล 
การวิเคราะห์ปัญหาจะไม่เท่ียงตรงถ้ามีข้อมูลไม่ชัด ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต 
ท่ีค่อนข้างชัด จะท�าให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงและแก้ได้ถูกประเด็น
 อีกประการหน่ึงส�าหรับเคร่ืองมือ 5 ชิ้น คนใจร้อนจะท�าไม่ได้ เพราะต้องใช้เวลา 
กว่าจะไปได้ในแต่ละขั้นตอน ต้ังแต่การอบรม ถ้าเกิดคนไหนใจไมม่าก็ท�าไมไ่ด้ อบรมกัน
แค่ 2 วันก็ค่อนข้างจะหนัก กว่าจะผ่านกระบวนการแต่ละเครื่องมือต้องมีการถกเถียง 
พูดคุยกัน มันต้องการคนท่ีมีใจรักและมีเวลาให้
 จุดขายประการหนึ่งของเคร่ืองมือ 5 ชิ้นคือ เคร่ืองมือชิ้นนี้เป็นเหตุและผล ถ้าเรา
สามารถใช้มันเพ่ือวิเคราะห์ถึงรากฐานของปัญหาและผลท่ีจะเกิดหลังจากลงมือปฏิบัติ 
ว่าเป็นอยา่งไร มีกระบวนการขับเคล่ือนอยา่งไร มันจะท�าให้เรามีแผนขับเคล่ือนงานท้ังป ี
หรือ 2-3 ปี
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ส�ำหรับเครื่องมือ 5 ชิ้น  
คนใจร้อนจะท�ำไม่ได้ เพรำะต้องใช้เวลำ
กว่ำจะไปได้ในแต่ละขั้นตอน  
ตั้งแต่กำรอบรม ถ้ำเกิดคนไหน 
ใจไม่มำก็ท�ำไม่ได้  
อบรมกันแค่ 2 วันก็ค่อนข้ำงจะหนัก  
กว่ำจะผ่ำนกระบวนกำรแต่ละเครื่องมือ
ต้องมีกำรถกเถียงพูดคุยกัน  
มันต้องกำรคนที่มีใจรักและมีเวลำให้
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ปลายปี	2561	องค์การอนามัยโลก	 (World	Health	Organization:	WHO)	 เปิดเผย
รายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกประจ�าปี 2561 ว่า มีผู้เสียชีวิต 1,300,000 คน 
ขณะท่ีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยในชว่ง 3 ปีก่อนหน้านั้นคือปี 2558-2560 
มีจ�านวนถึง 24,326 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ในปี 2561 ตัวเลขดังกล่าวปรับลดลง
เหลือ 22,491 คน ขยับลงมาอยู่ท่ีอันดับ 9 ของโลก แม้จะเป็นสัญญาณท่ีดี แต่ก็ยังเป็น
ตัวเลขท่ีสูงอยูแ่ละควรลดลงกว่านี้ 
 ในการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน หลายต่อหลายครั้งท่ีผู้ท�างานและทีม 
ไม่รู้ว่าควรจะต้องเร่ิมต้นท่ีจุดไหน ควรมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างไรเพื่อ 
น�าไปสูผ่ลลัพธ์ท่ีต้องการ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้หลายพื้นท่ียังไมส่ามารถลดอัตราการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้
 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนหรือ ศวปถ. จึงได้ออกแบบเครื่องมือ 
ส�าหรับคนท�างานท่ีเรียกว่า ‘เคร่ืองมือ 5 ชิ้น’ โดยอาศัยแนวคิดปัจจัยก�าหนดสุขภาพ 
(determinants of health) ซึ่งจะช่วยให้คนท�างานด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาสุขภาพมีเครื่องมือท่ีใช้มองสุขภาวะแบบองค์รวม เพราะปัญหาสุขภาพไม่ใช ่
เรื่องเฉพาะตัวปัจเจกแต่ละคนเท่านั้น แต่มันสัมพันธ์อยา่งแยกไมอ่อกกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งบุคคลผู้นั้นสังกัดอยู่

กำรอภิปรำยและทดลองใช้

‘เครื่องมือ 5 ชิ้น’  
ที่ท�ำให้กำรขับเคลื่อนกลไก ศปถ.  
ไปสู่ผลลัพธ์
โดยทีมกระบวนกร  
ศูนย์วิชำกำรเพ่ือควำมปลอดภัยทำงถนน (ศวปถ.)
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 “เคร่ืองมือ 5 ชิ้นท�าหน้าท่ีหลักๆ อยู่ 2 หน้าท่ี หน่ึงคือเป็นตัวช่วยในการพัฒนา
โครงการ (problem based project) เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหาสู่การก�าหนด 
เป็นผลลัพธ์ การก�าหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบกิจกรรม และก�าหนดวิธีการในการ
ประเมินผล หน้าท่ีท่ีสอง คือเป็นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหา (problem based learning) 
ซึ่งมันจะบรรจุไว้ในเกณฑ์การประเมิน D-RTI Plus แต่ละข้อจะใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นว่า  
ในการวิเคราะห์แต่ละปัญหา และจะใช้เคร่ืองมือตัวไหนในการวิเคราะห์ การก�าหนด 
แผนงาน” สโรชพันธ์ุ สุภาวรรณ์ จาก ศวปถ. กล่าว
 เครื่องมือ 5 ชิ้นท่ีว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง?
 เครื่องมือชิ้นแรก	 คือ	 สามเหลี่ยมปัจจัยก�าหนดสุขภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป็น 
เคร่ืองมือและเป็นส่วนท่ีส�าคัญในการประมวลภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
ในพ้ืนท่ี โดยใช้ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีรวบรวมขึ้น แล้วน�ามาจัดหมวดหมู่
ตามปัจจัยก�าหนดสุขภาพประกอบด้วย 1) ปัจเจก เชน่ พฤติกรรมเสี่ยง วิถีชีวิต ค่านิยม  
2) สภาพแวดล้อม หมายถึงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดอุบัติเหตุ แบ่งเป็นด้านสังคม 
และด้านกายภาพ และ 3) สุดท้าย คือระบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจัดการข้อมูลเพ่ือท�า 
แผนป้องกันยังขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น
 โดยในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กชอปการใช้เคร่ืองมือ 5 ชิ้นให้แก่ 
ผู้เข้ารว่มเสวนา ธาดา ศูนย์จันทร์ จากส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ผู้มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นในพื้นท่ี กล่าวกับผู้ร่วมเวิร์กชอปว่า  
สิ่งส�าคัญท่ีสุดของการท�าสามเหล่ียมปัจจัยก�าหนดสุขภาพ คือข้อมูล และต้องเป็น 
ข้อมลูท่ีมคีวามชดัเจน มตัีวเลขประกอบใหเ้หน็ภาพ และกระตุ้นใหช้าวบา้นเล่าถึงประเด็น
ปญัหาออกมา ซึ่งจะชว่ยสรา้งความรูส้กึรว่มกับปัญหาใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ดังน้ัน ก่อน
ท่ีเขาจะลงพ้ืนท่ีใดก็ตาม เขาจะท�าการเตรียมข้อมูลอย่างดีเพื่อใช้ในการท�าสามเหล่ียม
ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ 
 เครื่องมือชิ้นที่	 2	 :	แผนภูมิต้นไม้ปัญหา เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้มองปัญหาแบบ 
เชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล และวิเคราะห์ลึกไปถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบ  
โดยเลือกปัญหา 1 ข้อท่ีต้องการแก้ไขให้เป็นส่วนของล�าต้น จากนั้นจึงวิเคราะห์สาเหตุ 
ท้ังด้านพฤติกรรม สภาพแวดล้อม และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตรงน้ีจะเปน็สว่นของรากต้นไม้ 
เพื่อน�าไปสูผ่ลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ซึ่งจะอยูใ่นสว่นของก่ิงก้านใบ
 เครื่องมือชิ้นที่	 3	 :	บันไดผลลัพธ์	 คือการวางผลลัพธ์เพื่อช่วยก�าหนดเป้าหมาย 
การด�าเนินงานให้มีความชัดเจนและมองเห็นแนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้น โดยผลลัพธ์
ในแต่ละขั้นบันไดต้องสอดรับกับรากของต้นไม้ปัญหาท่ีครอบคลุมปัจจัยก�าหนดสุขภาพ
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 เครื่องมือชิ้นที	่4	:	การวิเคราะหแ์รงเสรมิ-แรงต้าน	หมายถึงการออกแบบกิจกรรม
ท่ีจะแก้ปัญหาต้องมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ท่ีต้ังไว้ โดยวิเคราะห์ถึงแรงเสริมและ 
แรงต้านซ่ึงจะช่วยให้ทีมงานรับรู้ถึงต้นทุนและข้อจ�ากัดในพ้ืนท่ี ท้ังยังช่วยให้ก�าหนด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงเสริมและลดแรงต้าน เพื่อน�าไปสูผ่ลลัพธ์ท่ีคาดหวัง
 เครื่องมือชิ้นที่	 5	 :	การรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์	 โดยหลังจากทีมงาน 
ได้ขับเคล่ือนตามแผนงานแล้ว ต้องท�าการติดตามประเมินผลซ่ึงจะช่วยให้เห็นความ
ก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามบันไดผลลัพธ์ และยังช่วยให้มองเห็น 
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดระหว่างทางท่ีอาจท�าให้การท�างานไปไมถึ่งผลลัพธ์ท่ีวางเอาไว้
 กระบวนกรผู้ร่วมจัดเวิร์กชอปอย่าง เอกษา ล้ิมเวียงสิริวงศ์ ส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอจุฬาภรณ ์จังหวัดนครศรธีรรมราช กล่าวว่า เครื่องมือ 5 ช้ินชว่ยให้เกิดกระบวนทัศน์
ในการมองปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะช่วยให้เห็นว่า ไม่ใช่เฉพาะแค่
พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีประเด็นด้านสภาพแวดล้อมและ
ระบบท่ีต้องน�ามาคิดประกอบด้วย
 สิ่งท่ีลืมไม่ได้คือ เครื่องมือ 5 ชิ้นเป็นกระบวนการการท�างานท่ีต่อเนื่อง น�าผลท่ี 
เกิดขึ้นมาประเมินอยา่งต่อเนื่อง มองหาความส�าเร็จและจุดอ่อน ท�างานด้านข้อมูลอยา่ง
เข้มข้น ท่ีส�าคัญคือ ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละเปลาะๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีกระบวนกร
กล่าวย�าเสมอ

เครื่องมือ 5 ชิ้นท�ำหน้ำที่หลักๆ อยู่สองหน้ำที่ 
หนึ่งคือเป็นตัวช่วยในกำรพัฒนำโครงกำร  
เริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
สู่กำรก�ำหนดเป็นผลลัพธ์  
กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ กำรออกแบบกิจกรรม 
และก�ำหนดวิธีกำรในกำรประเมินผล  
หน้ำที่ที่สอง คือเป็นกระบวนกำรเรียนรู ้
จำกปัญหำ 
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เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมเป็นแนวคิดใหม่ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยซ้ึ่งเข้ามา	
เพ่ือท�าความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพราะพฤติกรรมเสีย่งในการใช้รถใช้ถนน
ท่ีเกิดขึ้นในบ้านเรา มีความสัมพันธ์กับแบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรม หมายความว่า
ปัจเจกไม่สามารถมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ถ้าไม่มีแบบแผนทางสังคมหรือวัฒนธรรมมาก�ากับ
วิธีคิด ดังนั้น เวลาท�างานสร้างความปลอดภัยบนถนน ด้วยแนวคิดนี้ก็จะขยับแนวทาง 
การมองท่ีตัวผู้ใชถ้นน (road user approach) มาเป็นการมองผา่นแบบแผนทางสงัคมและ
วัฒนธรรม
 ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนนเป็นอยา่งไร ส�าหรับคนท่ีท�างาน
ด้านสาธารณสุข ค�าว่า ‘ระบาดวิทยา’ มีความหมายส�าคัญครอบคลุมไปถึง คน สถานท่ี
และเวลา เมื่อน�าแนวคิดระบาดวิทยามาประยุกต์กับสังคมวัฒนธรรม จึงออกมาเปน็ความ
สนใจ 3 ด้านหลักๆ คือมิติของคน รถและถนน โดยในแต่ละหัวข้อจะมีมิติปลีกยอ่ยได้อีก
 แต่พื้นฐานส�าคัญของระบาดวิทยาแบบเดิมท่ีมีคน สถานท่ีและเวลา ไม่น�าไปสู่ 
การท�างานในรูปแบบหรือมุมมองใหม่ๆ หรือไม่ได้มีมิติในเชิงลึก เช่น เรารู้ว่าอุบัติเหตุ 
เกิดกับกลุ่มคนท่ีเป็นวัยรุ่น เกิดในช่วงเวลา 3-4 ทุ่ม เกิดข้ึนท่ีสถานท่ีตรงนี้ แล้วสิ่งท่ีรู้นี้ 
จะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาในเชงิลึกได้หรอืไม ่ค�าตอบลอยอยูใ่นสายลม เพราะว่าระบาดวิทยา
ไมส่ามารถลงไปถึงรากของปัญหาได้ นั่นจึงเป็นท่ีมาของเครื่องมือใหมท่ี่เรียกว่า ‘ระบาด
วิทยาวัฒนธรรม’ 

กำรอภิปรำยและทดลองใช้

เครื่องมือระบำดวิทยำวัฒนธรรม  
กับควำมปลอดภัยทำงถนน

สโรชพันธุ์ สุภำวรรณ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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 ถ้ามองในมิติของคนอาจต้องมองในมิติของ ‘คนใน’ มาประกอบด้วย มุมมองของ
คนในคืออะไร ใครจะรูว่้าเด็กท่ีไมใ่สส่วมหมวกนริภัยมีวิธคิีดอะไร หรอืแมแ้ต่เวลาด่ืมเหล้า
แล้วต้องขับรถ เขามีวิธีคิดอย่างไร หรือค�าถามในมิติอ่ืน ๆ ท่ีอาจไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุก็ได้ 
ท�าไมเรารู้ว่า กินอาหารท่ีหวาน มนั เค็ม แล้วจะเปน็โรคไมติ่ดต่อเรื้อรงั แล้วท�าไมเราถึงยัง
มีพฤติกรรมนั้นอยู่ มุมมองของเขาคืออะไร มันมีความจ�าเป็นอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้
พฤติกรรมนั้นบ้าง
 ระบาดวิทยาวัฒนธรรม ยงัมองไปถึงเร่ืองการลดอันตราย บา้นเราเวลาพดูถึงอุบติัเหตุ
จะมีแนวคิดหนึ่งท่ีเรียกว่า consumption control หรือการเน้นการควบคุม ความเส่ียง 
ทุกอย่างต้องเป็นศูนย์ เราเห็นเรื่องนี้ในประเด็นของเหล้า เมื่อเราบอกว่า การด่ืมเหล้า 
ต้องเป็นศูนย์ จึงมีแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษา แต่มีอีกวิธีคิดหน่ึงท่ีบอกว่า ความเสี่ยง 
อาจยังมอียูไ่ด้ แต่ไมค่วรมอัีนตรายจากความเสีย่ง เปน็แนวคิดท่ีเรยีกว่า harm reduction 
หรือแนวคิดการลดอันตราย คือพฤติกรรมเสี่ยงอาจยังอยู่ ไม่สามารถขจัดออกไปได้  
แต่จะท�าอยา่งไรให้ความเสี่ยงท่ีมีอยูไ่มก่่อให้เกิดอันตราย
 ยกตัวอยา่งเชน่ ผับในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ภาชนะท่ีใช้ด่ืมแอลกอฮอล์จะไมใ่ช้แก้ว 
แต่ใช้พลาสติกแทน เพราะเมื่อไหรก็่ตามท่ีคนด่ืมแล้วเมา ไมส่ามารถควบคุมสติตนเองได้ 

สโรชพันธ์ุ สุภาวรรณ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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เกิดการทะเลาะวิวาท แก้วสามารถกลายเป็นอาวุธได้ อีกตัวอยา่งหนึ่ง คือเรื่องยาเสพติด 
อันตรายจากการใช้ยายังมีอยู่ รัฐบาลบางประเทศจึงเปิดพ้ืนท่ีให้ฉีดยาเข้าเส้นได้อย่าง
ปลอดภัย ท�าไมเขาไม่ห้าม เพราะเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะท�าอย่างนั้น ความเสี่ยง 
ยังมีได้อยู่ การใช้ยายังมีได้อยู่ แต่รัฐบาลจัดพื้นท่ีให้ส�าหรับฉีดยาเสพติดโดยรับประกัน 
ว่า ผู้เสพจะไมติ่ดเชื้อเอชไอวี ไมติ่ดโรค ไมไ่ด้รับอันตรายจากการใช้เข็มรว่มกับคนอ่ืน
 พอน�าแนวคิดนี้มาใช้กับเรื่องอุบัติเหตุ เราจึงสามารถน�าไปประยุกต์ได้หลายวิธี  
เช่น การควบคุมเด็กอายุก่อน 15 ปีไม่ให้ขับขี่ ซ่ึงเป็นแนวคิด consumption control  
ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากในบริบทของชุมชน ครอบครัวท่ีให้ความหมายการใช้จักรยานยนต์
เป็นตัววัดความเป็นผู้ใหญ ่แต่ถ้าใช้แนวคิด harm reduction จะดูว่ามีวิธีการลดอันตราย
ได้อยา่งไร เชน่ ขบัขีไ่ด้ในบรเิวณไหน ภายในรศัมก่ีีกิโลเมตร ห้ามข้ึนถนนสายไหน เปน็ต้น
 อีกส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญมากคือ การจัดล�าดับความเสี่ยงของคนเราไม่เหมือนกัน  
อย่างกรณีการขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรหน้าโรงงาน ในมุมคนท�างานด้านนี้ อาจบอกว่า 
ไม่อยากย้อน เรารักชีวิต ต้องการความปลอดภัย ต้องไปกลับรถไกล ๆ เราก็จะยอม  
แต่ใครจะรูว่้าเวลาท่ีคนๆ หนึ่งก�าลังประเมนิความเสีย่งก็เหมอืนตาชั่ง ถ้าขา้งไหนหนกักว่า 
คนก็จะตัดสินใจไปทางน้ัน ความเส่ียงทางสุขภาพ (health risks) คือรู้ว่าถ้าไม่ใส่สวม 
หมวกนิรภัยอาจเกิดการบาดเจ็บท่ีศีรษะหรือเสียชีวิตได้ แต่โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนคือ  
ห้าสิบห้าสิบ อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามท่ีคนๆ นี้ขี่รถจักรยานยนต์ 
ใส่สวมหมวกนิรภัยเดินทางไปโรงเรียน ความเสี่ยงทางสังคม (social risks) ท่ีเจอคือ  
ถูกเพื่อนล้อ เป็นความเสี่ยงทางสังคมร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ีเขาต้องแบกรับ เพราะฉะนั้นเวลา
ท่ีเขาจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงจึงมักจะเอนเอียงไปทางด้านความเสี่ยง 
ทางสังคม จึงยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่
 เช่นเดียวกันกับเวลาไปงานบุญต่าง ๆ ปัจเจกอาจไม่ต้องการด่ืมเหล้าเพราะรู้ว่า 
ต้องขับรถ แต่ก็ต้องรักษาน�าใจของเจ้าภาพ นี่เป็นความเสี่ยงทางสังคมท่ีเราต้องรักษา
สัมพันธภาพ ถ้าไม่ด่ืมอาจจะมีเรื่อง ในมุมนี้ เวลาท่ีเห็นพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่าง เช่น  
เด็กไมใ่สส่วมหมวกนิรภัย ให้ลองถามดูว่า มีความเสี่ยงทางสังคมอะไรก�ากับอยู่
 ประการท่ี 2 มิติของรถ นั้นมีความหมายอะไรได้บ้าง รถเป็นยานพาหนะ แต่ 
หลายคนคงสังเกตเห็นสติกเกอร์ท่ีติดตามรถ เช่น วัดท่าไม้ รถคันนี้สีแดง เป็นต้น ซึ่ง 
แสดงความเชื่ออะไรบางอย่าง นั่นแปลว่ารถไม่ได้ท�าหน้าท่ีแค่รถ แต่รถยังมีหน้าท่ีอ่ืนๆ  
ในทางสังคม กล่าวคือมันมีความหมายอะไรบางอยา่งซอ่นอยู ่การขับรถเบนซ์กับการขับ
ฮอนด้า ซิต้ี แตกต่างกันหรือไม ่มันบง่บอกฐานะของผู้ขับและมีนัยของความเป็นตัวตน
 เราจะเห็นว่า เด็กวัยรุน่ท่ีเรียกว่าเด็กแว้น ซึ่งเรามภีาพลบกับเด็กกลุ่มน้ี แต่เวลาท่ีเขา
มองพฤติกรรมเสีย่ง เขาจัดล�าดับความส�าคัญของความเส่ียงไมเ่หมือนกับเรา และเขาก็ให้
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ความหมายกับรถเป็นตัวตนของเขา ใครจะรู้ว่าการท่ีเด็กกลุ่มนี้น�ารถไปท่ีร้านแต่งและ 
แต่งทุกอย่างอย่างพิถีพิถัน เพราะเขาใช้รถเป็นตัวแทนของเขา รถนั้นเป็นภาพตัวแทน 
(represent) ของเขา เขาอยากให้ตัวเองหล่อ รถก็ต้องเท่และเร็ว
 รถยงัเปน็สญัลักษณ์ของการเปล่ียนผา่นจากจุดหน่ึงไปสูจุ่ดหนึ่ง ในทางสงัคมศาสตร์
การบวชเป็นพระกับการเป็นฆราวาสคือมิติท่ีตรงกันข้าม แต่จุดตรงกลางระหว่างพระ 
กับฆราวาสคือนาก ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมเปล่ียนผา่น รถก็ท�าหน้าท่ีตรงนี้ เชน่ ตอนสิบขวบ
ลุงผมบอกว่าการจะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องขี่รถจักรยานยนต์เป็น จะถูกพิจารณาว่า 
เป็นผู้ใหญ่ ครอบครัวท่ีมีทัศนคติแบบน้ีก็จะให้ลูกหัดข่ีรถจักรยานยนต์ต้ังแต่เด็กๆ  
เพราะฉะนั้นรถก็เป็นสัญญะของการเปล่ียนผา่นจากชว่งวัยเด็กสูช่ว่งวัยผู้ใหญไ่ด้เชน่กัน
 สุดท้าย มิติท่ี 3 คือถนน เวลาท่ีระบาดวิทยามองถนน ไมไ่ด้มองถนนในฐานะพื้นท่ี 
ท่ีรถใช้สัญจรเท่านั้น แต่มองถนนในฐานะพ้ืนท่ีร่วมทางสังคมหรือ social space ซ่ึงม ี
หน้าท่ีให้ผู้คนมาต่อรองกันตลอดเวลา บนถนนไม่ได้มีแค่รถประเภทเดียวท่ีใช้ มีท้ัง 
รถสาธารณะ รถยนต์สว่นตัว รถจักรยานยนต์ รถท้ังสามประเภทนี้มีสถานะเท่ากันหรือไม ่
มันจึงเกิดการต่อรองกันตลอด เวลาท่ีพูดถึงการแชร์พื้นท่ีทางสังคมบนถนน มันจึง 
มีหลายสิ่งท่ีซ้อนกันอยู่ ไม่ใช่ว่าผู้ท่ีขับรถยนต์แล้วจะมีสิทธิเหนือคนอ่ืน แต่ยังมีสิทธิ 
หลายสิทธิซ้อนกันอยู่

มีอีกวิธีคิดหนึ่งที่บอกว่ำ ควำมเส่ียง
อำจยังมีอยู่ได้ แต่ไม่ควรมีอันตรำย
จำกควำมเส่ียง เป็นแนวคิดที่เรียกว่ำ 
harm reduction หรือแนวคิดกำรลด
อันตรำย คือพฤติกรรมเส่ียง 
อำจยังอยู่ ไม่สำมำรถขจัดออกไปได้ 
แต่จะท�ำอย่ำงไรให้ควำมเส่ียงที่มีอยู ่
ไม่ก่อให้เกิดอันตรำย
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 เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นเครื่องมือท่ีจะ
ชว่ยเสริมให้เกิดการวิเคราะห์ท่ีลึกมากขึ้น 
 งานระยะต่อไปของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือ ศวปถ. จะแปลง
เคร่ืองมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมออกมาเป็นเครื่องมือการสอบสวนอุบัติเหตุ เพราะ 
หลายครั้งท่ีเราน�า Haddon’s matrix หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์อุบัติเหตุและการ 
บาดเจ็บไปใช้ หลายพื้นท่ีมักจะสะท้อนมาว่า ไมส่ามารถน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้
 อย่างกรณีการเสียชีวิต 5 ศพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ท่ีอ�าเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าไม่ได้ใช้เครื่ องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมไปสอบสวน  
ใครจะรู้ว่าท�าไมพวกเขาจึงต้องนั่งรถจักรยานยนต์ร่วมกันถึง 5 คน มันมีเง่ือนไขอะไร  
ท�าไมไม่มีสวมหมวกนิรภัย ทุกอย่างมีมิติเชิงลึกท้ังนั้น ถ้าเราใช้เครื่องระบาดวิทยา
วัฒนธรรมก็จะเห็นและท�าให้เราเข้าใจมากข้ึน ส่วนในการทดลองท�า hierarchy of risk 
หรือล�าดับช่วงชั้นของความเสี่ยง ซึ่งก็คือความเสี่ยงทางสังคมกับความเสี่ยงทางสุขภาพ 
เราอาจจะท�าโดยการแบ่งครึ่งกระดาษตามแนวยาว ขีดเส้นแบ่ง และไล่อายุต้ังแต่ 0 ปี
จนถึงอายุปัจจุบนั เวลาท่ีประเมนิจะใชท้ั้งสองมิติควบคู่กันไปโดยใหค้วามเสีย่งทางสขุภาพ 
อยูด้่านบนและความเสี่ยงทางสังคมอยูด้่านล่าง เชน่ ตอนผม 6 ขวบ ผมปีนต้นไม้สูงท่ีสุด
ในหมู่บ้าน มีครั้งหนึ่งพลัดตกลงมาจนเกิดอาการหายใจไม่ออก ความเสี่ยงทางสุขภาพ 
เวลาปีนต้นไม้สูง มันมีความเสี่ยงทางสังคมท่ีก�ากับอยู่ ความเสี่ยงท่ีผมเจอ คือการ 
กลัวเพื่อนล้อ ตอนอายุ 16 ขี่รถจักรยานยนต์ไมใ่สส่วมหมวกนิรภัย ความเสี่ยงทางสังคม
คือ ผมรู้สึกว่าการสวมสวมหมวกนิรภัยไม่เท่ หรือตอนอายุ 18 ข่ีรถจักรยานยนต์ 
ไปมหาวิทยาลัย 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่ อไปสอบ ความเส่ียงทางสังคมคือ  
การไปสอบไมทั่น เป็นต้น
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ประสทิธิ	์ค�าเกิด	
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท  

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

ผศ.ดร.ปรเิยศ	สทิธิสรวง	
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

สรสทิธิ	์คมคาย	
ประธานชมรม RSC  

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ‘โพธิ์ค�าอนุสรณ์’

บุญม	ีจิตรใจ	
ผู้จัดการท่ัวไป บริษัทยางโอตานิ จ�ากัด

วัชรกร	ศรวีะอุไร	
หัวหน้าหนว่ยงานความปลอดภัย  

บริษัทเชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

สรุสทิธิ	์ศลิปงาม	
ผู้จัดการมูลนิธิเมาไมข่ับ

จุมพฏ	วรรณฉัตรศริ	ิ
ผู้อ�านวยการกองบูรณาการ 

ความปลอดภัยทางถนน

ผูด้�าเนินรายการ	
พรพัฒนา	สงิคเสลิต

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย

สถำนศึกษำต้นแบบ 
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน
และมำตรกำรองค์กร

กล่ำวเปิดเวที
นพดล	สนัติภากรณ์		
กรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

เสวนำ

6 วิธีง่ำยๆ สู่สถำนศึกษำต้นแบบ
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 
และมำตรกำรองค์กร
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แมบ้รษัิท	กลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ	จ�ากัด	จะใชค้�าว่าบรษัิท	แต่มภีารกิจเสมือน
องค์กรท่ีท�าเพื่อส่วนรวม ภารกิจหลักถูกตราไว้ในกฎหมายต้ังแต่แรก จะแก้ไขได้โดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถแก้ไขในบริคณห์สนธิดังเช่นบริษัทจ�ากัด 
ท่ัวไปได้ ภารกิจเหล่านั้นคือ 
 1. ท�าหน้าท่ีรับค�าร้องและจ่ายสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถแทนบริษัทประกันภัยและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ 
 2. รับประกันภัยรถภาคบังคับ หมายเหตุไว้ว่า เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันมีรถ
มากกว่า 38 ล้านคัน แบง่เป็นรถจักรยานยนต์ 21 ล้านคัน และรถประเภทอ่ืน 17 ล้านคัน 
ในจ�านวนรถดังกล่าว เราพบว่า รถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
จ�านวนมาก แต่รัฐบาลตัดสินใจท่ีจะไม่ประกาศอัตราของการรับประกันภัยหรือ 
เบี้ยประกันภัยให้สะท้อนกับความเสี่ยง เพราะเกรงว่าหากประกาศอัตราท่ีเหมาะกับ 
ความเสี่ยง อัตราเบี้ยประกันภัยของรถจักรยานยนต์จะสูงข้ึน ด้วยเหตุท่ีต้องการให ้
ประกันภัยรถจักรยานยนต์เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือดูแลประชาชน รัฐบาลจึงก�าหนดอัตรา 
เบีย้ประกันภัยไว้ต�ากว่าปกติ และใหบ้ริษัทกลางฯ     ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบในการรบัประกัน
รถจักรยานยนต์ท่ัวประเทศ นั่นหมายถึงว่า การรับประกันภัยรถจักรยานยนต์เป็นการ 
รับประกันภัยกองกลางท่ีมีความเสี่ยงสูง ท�าแล้วขาดทุน องค์กรเอกชนท่ีถือหุ้นใน 
บริษัทกลางฯ ต้องรับภาระชดเชยในสว่นนี้ท้ังหมด 

กล่ำวเปิดเวที

บทบำทบริษัทกลำงฯ
ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน

นพดล สันติภำกรณ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด
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 3. ปัจจุบนับริษัทกลางฯ ได้รับมอบหมายในการเป็นส�านกังานประกันภัยรถผา่นแดน
แห่งชาติ และได้รับความไว้วางใจจากสภาอาเซียนให้ท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะท�างาน
และรองประธานถาวรของสภาประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน หมายถึงว่า บริษัท
กลางฯ ในฐานะส�านักงานประกันภัยรถผา่นแดนท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูล Big Data 
อีกหนึ่งเรื่องส�าหรับอาเซียน 
 จะเห็นได้ว่า ภารกิจรับค�าร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเพียงการเยียวยา 
ปลายน�า ซึ่งเป็นภาระปกติของการประกันภัย ประเด็นส�าคัญคือ ธุรกิจประกันภัยหรือ
องค์กรประกันภัยท�าหน้าท่ีเก็บเบี้ยประกันภัยจากประชาชนคนละเล็กคนละน้อยเพ่ือมา
ดูแลเยียวยาชดเชยให้ผู้ท่ีเคราะห์ร้ายบางคน 
 ข้อมูลล่าสุดจากรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนปีละ 1,350,000 คน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากอดีต ขณะท่ีประเทศไทยมีความสูญเสีย 
โดยเฉล่ียชั่วโมงละ 2 คนครึ่ง หรือวันละ 60 คน คิกเป็นปีละ 20,000 คน ในฐานะบทบาท
ของบริษัทกลางฯ ท่ีรับค�าร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้เตรียมการท�า Big Data  
จัดท�าระบบภายใต้แนวคิดเสมอืน Blockchain เก็บขอ้มลูหลายแหล่งมารวมกันแล้วท�าให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 ข้อมูลท่ีพบคือ อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มส�าคัญท่ีเสียชีวิต 
มากท่ีสุดคือ กลุ่มเยาวชนและวัยท�างาน ในจ�านวนผู้เสียชีวิตปีละ 20,000 คน เป็น 
คนวัยท�างานกว่าร้อยละ 50 เป็นคนท่ีอยู่ในวัยเยาวชนอีกร้อยละ 30 รวมแล้วประมาณ
ร้อยละ 80 ตัวเลขความสูญเสียนี้สะท้อนภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของ
ประเทศไทยอย่างชัดเจน เนื่องจากมีเยาวชนเสียชีวิตจ�านวนมาก วัยท�างานเสียชีวิตจน
ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน เราก�าลังประสบวิกฤตประชากรเกิดน้อยแต่เสียชีวิตเร็ว 
ประเทศไทยมีอัตราการเกิดต�าสดุในกลุม่ประชาคมอาเซยีน ดังนัน้ภารกิจของบรษัิทกลางฯ 
ท่ีท�าหน้าท่ีเยียวยาปลายน�าจึงไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เพ่ิงก�าหนดบทบาทว่า
จะเป็นผู้บริหารความเสี่ยงให้แก่ประเทศ แต่เราก�าหนดทิศทางและบทบาทของตนเอง 
ไว้ต้ังแต่แรกว่า ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนให้กับคนไทย
ผา่นโครงการต่างๆ 
 ในระยะแรกด�าเนินการผ่านโครงการง่ายๆ คือ การสวมหมวกนิรภัย เน่ืองจาก 
กลุ่มเป้าหมายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นผู้ขับขี่จักรยายนต์จ�านวนมาก เม่ือ 11 ปีท่ีแล้ว 
บริษัทกลางฯ จึงริเริ่มต้ังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (ชมรม RSC) ขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาเป็นตัวอย่างในการขับข่ีปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ แม้ไม่ได้ลดอุบัติเหตุ
แต่ก็เป็นอุปกรณ์ท่ีลดความรุนแรงหลังเกิดอุบัติเหตุ หากเราหันกลับมาป้องกัน จัดการ
ความเสี่ยงด้วยตัวเอง เราสามารถท�าได้โดยการใช้สูตรง่ายๆ คือ ลด-หลีกเล่ียง-ป้องกัน  
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นี่คือกระบวนการแรก ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อุบัติเหตุทางถนน แต่ในอุบัติเหตุทุกๆ อย่าง  
เป็นแนวคิดการจัดการกับความสูญเสีย 
 กระบวนการท่ีสองคือ การเตรียมพร้อมรับมือ การสวมหมวกนิรภัย การคาด 
เข็มขัดนิรภัย การส่งสัญญาณว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะช่วยเหลืออย่างไร เป็นการ 
บรรเทาความเสียหาย หากหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ กระบวนการท่ีสามคือ  
การเยียวยาผ่านระบบประกันภัย ยิ่งไปกว่าน้ัน บริษัทกลางฯ ยังค�านึงถึงการเยียวยา 
ด้วยการฟื้ นฟดู้วย ปจัจุบนัเรามนีโยบายสง่เสริมอาชพีใหกั้บผูพิ้การเพ่ือเปน็คอลเซ็นเตอร์ 
นั่งท�างานท่ีบ้าน แผนงานในขั้นต่อไปท่ีสอดคล้องกับการต้ังชมรมถนนปลอดภัยใน 
สถานศึกษา ก็คือการขับเคล่ือนสู่การเกิดมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  
ท้ังสองอย่างนี้ท้ัง Road Safety Camp Model และ Road Safety Organization  
อยู่ภายใต้แนวคิดการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ยังต้อง 
สง่เสริมเรื่องการพัฒนาชุมชนปลอดภัย เป็นก้าวต่อไปท่ีทางบริษัทจะด�าเนินการ 
 บรษัิทกลางฯ จะขับเคล่ือนได้ ไมใ่ชอ่ยูภ่ายใต้มอืของผู้ถือหุน้เท่านั้น เน่ืองจากบริษัท
ถูกต้ังข้ึนมาภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาก�าไร ดังนั้นทุกภาคส่วน 
จะต้องมีส่วนร่วม หากกล่าวถึงแนวคิดธุรกิจปกติ เราจะพูดถึงการดูแลลูกค้าเป็นหลัก  
ภายใต้แนวคิด Customer Centric แต่บรษัิทกลางฯ ได้ขบัเคล่ือนไปสูร่ะดับ People Centric 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทุกท่านจะเป็นเครือข่ายท่ีมีคุณค่า  (value partner)  
ในการดูแลประชาชนร่วมกัน น้องๆ ในชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาก็จะช่วยดูแล 
เพื่อนรว่มชั้นเรียน เพื่อนรว่มโรงเรียน ให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนถนน ผู้บริหาร
องค์กรก็ประกาศเปน็กฎบตัร นโยบายขบัเคล่ือนไปพรอ้มๆ กับเจ้าหน้าท่ีในบรษัิทหา้งรา้น
โรงงานเพื่อท�าให้ทุกคนหันมาตระหนักใสใ่จในการ ขับขี่ด้วยความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น 

วัยท�ำงำนเสียชีวิตจนประเทศไทยขำดแคลนแรงงำน 
เรำก�ำลังประสบวิกฤตประชำกรเกิดน้อยแต่เสียชีวิตเร็ว 
ประเทศไทยมีอัตรำกำรเกิดต�่ำสุดในกลุ่มประชำคม
อำเซียน ดังนั้นภำรกิจของบริษัทกลำงฯ ที่ท�ำหน้ำที่
เยียวยำปลำยน�้ำจึงไม่เพียงพอ
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น้องๆ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งก�าลังจะเป็นสถานศึกษาต้นแบบจะเป็น
ตัวอยา่งให้กับชุมชน หลายสังคมเริ่มมีงานเล้ียงท่ีปราศจากแอลกอฮอล์เพราะไมส่ง่เสริม
ใหเ้พื่อนพนกังานจบงานเล้ียงแล้วเกิดอุบติัเหตุระหว่างขับรถกลับบา้น แทนท่ีจะหนัไปมอง
ว่า ท�าไมคนอ่ืนไมท่�า ท�าไมฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายถึงไมท่�า เราเปล่ียนความคิดด้วยการสรา้ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยเริ่มจากตัวเราเอง เราก�าลังจะชวนกันมาสร้าง 
สวนวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ซึ่งประกอบด้วย สติ-วินัย-น�าใจ 
 ในฐานะของบริษัทกลางฯ ท่ีท�าหน้าท่ีเก็บข้อมูล Big Data ภาคีต่างๆ ได้น�าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุโดยการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ผ่านโครงการ  
MIS for Sustainable Road Safety หรือโครงการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่ อ 
ความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน ให้สมกับท่ีประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  
ส�าหรับข้อมูลท่ีน้องๆ จะมีส่วนร่วมในอนาคตอันใกล้คือ การแจ้งจุดเสี่ยงเพื่อบอกกล่าว 
ให้พี่น้องท่ีใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย ท้ังหมดน้ีจะขับเคล่ือนได้ก็ด้วยเครือข่าย 
ท่ีสร้างคุณค่าเพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเราก�าลังจะก้าวไปอีกขั้น ไมเ่พียง People 
Centric แต่เป็น Asean Community Centric และเป็น International Centric ส�าหรับ
ประชาชนทุกคน จากนี้ไปเหลือเพียง Just do it by giving without taking, we never 
losing นี่คือศาสตร์พระราชาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงตรัสไว้ เรายินดีปิดทองหลังพระ  
ท�าด้วยใจของเรา ขณะท่ีศาสตร์ทางธุรกิจคือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง โปร่งใส 
หากเราใช้แนวทางของการช่วยกันวางแผน ช่วยกันขับเคล่ือน ช่วยกันตรวจสอบและ 
ช่วยกันปรับปรุง ท�าให้ม่ันใจได้ว่า ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะมีความปลอดภัย 
ทางถนนอยา่งยั่งยืน
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ในบรรดาโรงเรยีนนับหมื่นแหง่ท่ัวประเทศไทย	ม	ี479	แหง่ทีร่ว่มกิจกรรมความปลอดภัย
ทางถนน และมเีพียง 110 แหง่ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานการเปน็สถานศกึษาต้นแบบ ท่ีเหลือ
อยู่ตรงไหน ขณะท่ีเราบอกว่า เด็กในวันน้ีคือผู้ใหญ่ในวันหน้า พวกเขาได้รับการดูแล 
สร้างความตระหนักรู้หรือไม่ เมื่อหันมองธุรกิจโรงงาน ประเทศไทยมีสถานประกอบการ 
กว่า 1 ล้านแห่ง มีตัวเลขการเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยทางท้องถนน 1,430 แห่ง  
เป็นท่ีมาของเวทีนี้ รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ผูด้�าเนินรายการ	
พรพัฒนา	สงิคเสลิต

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย

เสวนำ

6 วิธีง่ำยๆ สู่สถำนศึกษำต้นแบบ
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 
และมำตรกำรองค์กร
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ในการขับเคล่ือนของบรษัิทกลางฯ	ภายใต้การสนับสนุนของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยมีรายละเอียดมากมาย  
เริ่มจากการด�าเนินการของบริษัทกลางฯ เราใช้ข้อมูลท่ีได้มาบริหารจัดการ ซึ่งจากข้อมูล
ท่ีจัดเก็บพบว่า มีกลุ่มประชากรในประเทศไทย 3 กลุ่มหลักท่ีน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ของงานขับเคล่ือนเรื่องการลดอุบัติเหตุ คือ เด็กและเยาวชน 21 ล้านคน กลุ่มวัยท�างาน 
33.9 ล้านคน คนในภาคเกษตรและพื้นท่ี 9.4 ล้านคน เพราะอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจนมี 
ผู้เสียชีวิตปีละ 20,000 กว่าคนนั้นอยูใ่น 3 กลุ่มนี้ และจากข้อมูลในเว็บไซต์ thairsc.com 
ระบุว่า กลุ่มท่ีสูญเสียมากท่ีสุดคือ กลุ่มวัยแรงงาน รองลงมาคือ เยาวชน และสุดท้าย 
คือ กลุ่มประชาชนในชุมชน 
 ถามว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร เราสรุปว่าต้องกลับไปแก้ไขท่ีต้นเหตุ ปัญหา
เกิดจาก 4 ปัจจัยหลักคือ คน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม ปัจจัยหลักท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุ
มากท่ีสุดคือ คน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม ดังนั้นไมว่่าจะแก้ปัญหาอะไรมามากมาย แต่หาก
ไม่ได้แก้ท่ีคนก็ไม่มีทางประสบความส�าเร็จ จึงต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ได้ นี่จึงเป็น
เหตุผลให้เรามุง่เน้นไปท่ีคน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชน โดยเข้าไปให้ความรู้กับเขา 
ให้เห็นตัวอย่างความสูญเสียเป็นอุทาหรณ์ เป็นการปลูกจิตส�านึก 2) กลุ่มคนท�างาน  
ต้องปลูกจิตส�านึกของผู้ใหญ่ด้วย องค์กร หน่วยงาน ต้องมีกฎกติกาอยู่แล้ว ขอเพียงให้
เสริมเรื่องความปลอดภัยไปใส่ไว้ด้วย 3) ชุมชน ส่วนนี้จะยาก เพราะไม่ได้มีลักษณะ 
เป็นองค์กร 

มำตรกำรองค์กรสร้ำงควำมปลอดภัย

ประสิทธ์ ค�ำเกิด 
รองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด
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 ปัจจุบันเราเร่ิมด�าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นย�า
ว่า กลุ่มผูบ้ริหารระดับสงูในทกุองค์กรหรอืหนว่ยงานต้องเขา้ใจและใหค้วามส�าคัญกับเรื่อง
การลดอุบัติเหตุเสียก่อน จากนั้นจึงมีการแต่งต้ังตัวแทนฝ่ายบริหารเป็นคณะขึ้นมา 
เพื่อระดมความเห็นแล้วใช้หลักเสียงส่วนใหญ่ในการขับเคล่ือน สร้างการรับรู้ หากเป็น
สถานศึกษาก็ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบ ในองค์กรก็ต้องมีการประชุมช้ีแจงว่า 
ฝ่ายบริหารมีนโยบายลงมาแบบนี้แล้วให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเพื่อออกเป็น
กฎบัตรว่า การใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยต้องปฏิบัติอยา่งไรบ้าง 
 ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการต้องรวบรวมข้อสรุปมาน�าเสนอให้ฝ่ายบริหารลงนาม
แล้วแถลงนโยบายให้รับทราบโดยท่ัวกัน หลังจากนั้นผู้บริหารก็ท�าหน้าท่ีในการติดตาม
โดยมีเป้าหมายคือ การควบคุม ติดตามและประเมินว่า สิ่งท่ีมีการขับเคล่ือนนั้นได้ผล 
หรือไม่ อย่างไร มีอะไรท่ียังต้องแก้ไขเพ่ือลดการสูญเสียของบุคลากรในสังกัด สุดท้าย 
จะมีการสรุปรายงานสง่ผู้บริหารระดับสูง 
ซึ่งสรุปกระบวนการท่ีว่านี้ เป็นบทกลอนง่ายๆ คือ

สร้างการรับรู้ชูนโยบาย
สนับสนุนมอบหมายให้มีกฎบัตร
สร้างบรรยากาศให้ทุกคนต่ืนตัว 

ติดตามดูท่ัวจัดเก็บข้อมูล
พัฒนาเพิ่มพูน PDCA (plan-do-check-action)

องค์กรมีเสนห่์เจ็บตายลดลง 

 หรืออธิบายสั้นๆ ก็คือ 1) ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายความปลอดภัยทางถนน  
ประกาศในรายละเอียด 2) มคีณะกรรมการขับเคล่ือน 3) สรา้งบรรยากาศใหท้กุคนรบัรูว่้า
มีการขับเคล่ือนเรื่องความปลอดภัยบนถนน 4) มีระบบการควบคุมติดตาม 5) ปรับปรุง
กระบวนการสม�าเสมอ และ 6) มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถโชว์ได้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางเล็งเห็นความส�าคัญเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
นกัศกึษา เพราะนักศกึษาท่ีนี ้90 เปอรเ์ซ็นต์ ใชร้ถจักรยานยนต์ จึงเปน็ท่ีมาของการรณรงค์
เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัย เราริเริ่มโครงการต้ังแต่ 
ปี 2553 แต่เริ่มด�าเนินการจริงๆ ปี 2554 โดยใช้วิธีการสร้างการรับรู้โดยการประกาศ 
ก่อนว่า วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อไปน้ีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกคน ขับขี ่
รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยต้องสวมหมวกนิรภัย หากไม่สวมจะได้รับหนังสือเตือน 
จากอธิการบดี แล้วเราก็ออกกฎบัตร ออกแนวปฎิบัติท่ีชัดเจนขึ้นหลังจากนั้น
 ในส่วนของชมรมถนนปลอดภัยในราชภัฏล�าปาง ก่อต้ังเมื่อปี 2556 โดยผู้จัดการ
บริษัทกลางฯ สาขาล�าปางได้มาชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ เราเห็นว่านักศึกษา 
จะได้ประโยชนจึ์งด�าเนนิกิจกรรมนีค้วบคู่กับมหาวิทยาลัยด้วย ผมเอาเรื่องนีเ้ขา้ท่ีประชุม 
ผู้บริหารระดับสูงเห็นด้วยท้ังหมด เมื่อผู้บริหารเห็นด้วยทุกอย่างก็ด�าเนินการได้ง่าย  
มีการจัดต้ังแกนน�านักศึกษาข้ึนมาแล้วก็ด�าเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เรื่ อง 
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยจึงด�าเนินงานควบคู่ไปกับชมรมถนนปลอดภัยท่ีด�าเนินการ
โดยนักศึกษา 

ชมรมถนนปลอดภัย รำชภัฏล�ำปำง

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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 หากสรุปอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เราพบว่าช่วงเริ่มต้นมีปัญหาการไม่ยอมรับ ไม่ให้ 
ความร่วมมือ เราก็ใช้การอธิบายและพูดถึงประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับรวมถึงยกตัวอย่าง 
ท่ีเกิดข้ึน เช่น มีผู้ปกครองเข้ามาท่ีกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือขอบคุณท่ีทางมหาวิทยาลัย 
มีโครงการแบบน้ี เพราะลูกเขาประสบอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าสวมหมวกนิรภัยจึง 
ไม่บาดเจ็บท่ีศีรษะ เป็นต้น ส�าหรับมาตรการในการจัดการกับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ แม้ไม่มี 
การลงโทษชัดเจน แต่จะมีหนังสือเตือนจากอธิการบดีและให้นักศึกษามารายงานตัว  
พูดคุยท�าความเข้าใจแล้วให้ท�าจิตอาสาเพิ่มเติม เพียงเท่านี้เขาก็เปล่ียนพฤติกรรมแล้ว 
ท้ังนี้ ในปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันต้นแบบ 
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พอต้นปี 2558 ได้รางวัล Prime Minister Road Safety 
Award ประเภทองค์กรภาครัฐท่ีมีผลงานดีเด่น

เมื่อผู้บริหำรเห็นด้วยทุกอย่ำงก็ด�ำเนินกำร
ได้ง่ำย มีกำรจัดตั้งแกนน�ำนักศึกษำขึ้นมำ
แล้วก็ด�ำเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน  
ดังนั้น เรื่องควำมปลอดภัย  
มหำวิทยำลัยจึงด�ำเนินงำน 
ควบคู่ไปกับชมรมถนนปลอดภัย 
ที่ด�ำเนินกำรโดยนักศึกษำ 
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กุญแจส�าคัญของการเป็นสถานศกึษาต้นแบบคือ	ผู้บรหิารสถานศกึษาและกรรมการ
ต้องเหน็ด้วยและใหค้วามส�าคัญ เพราะผูบ้รหิารเป็นผู้เซ็นอนุมติั รบัรอง อนญุาต สนบัสนนุ
งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ ผูบ้รหิารกับคณะกรรมการจะต้องเชื่อมโยงกัน ถ้าขาด
สองสิ่งนี้จะไม่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหน่ึงท่ีค่อนข้างยากคือ 
นักศึกษาจะเห็นด้วยกับเราไหม เราจะมีวิธีอธิบายอยา่งไร 
 โรงเรียนของผมใช้วิธีจัดเสวนา ทุกคนมีสิทธิท่ีจะพูดและแสดงความคิดเห็นได้ว่า 
ท�าไมต้องสวมหรือไม่สวมหมวกนิรภัย โรงเรียนมีมาตรการให้สวมหมวกนิรภัยตอน 
เดินทางมาโรงเรียน นักเรียนสะท้อนว่าไมอ่ยากใสเ่พราะผมเสียทรง เราก็ชี้แจงว่าทรงผม
เซ็ทใหม่ได้ แต่ชีวิตเสียแล้วเอาคืนไม่ได้ ท่ีส�าคัญใส่แล้วก็ไม่เสียค่าปรับ ในช่วงแรกของ 
การรณรงค์ค�าถามจะเยอะมาก เราอธิบายเหตุผลย�าไปเรื่อยๆ จากนั้นโรงเรียนก็จะ 
แบ่งหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะท�าหน้าท่ีตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยเป็น 3 จุด  
ตอนนี้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์

“เรำเริ่มจำกกำรเสวนำ”

สรสิทธิ์ คมคำย
ประธานชมรม RSC โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค�าอนุสรณ์”
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กลุ่มบรษัิทเรามี	 3	บรษัิทย่อย	ส�าหรบับรษัิทยางโอตานิ	มีพนักงาน	2,000	กว่าคน		
ผลิตยางรถไถนา ยางรถบรรทุก และ 2 ปีท่ีแล้วเริ่มผลิตยางรถเก๋ง ท่ีผ่านมาบริษัท 
ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยหลายอย่าง ส่วนการท�างานร่วมกับบริษัทกลางฯ  
เรื่องถนนปลอดภัยนั้นเริ่มเมื่อปี 2557 
 ก่อนหน้านี้เราท�ากิจกรรมอ่ืนๆ หลายกิจกรรมก่อนจะท�าเรื่องถนนปลอดภัย เช่น  
งดเหล้าเขา้พรรษาป ี2550 รณรงค์ไมส่บูบุหรีป่ ี2551 พอป ี2554 รณรงค์เรื่องหมวกนริภัย 
แรกเริม่น้ันเหน็ต�ารวจราจรนครปฐมมาจับคนไมส่วมหมวกนริภัย แต่ใหเ้ลือกว่าจะจ่ายเงิน 
100 บาท แลกกับหมวกนิภัยหรือจะจ่ายค่าปรับ ตอนนั้นพนักงานของเรามีประมาณ  
1,500 คน 60-70 เปอร์เซ็นต์ เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเราไม่มีรถรับส่ง
พนักงาน เราประสบปัญหาพนักงานประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อเขาลาป่วย 
ก็จะถูกตัดเบีย้ขยนัซึ่งเปน็ผลเสยีต่อเนื่อง บางกรณพีนกังานประสบเหตุเหมอืนกันแต่สวม
หมวกนิรภัยท�าให้บาดเจ็บน้อยลง เขามาเล่าให้ฟังเองว่า หากวันนั้นไม่สวมหมวกนิรภัย  
นา่จะไมร่อดเพราะหัวไถลไปกับพื้น 
 ปัจจัยท้ังหมดเหล่านี้ท�าให้เราคิดว่า ควรท�าเรื่องการสวมหมวกนิรภัย เราเริ่มท�ากัน
แบบลูกทุ่ง คือคิดอะไรได้ท�าเลย ในช่วง 2-3 ปีแรก เราไปขอซื้อหมวกนิรภัยจากต�ารวจ  
ท�าไปเรื่อยๆ ได้เท่าไรก็เท่านั้น จนกระท่ังปี 2557 บริษัทกลางฯ เริ่มเข้ามาและน�าระบบ
เข้ามาท�าให้เกิดผลในระดับนโยบาย ซ่ึงผู้บริหารมีส่วนส�าคัญมากว่าจะน�าองค์กรไปใน
ทิศทางใด

นโยบำย กระจำยงำน กำรติดตำม

บุญมี จิตรใจ
ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ยางโอตานิ จ�ากัด
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 สิ่งแรกท่ีเราต้องท�าคือ ประกาศนโยบายโดยผู้บริหาร หลังประกาศนโยบาย 
ก็สนับสนุนเคร่ืองไม้เครื่องมือ การแต่งต้ังคณะกรรมการก็เป็นโจทย์ส�าคัญขององค์กร  
การให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยหรือให้ฝ่ายบุคคลมาเป็นแกนน�าในการท�านั้นพบว่า  
งานพวกเขาล้นมืออยู่แล้วและพวกเขารู้สึกว่า เร่ืองน้ีไม่ค่อยเก่ียวกับงานท่ีเขาต้อง 
รับผิดชอบ ดังนั้น สิ่งท่ีเราท�าคือ เชิญหัวหน้างานท้ังหมดเป็นคณะกรรมการร่วมกัน  
แต่ละคนก็ดูแลเฉพาะลูกน้องของตัวเอง 5, 10, 20 คน แล้วแต่แผนก หากกระจายงาน 
ให้คนรับผิดชอบร่วมกันได้ จะท�าให้งานมีประสิทธิภาพขึ้น มาตรการอีกอันหน่ึงท่ีท�าคือ 
การประกาศกับพนักงานว่า ใครไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ให้เข้าท่ีจอดรถ แต่ก่อนท่ีจะ 
ประกาศเรื่องนี้ควรต้องเข้าใจเด็กๆ คนงานด้วยว่า หลายคนไมอ่ยากท�าผิด แต่ไมม่ีเงินซื้อ
หมวกนิรภัย วิธีการของเราคือ ให้ไปเบิกท่ีฝ่ายบุคคลแล้วหักสัปดาห์ละ 50 บาท 
 มาตรการต่อมาคือ การตรวจติดตามโดยหัวหน้างานซึ่งแบง่โซนกันตรวจ ชว่งแรกๆ 
ตรวจท่ีหน้าโรงงาน พบปัญหาอุปสรรคว่า พนักงานน�าหมวกนิรภัยวางในตระกร้าหน้ารถ
มาแล้วหยิบมาสวมเมื่อจะเข้าโรงงานเพื่อให้เข้าท่ีจอดรถได้ เราจึงหาทางแก้โดยการ 
ไปดักตรวจกลางทาง อีกปัญหาหน่ึงท่ีเจอคือ สวมหมวกนิรภัยแต่ไม่ใส่สายรัดคาง  
เราจึงออกมาตรการให้ใส่สายรัดคาง เมื่อพบพนักงานไม่สวมหมวกนิรภัยเราจะถ่ายรูป 
ส่งหัวหน้างาน หัวหน้างานก็จะเรียกพนักงานไปคุยเพื่อปรับความเข้าใจ นอกจากนี ้
เรายังมีการเก็บสถิติของพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ โดยแบง่เป็นกลุ่มท่ีสวมหมวกนิรภัยแล้ว
บาดเจ็บไม่มาก กับกลุ่มท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วบาดเจ็บรุนแรง มีการถ่ายรูปเป็นกรณี
ศึกษาส่ือสารพนักงานคนอ่ืนๆ เพื่อสร้างความตระหนัก รวมท้ังมีการท�าป้ายรณรงค์ 
ในจุดต่างๆ และใช้ไลน์กลุ่มเพื่อให้ข้อมูล รวมท้ังรายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ ด้วย

ส่ิงที่เรำท�ำคือ เชิญหัวหน้ำงำนทั้งหมด 
เป็นคณะกรรมกำรร่วมกัน  
แต่ละคนก็ดูแลเฉพำะลูกน้องของตัวเอง  
5, 10, 20 คน แล้วแต่แผนก  
หำกกระจำยงำนให้คนรับผิดชอบร่วมกันได้  
จะท�ำให้งำนมีประสิทธิภำพขึ้น 
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บรษัิทเราต้ังอยู่ในจังหวัดเชยีงใหม่	สินค้าทีเ่ราท�าคือ	อาหารแช่แข็ง	 ถ่ัวแระ	 ถ่ัวแขก	
ขา้วโพดหวานแชแ่ข็งสง่ญีปุ่น่และยุโรป มพีนกังานประมาณ 1,500 คน พื้นเพของคนงาน
สว่นใหญเ่ป็นคนเชียงใหม ่ออกจากบ้านมาตลาดหรือมาท�างานก็ไมส่วมหมวกนิรภัย 
 เรามีโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยต้ังแต่บริษัทกลางฯ สาขาเชียงใหม่ 
มาจุดประกายเรื่องนี้ หลังจากระดับนโยบายอนุมัติ ผู้บริหารมีการแต่งต้ังผู้ด�าเนินการ 
เป็นกรรมการตรวจสอบภายใน ดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีพนักงานจ�านวนมาก เช่น แผนกแพ็คก้ิงมีพนักงาน 400-500 คน  
มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยร่วมในคณะกรรมการด้วย เรามีการสุ่มตรวจทุกเช้า  
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชียงใหม่จะมาช่วยดูแล คอยติดตาม
สอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอยา่งไรบ้าง
 นอกจากนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน คือ ปภ. บริษัทกลางฯ 
ต�ารวจ เทศบาลและบรษัิทท่ีจะรณรงค์ จากนัน้เรามกีารรณรงค์ 3 ภาษา เน่ืองจากพนกังาน
มีชาวไทใหญแ่ละพมา่ด้วย เรามีการสุม่ตรวจซึ่งค่อนข้างยากในชว่งแรก แต่ในชว่งท้ายๆ 
พนักงานก็ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจดบันทึกทะเบียนรถพนักงานท่ีไม่สวมหมวก
นิรภัย เพ่ือติดตามดูความถ่ีในการกระท�าผิด อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่ องของ 
รถจักรยานยนต์ เรายังรณรงค์เร่ืองการคาดเข็มขัดนิรภัยควบคู่ไปด้วย ซึ่งต้องคาดท้ัง 
คนขับและคนนั่งข้าง โดยเราจะมีการตรวจก่อนเข้าโรงงาน ปัญหาและอุปสรรคคือ 
พนักงานบางคนใหเ้หตุผลในการไมส่วมหมวก  นริภัยว่า ไมม่เีงินกับลืมใส ่ขณะนีใ้ชวิ้ธกีาร
จดช่ือสง่หวัหน้าแผนกเพ่ือใหตั้กเตือน ในการประชุมเจ้าหนา้ท่ี ความปลอดภัยประจ�าเดือน
จะมีเรื่องนี้ในวาระการประชุมด้วย

รณรงค์ 3 ภำษำ

วัชรกร ศรีวะอุไร  
หัวหน้าหนว่ยงานความปลอดภัย บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
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มูลนิธิเมาไม่ขับท�างานรณรงค์มา	22	 ปี	ความยั่งยืนของการท�างาน	หัวใจส�าคัญอยู่ที	่
ผูบ้ริหารองค์กร ถ้าผู้บรหิารองค์กรรณรงค์แบบตัดรบิบิน้หรือแค่เปน็พธิจีะไมม่ทีางส�าเรจ็ 
แต่ปรากฏว่าผู้บริหารองค์กรมูลนิธิเมาไม่ขับทุกคนท�างานอย่างจริงจังมาโดยตลอด  
ความต่อเนื่องเป็นเร่ืองส�าคัญ จึงอยากให้ก�าลังใจอาจารย์ นักเรียนและพนักงานบริษัท 
ทุกคนว่า แม้ตอนน้ีเราจะเป็นคนส่วนน้อย แต่ในอนาคตสถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการอ่ืนๆ จะต้องท�าเร่ืองนี้ พวกเขาจะได้รับแรงกดดัน ในสถานศึกษาถ้าม ี
ลูกศิษย์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 5-6 คน เขาคงนั่งบริหารล�าบาก แม้จะ 
ไมใ่ชค่วามผิดของโรงเรียนโดยตรงก็ตาม 
 จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา แรกเริ่มเมื่อ 22 ปีก่อน ผมไปพูดกับสถานประกอบการ
เรื่องเมาไมข่ับ ไมม่ีใครเอาด้วยเลย แต่ตอนนี้เขาเห็นความส�าคัญแล้ว เพราะเมื่อบุคลากร
ในสถานการประกอบการเสียชีวิต ย่อมส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือบริษัทของเขา  
บางแหง่พนักงานท�างานมา 15 ปี มปีระสบการณส์งู เคยสง่ไปดงูานต่างประเทศ แต่สดุท้าย
เสียชีวิตจากการเมาขับ ท�าให้ผู้บริหารเกิดความต่ืนตัว 
 22 ปท่ีีผา่นมามอีะไรเปล่ียนแปลงไปมาก กฎหมายเรื่องเมาไมข่บัมมีาต้ังแต่ป ี2535 
แต่เมื่อก่อนไมม่ีการบังคับใช้เลย จนกระท่ังปี 2539 เราเริ่มท�างานรณรงค์เรื่องเมาไมข่ับ 
ชวนต�ารวจมารว่มท�างานด้วย พล.ต.อ.อดลุย ์แสงสงิแก้ว ในขณะนั้นเปน็ผู้คมุจราจรกลาง

ควำมต่อเนื่องเรื่องส�ำคัญ

สุรสิทธิ์ ศิลปงำม
ผู้จัดการมูลนิธิเมาไมข่ับ
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ให้ความสนใจและร่วมมือด้วยดี จึงเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในปี 2540  
ชว่งนั้นมีการจับแต่ยังไมด่�าเนินคดี หากผู้ขับขี่ทดสอบแล้วมีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ต�ารวจจะให้นอนตรงด่านตรวจ มีเตียงนอน น�าเย็น ผ้าเย็น กาแฟ ให้  
หากทดสอบอีกครั้งแล้วลดลงจึงให้ขับรถต่อ ท�าแบบนี้เรื่อยมาจนกระท่ังวันท่ี 1 มิถุนายน 
2541 จึงเริ่มจับจริง 
 ตอนน้ันส่ือมวลชนให้ความสนใจมาก มีการน�ารถถ่ายทอดสดไปจอดตรงด่าน 
เพื่อดูว่า คนไทยคนไหนจะโดนจับข้อหาเมาแล้วขับคนแรกในประเทศไทย พอออกทีวี 
แบบนั้น ต�ารวจก็สบายใจท่ีจะท�างาน จ�าได้ว่าวันน้ันมนีายทหารถูกจับด้วย ท่านไมโ่วยวาย
แล้วก็ไปโรงพักด้วยดี จึงขอให้ก�าลังใจคนท�างานทุกท่านว่าเรื่องอุบัติเหตุนั้น ในอดีต 
คนไม่ให้ความส�าคัญ แต่ พ.ศ.นี้ไม่ใช่แล้ว ความเปล่ียนแปลงอาจยังเกิดอย่างเชื่องช้า 
ไม่ทันใจ แต่มันก�าลังค่อยๆ เปล่ียน และขอขอบคุณบริษัทกลางฯ ท่ีท�าเรื่องอุบัติเหตุ 
มาต้ังแต่ปี 2535

ควำมต่อเนื่องเป็นเรื่องส�ำคัญ  
จึงอยำกให้ก�ำลังใจอำจำรย์  
นักเรียนและพนักงำนบริษัททุกคนว่ำ  
แม้ตอนนี้เรำจะเป็นคนส่วนน้อย  
แต่ในอนำคตสถำนศึกษำ 
และสถำนประกอบกำรอื่นๆ  
จะต้องท�ำเรื่องนี้  
พวกเขำจะได้รับแรงกดดัน
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ในฐานะทีก่รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	เป็นฝา่ยเลขานุการศนูยอ์�านวยการ	
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และมีบทบาทดูแลในระดับพื้นท่ีด้วย ในปีน้ี 
สิ่งท่ีเราจะท�าต่อ คือการท�างานระดับพื้นท่ี โดยได้รับโจทย์ทางนโยบายว่า ท�าอย่างไร 
ใหต้�าบลในประเทศไทยปลอดภัย มัสยดิในประเทศไทยปลอดภัย โรงเรยีนในประเทศไทย
ปลอดภัย แม้เราท�ามานานแล้วแต่จะต้องท�าให้เข้มข้นขึ้น ต้องขอขอบคุณหนว่ยงานหนึ่ง
ท่ีท�างานกับเรามาโดยตลอด นั่นคือบริษัทกลางฯ
 ในปีหนึ่งๆ ท้ังโลกมีคนตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน 1,300,000 คน คนไทยตาย  
20,000 กว่าคน ระหว่างท่ีเราพูดกันตลอดท้ังวันนี้จะมีคนตายจากอุบัติเหตุ 60 คน  
ถ้าเราไม่ช่วยกัน ทุกฝ่ายไม่ช่วยกัน เราจะเหลือใคร โรงเรียนจะมีคนเรียนไหม โรงงาน 
จะมีคนท�างานไหม พวกเราจะอยู่กันอย่างไร สิ่งท่ีพวกท่านท�านั้นดีอยู่แล้วและอยากให้ 
ท�าต่อไป หากต้องการการสนับสนุนด้านนโยบายก็ขอให้ย่ืนข้อเสนอเชิงนโยบายมาท่ี  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ�านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน เรายินดีร่วมด�าเนินการเพื่ อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน 
ในประเทศไทย

ท�ำต่ออย่ำงเข้มข้น

จุมพฏ วรรณฉัตรศิร ิ
ผู้อ�านวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ก้ำวใหม่ กลไกจัดกำรระดับพ้ืนที่

อภิปรำย

กำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมปลอดภัยทำงถนน
กำรจัดกำรกลไกควำมปลอดภัยทำงถนนในพ้ืนที่

จุมพฏ	วรรณฉัตรสริิ
ผู้อ�านวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ดร.สรุยิะ	หนิเมืองเก่า
หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสริมด้านการจัดการท้องถ่ิน
ผู้แทนกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

ดร.ปัณณ์	จันทรพ์าณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
กรมควบคุมโรค ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

พ.ต.อ.สรุยินั	วินิจมนตรี
ผู้ก�ากับกลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง
ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ

เสวนำ
ตลำดนัดวิชำกำร Shopping Idea

บทเรียนกำรขับเคลื่อนกลไก 
ศปถ. ๖ พ้ืนที่
ศูนยอ์�านวยการความปลอดภัยทางถนน	จ.นครศรธีรรมราช
ศูนยอ์�านวยการความปลอดภัยทางถนน	จ.อุดรธานี
ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภัยทางถนน	อ.ฉวาง	จ.นครศรธีรรมราช
ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภัยทางถนน	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี
ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภัยทางถนน	อบต.โมคลาน	จ.นครศรธีรรมราช
ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภัยทางถนน	อบต.หว้ยยาง	อ.เมือง	จ.สกลนคร

ประมวลสรุปบทเรียน  
และข้อเสนอส�ำคัญ 
จำกคนท�ำงำน
พรทิพภา	สรุยิะ
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
ระดับจังหวัด

ผูด้�าเนินรายการ
สโรชพันธ์ุ	สภุาวรรณ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย	 30-70	 รายต่อวัน	 ถือเป็นสถานการณ์ที่ม	ี
ความรุนแรง คนจ�านวนไม่น้อยต้องรอให้กระทบกับตัวเองและครอบครัวก่อนจึงมองว่า
เปน็ปญัหา ขณะท่ีคนสว่นใหญยั่งมองไมเ่หน็ ป ี2550 มพีระราชบญัญติัปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีวรรคหนึ่งระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณภัย  
แต่หลังจากน้ันในปี 2554 ก็มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขและ 
ป้องอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงระบุชัดเจนว่าอุบัติเหตุทางถนนหมายถึงอะไรและพูดถึงกลไก
จัดการท่ีเรียกว่า ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ต้ังแต่ระดับประเทศ 
ลงไปจนถึงระดับจังหวัด อ�าเภอและท้องถ่ิน
 เมื่อลงมือท�า 2-3 ปีผ่านไปก็เร่ิมขยับได้ในบางจังหวัด พอผ่านมาจนถึงปี 2561  
ก็มีค�าถามว่า แล้วในระดับอ�าเภอจะท�าอย่างไร ซ่ึงหลายพื้นท่ีท�าไปแล้ว โดยวันน้ี 
จะมี 4 หน่วยงานหลักมาอธิบายว่า กลไกการท�างานท่ีสนับสนุน ศปถ.จังหวัด อ�าเภอ 
และท้องถ่ินคืออะไร บทบาทท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร ภารกิจหลัก และในระยะต่อไป 
จะท�าอะไรต่อ

อภิปรำย

กำรจัดกำรกลไก 
ควำมปลอดภัยทำงถนนในพ้ืนที่
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กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	เกีย่วข้องอยา่งไรกับ	ศปถ.จังหวัด	อ�าเภอและ	
ท้องถ่ิน ผมเป็นผู้ชว่ยเลขาฯ ของ ศปถ. สว่นกลาง โดยในสว่นของกรมป้องกันฯ ในฐานะ
สว่นเลขาฯ เราจึงเปน็เวทีกลาง เปน็ท่ีแสดงของทกุๆ สว่น ไมว่่าจะเปน็ภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการหรือในภาคต่างประเทศก็ตาม โดยทุกฝ่ายมาร่วมมือกัน 
ชว่ยกันคิด อะไรคือปญัหาและจะแก้อะไรต่อ จนออกมาเปน็สิง่ท่ี ศปถ.จังหวัด อ�าเภอและ
ท้องถ่ินน�าไปท�างานต่อ 
 ประการต่อมา เราก�ากับดูแลทิศทางการท�างาน ศปถ.จังหวัด อ�าเภอและท้องถ่ินว่า
จะท�างานอะไรบา้งใหเ้ปน็ไปตามนโยบายท่ีเราคิดขึ้นมา ซึ่งนโยบายก็มาจากหลายๆ ท่าน
ในท่ีนี้ จากหลายหนว่ยงานรว่มกันคิดขึ้น
 ประการท่ีสาม เราออกแบบแนวทางการท�างานให้พื้นท่ี จังหวัด อ�าเภอและท้องถ่ิน
ว่า ขั้นตอนหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ท�าอะไรบ้าง ท่านอาจจะบอกว่าเป็นการตัดเสื้อแบบเดียว
แล้วใช้เหมือนกันหมด แต่ถ้าไปอ่านหนังสือสั่งการจะพบว่า ท่านสามารถท�าหนึ่งจุดหนึ่ง 
หนึ่งจุดสองได้ ถ้าไมผ่ิดระเบียบอะไร เพราะแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน
 ประการสุดท้าย หลังจากเราหลงทางมานาน สิ่งท่ีเราอยากจะท�า คือการประเมิน 
ติดตามการท�างานของแต่ละพื้นท่ี แล้วก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อท�างานต่อไป

จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
ผู้อ�านวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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 ท่ีผ่านมาเรามีแผนแม่บท แต่ไม่เคยมีแผนปฏิบัติ สิ่งท่ีเราท�าต่อไปคือ เราจะเชิญ
แต่ละหน่วยงานมาพูดคุยกันในเบื้องต้นเก่ียวกับแผนปฏิบัติ หมายถึงทุกหน่วยงานจะได้
รบัโจทยไ์ปในแต่ละปีว่าท่านจะท�าอะไรบา้ง สมมติว่าปีนีไ้ด้รบัหวัขอ้เร่ืองการแก้กฎหมาย 
ท่านจะแก้เรื่องอะไร เสร็จเมื่อไหร ่เราจะติดตามแบบนี้ท้ังปี
 เรื่องต่อมา ตอนนี้เราได้รับสัญญาณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นิพนธ์ บุญญามณี) ว่า ท่านอยากท�าเร่ือง “ต�าบลปลอดภัย” ซึ่งก็ตรงกับท่ีเราเขียนไว้ 
เมื่อปท่ีีแล้ว สิง่ท่ีในพื้นท่ีบอกว่าไมม่งีบประมาณในการประชุม เราจะจัดหาใหท่้านประชุม 
เราคิดว่าการประชุมคือการท่ีคนมาเจอกัน น�าปัญหามาคุยกัน คนท่ีมาจากหลายๆ หนว่ย
จะรู้ปัญหาและน�าตรงนี้มาเพื่อแก้ไข แต่เราไม่ได้ให้งบประมาณเพื่อการแก้ไข เพราะ 
ในสว่นนี้ท่านต้องใช้งบประมาณของท้องถ่ิน ของอ�าเภอ ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด งบจาก
ระบบงานปกติ เช่น งบของกรมโยธา งบของกรมทางหลวงชนบท งบของกรมป้องกันฯ 
เป็นต้น
 อีกประการหน่ึง สิ่งท่ีเราสั่งไปแล้วและปีน้ีจะติดตาม คือเรื่องอนุบังคับใช้กฎหมาย 
ท้ังทาง ศปถ.สว่นกลางหรอืภมูภิาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถติดตามได้ว่าการบงัคับใช้
กฎหมายในพื้นท่ีท�าไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาอะไรบ้าง และต้องท�าอะไรต่อ

จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
ผู้อ�านวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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 เม่ือวานน้ีเรายังได้รับข้อเสนอจากเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะต้องท�าต่อ เพราะฉะนั้น 
ในอนาคตท่ีจะถึงนี้ อนุกรรมการเด็กและเยาวชนก็นา่จะต้องมี เป็นค�าสัญญาในเบื้องต้น
ว่า ถ้าผมยังอยูใ่นต�าแหนง่นี้จะท�าให้ได้
 สว่นค�าถามท่ีว่ากรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดจะสามารถท�าให้
มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตามนโยบายได้หรือไม่ ตรงนี้เป็นส่ิงท่ีเราต้ังใจ 
จะท�าอยูแ่ล้ว จึงมีการต้ังกลุ่มติดตามการท�างาน เราจะตามทุกจังหวัด แล้วให้ทุกจังหวัด
ตามต่อในพื้นท่ี แล้วผมจะฟ้องว่าจังหวัดไหนไม่ท�า ท่านรัฐมนตรีจะรู้และต่อไปจะมีการ
เสนอเข้าไปในคณะรัฐมนตรีด้วย เรื่องงบประมาณ ตอนน้ีเราได้จัดหาส�าหรับปี 2563  
ไว้แล้ว เป็นงบประมาณท่ีทางส�านักงบประมาณบอกว่า อยู่ในหมวดอันดับท่ี 2 ท่ีต้องได้ 
ร้อยกว่าล้านส�าหรับการประชุม ศปถ.ระดับท้องถ่ิน อ�าเภอ ถึงจังหวัด แต่ต้องภาวนาให ้
งบประมาณตัวนี้ผา่นและได้ ถ้าได้ สิ่งท่ีท่านต้องการก็จะได้ด้วย

ที่ผ่ำนมำเรำมีแผนแม่บท แต่ไม่เคยมีแผนปฏิบัติ  
ส่ิงที่เรำท�ำต่อไปคือ เรำจะเชิญแต่ละหน่วยงำน 
มำพูดคุยกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ  
หมำยถึงทุกหน่วยงำนจะได้รับโจทย์ไปในแต่ละปี 
ว่ำท่ำนจะท�ำอะไรบ้ำง



252

ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า 
หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสริมด้านการจัดการท้องถ่ิน 
ผู้แทนกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย
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ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรอืจ�าเลยก็ล้วนอยู่ทีท้่องถ่ินหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังสิ้น		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนให้องค์กร
ปกครองท้องถ่ินได้ด�าเนนิการเร่ืองความปลอดภัยทางถนน แต่สิง่ท่ีส�าคัญก็คือ เรื่องนีต้้อง
เป็นอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงปรากฏอยู่ในพระราชก�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ินอยูแ่ล้ว ก็คือการบรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัย
 อีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2562 ท�าให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเข้าไปด�าเนินการเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเรามักมีข้อเสนอหรือ
แนะน�าสง่เสรมิใหท้้องถ่ินปฏิบัติเป็นปัจจุบนั เพราะกฎหมายท่ีเพิม่ข้ึนได้ใหท้้องถ่ินมอี�านาจ
ในการจัดการจราจร มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนได้มากขึ้น 
กว่าเดิม ซ่ึงเป็นการลดปัญหาการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบท่ีมักจะบอกว่า องค์กร
ปกครองท้องถ่ินไม่สามารถกระท�าได้ในหลายเร่ือง เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นอาจ 
ไมไ่ด้เกิดจากคนในท้องถ่ินของตัวเอง แต่อาจเกิดจากท้องถ่ินอ่ืน ท้องถ่ินถือเปน็นติิบุคคล
ย่อมด�าเนินการในท้องถ่ินตนกับภัยท่ีเกิดบนท้องถนน แต่บางทีคนท่ีอ่ืนมาสร้างภัย 
ให้กับเขา ถ้าผมขับรถกลับบ้านท่ีชัยภูมิ ต้องผ่านสระบุรีแล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่ผมไม่ใช ่

ดร.สุริยะ หินเมืองเก่ำ 
หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสริมด้านการจัดการท้องถ่ิน 
ผู้แทนกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย
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คนสระบุรี แล้วจะให้เงินผมซ่ึงเป็นคนชัยภูมิได้อย่างไร ท่ีผ่านมาการตรวจสอบแบบน้ี 
เป็นข้อจ�ากัดของท้องถ่ิน เม่ือกฎหมายใหมอ่อกมาลบชอ่งว่างตรงน้ีแล้วก็จะเป็นเคร่ืองมอื
ให้ท้องถ่ินได้ด�าเนินการได้ในอนาคตต่อไป
 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ประกาศหรือก�าหนดใช้มาตรฐาน 
การท�างานขององค์กรปกครองท้องถ่ินท้ังหมด 48 มาตรฐานมาต้ังแต่ปี 2548 และขณะนี้
มาตรฐาน 2 มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยร่วมกับกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วและรอประกาศใช้  ก็คือ มาตรฐานการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และในจ�านวนนั้นก็คือเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วย ไมน่า่จะเกิน
สองเดือนเราก็นา่จะมปีระกาศตัวนีอ้อกมา หมายความว่า เราต้องการใหเ้ป็นเครื่องมอืของ
องค์กรปกครองท้องถ่ินในการดูข้ันตอนการท�างาน ซ่ึงก็ล้อกับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ล้อกับเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ท่ีมีท้ังหมด 10 เรื่อง ส่วนในเรื่องของถนนก็จะมี
มาตรการต่างๆ เชน่ การประเมนิความเสีย่ง การปอ้งกัน เราก็จะเขยีนเปน็ตัวชีวั้ดไว้ในนั้น
เพื่อให้ท้องถ่ินจะน�าไปปฏิบัติและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
 เมื่อมกีารประกาศใชก็้จะก�าหนดขอบเขตใหอ้งค์กรปกครองท้องถ่ินสามารถท�างาน
รว่มกับหนว่ยงานต่างๆ ได้มากขึ้น ไมว่่าจะเป็นการด�าเนินการการใช้ยวดยานต่างๆ หรือ
ภัยพิบัติทางถนน หรือในระหว่างการด�าเนินการก็จะก�าหนดบทบาทให้องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินได้ท�างานท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่า ภารกิจบางอยา่งเป็นภารกิจของ
หนว่ยงานราชการอ่ืน แต่มาขอความรว่มมือหรือบูรณาการ แต่ในหลักความเป็นจริงแล้ว 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นหรือทรัพยากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องถูกใช้ไปและ 
ตรวจสอบอยา่งสม�าเสมอจากหนว่ยตรวจสอบ เพราะฉะนั้นเคร่ืองมือนี้ในอนาคตจะเป็น
เครื่องมือท่ีส�าคัญให้องค์กรปกครองท้องถ่ินสามารถท�างานได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น
 แน่นอนว่า ภารกิจน้ันอาจจะมีความส�าคัญหรือไม่ส�าคัญก็แล้วแต่ ข้อส�าคัญอยู่ท่ี
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยทางถนนในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะในช่วง 
เดือนเทศกาลหรือช่วงโซนอันตรายหรือไม่ นโยบายและความใส่ใจของผู้บริหารท้องถิ่น
จะเปน็สิง่ส�าคัญ เพราะฉะนัน้ภายในสองเดือนนีน้า่จะมเีรื่องใหมท่ี่กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ินจะได้แจ้งให้กับองค์กรปกครองท้องถ่ินทราบเพื่อและได้รว่มมือกับหมูบ่้าน ต�าบล 
อ�าเภอและจังหวัดต่อไป
 ในสว่นของปญัหาด้านงบประมาณ ในพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ�านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เคยมปีญัหาด้านการสนบัสนนุ
งบประมาณให้กับอ�าเภอในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักท่ีได้รับ 
มอบหมาย นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายออกมาแล้ว ปรากฏว่าต้องมาออกกฎหมายลูกอีก  
อันนี้คือปัญหา ตอนท่ียกรา่งปี 2540 ก็บอกว่าไมต้่อง ใช้บังคับได้เลย แต่เวลาท่ีส�านักงาน
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การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) หรือส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ป.ป.ท) 
มาตรวจ บอกว่าไมไ่ด้ ต้องมีกฎหมายลูกก�าหนดไว้อีก มีกฎหมายลูกแล้วก็ต้องไปซักซ้อม
อีก ซึ่งต้องออกโดยกระทรวงมหาดไทย ไมใ่ชอ่อกโดยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
 เพราะฉะนั้นวิธีท่ีจะได้จากกฎหมายใหมท่ี่เกิดขึ้นในมาตรา 50 หรือมาตรา 53 ของ
เทศบาล มาตรา 67 ขององค์กรบริหารสว่นต�าบล หรือมาตรา 45 ส�าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจึงมีอย่างเดียวว่า หน่วยงานอ่ืนต้องขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง 
ท้องถ่ินและต้องเป็นบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นด้วย โดยท่ีต้องแสดงเจตจ�านงว่า
ตนเองไมม่ีงบประมาณ ไมม่ีความสามารถจะจัดการเรื่องนี้ได้ แล้วท�าเรื่องขอเงินอุดหนุน
จากท้องถ่ิน ซึ่งมีระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนปี 2559 ก�าหนดอีก 
 แต่มีอีกสถานะหนึ่งท่ีท่านจะขอได้ คือต้องน�าเรื่องนี้เข้าเป็นนโยบายของรัฐบาล  
แล้วเข้าสูค่ณะกรรมการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย ปัจจุบันคือท่านวิษณุ เครืองาม 
เป็นผู้ดูแล

ขณะนี้มำตรฐำน 2 มำตรฐำน 
ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ศึกษำวิจัย
ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วและรอประกำศใช้  
ก็คือ มำตรฐำนกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัย และในจ�ำนวนนั้นก็คือ 
เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนนด้วย
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ประเทศไทยมคีนเสยีชวิีตจากอุบัติเหตุปีหน่ึงประมาณ	20,000	กว่าคน	ตลอด	7	 ปี	
ท่ีผ่านมา รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ท่ี 150,000 กว่าคน เทียบแล้วอ�าเภอหนึ่งมีประชากร
ประมาณ 20,000-100,000 คน หมายความว่า อุบัติเหตุทางถนนสามารถท�าให้อ�าเภอ
หนึ่งๆ หายไป
 กระทรวงสาธารณสขุมกีลไกหน่ึงท่ีเรยีกว่า คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวิีตระดับ
อ�าเภอ (พชอ.) ซึ่งมาชว่ยงาน ศปถ.อ�าเภอและท้องถ่ิน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข ส่วนแนวทางของ พชอ. เป็นการท�างานร่วมกันแบบประชารัฐ ท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม ซ่ึงเราท�าหลายเรื่อง โดยเรื่องอุบติัเหตทุางถนนก็ถือเปน็
เรื่องคุณภาพชีวิตประการหนึ่ง
 ปีท่ีแล้วมีอ�าเภอท่ีเลือกท�าเรื่องอุบัติเหตุทางถนน 417 อ�าเภอ ประเทศไทยมีอยู ่ 
878 อ�าเภอ ก็พบว่าครึ่งหนึ่งท�าเรื่องนี้ โดยสิ่งหนึ่งท่ีทางกระทรวงท�าคือนโยบาย 4 คูณ 4 
เชน่ นโยบายเก่ียวกับการป้องกัน หรือการท�าข้อมูล เป็นต้น โดยมีกลไก พชอ. เข้ามาชว่ย 
ซึ่งการท�างานของเราต้ังแต่ปีแรกถึงปีปัจจุบันก็พบว่า เราได้พัฒนามาเรื่อยๆ
 จากการน�าข้อมูล 3 ฐานมาท�า มีอ�าเภอเสี่ยงอยู่ 283 อ�าเภอ หรือประมาณ 
ร้อยละ 32 ของจ�านวนอ�าเภอท้ังหมด แต่มันครอบคลุมการตายถึงร้อยละ 81 และ
ครอบคลมุการบาดเจ็บถึงรอ้ยละ 65 น่ีคือแนวทางการท�างานท่ีเราจะพัฒนาและโฟกัสข้ึน
ในอนาคต 

ดร.ปัณณ์ จันทร์พำณิชย ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 
กรมควบคุมโรค ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
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 ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นว่า เรามีบทบาทด้านการรักษา  
แต่ตอนนี้เราก�าลังท�าเร่ืองการป้องกันมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหน่ึงท่ีกระทรวง
สาธารณสุขพยายามวางแผนคือ บทบาทของ พชอ. ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดของกระทรวง
สาธารณสขุ การท�างานค่อนขา้งท่ีจะได้รบัการตอบรบัจากพื้นท่ีค่อนข้างมาก ประเด็นหนึ่ง
ท่ีอยากให้ทุกท่านได้ทราบคือ การท�างานของ พอช. จะมีสว่นชว่ยการท�างานของ ศปถ.
อ�าเภอ และ ศปถ.องค์กรปกครองท้องถ่ิน (อปท.) เป็นบทบาทหนึ่งท่ีกระทรวงมองว่า 
จะช่วยให้การท�างานของ ศปถ.อ�าเภอ มีการขับเคล่ือนได้ดีข้ึน เพราะเรามีความถนัด 
ทางด้านข้อมูลและวิชาการท่ีจะเข้าไปชว่ย
 อีกประเด็นหนึ่ง เครื่ องมือท่ีทางส่วนกลางบูรณาการกับหลายภาคส่วน มีท้ัง 
เครื่องมือของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) อย่างเครื่องมือ 5 ชิ้น  
หรือเครื่องมือของ ศปถ.อ�าเภอ ศปถ.จังหวัด ศปถ.ต�าบล เครื่องมือของกระทรวง
สาธารณสุขเราก็มี เป็นแนวทางการด�าเนินงานและการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ�าเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI) ก็เป็นอีก 
เครื่องมือหนึ่งให้พื้นท่ีน�าไปเลือกใช้ ถ้าดูแล้วจะเห็นว่าท้ัง 3 เครื่องมือนี้เป็นเรื่องเดียวกัน 
พัฒนามาจากเครื่องมือ 5 ชิ้นเหมือนกัน แสดงว่าส่วนกลางได้บูรณาการเรียบร้อยแล้ว
ส�าหรับเครื่องมือท่ีจะให้พื้นท่ีน�าไปเลือกใช้ได้เลย

ดร.ปัณณ์ จันทร์พาณิชย์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 
กรมควบคุมโรค ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
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 ผมมีโอกาสลงพื้นท่ี 136 อ�าเภอ สิ่งส�าคัญของปัจจัยความส�าเร็จ 1) คืออ�าเภอต้องมี 
core team ท่ีดี มีข้อสังเกตอยา่งหนึ่งว่า ทุกอ�าเภอท่ีเราได้ลงไปมี ศปถ.อ�าเภอหมดแล้ว 
แต่ประเด็นคือ ศปถ.อ�าเภอนั้นมี core team ท่ีดีหรือยัง ข้อท่ี 2) คือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อท่ี 3) คือการก�าหนดประเด็นปัญหา และข้อท่ี 4) คือการวัดผล
 จริงๆ แล้วเคร่ืองมือท่ีพดูมาท้ังหมด พูดถึง 4 อยา่งน้ีเท่าน้ันเอง ไมไ่ด้มคีวามซับซอ้น 
อยากให้ลองไปศึกษาเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ดูจะช่วยให้พ้ืนท่ีมีทิศทางการท�างานท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น
 ส่วนแนวทางการพัฒนาหมออนามัยในโรงพยาบาลสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) เพ่ือ
ท�างานขับเคล่ือนในพื้นท่ี ตอนนี้นโยบายของท่านรัฐมนตรีใหม่ (อนุทิน ชาญวีรกูล)  
ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพหมออนามัย ก็มีนโยบายให้หลายกรม รวมถึงกรมควบคุมโรค
ด้วย โดยให้จัดท�าข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ซึ่งการท�างานถึงระดับชุมชนจะมีเร่ืองอุบัติเหตุทางถนนด้วย โดยเป็นเรื่องหนึ่ง 
ท่ีกรมควบคุมโรคได้ท�าข้อเสนอไปให้มีการพัฒนาศักยภาพการท�างานของ อสม.
 ในส่วนของหมออนามัยของ ศปถ.อปท. ศปถ.อ�าเภอ หมออนามัยก็เป็นหนึ่งใน
กรรมการของ ศปถ.อปท. อยูแ่ล้ว ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ เราพยายามท�ามาต้ังแต่ระดับ
จังหวัด ระดับอ�าเภอ แต่ว่าระดับของหมออนามัยมีการจัดอบรมค่อนข้างมาก จึงใช้ 
งบประมาณสูง เราจึงมีชุดความรู้หรือการเทรนนิ่งผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นชุดความรู้ 
ท่ีสามารถเข้าไปศึกษาได้โดยไมต้่องมีการอบรม
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บทบาทหน้าทีข่องส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติเกีย่วกับการสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือน
ความปลอดภัยทางถนน ในระดับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีการต้ังคณะกรรมการต่างๆ 
ในการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริม 
การปกครองสว่นท้องถ่ิน และกระทรวงสาธารณสุขอยูแ่ล้วอยา่งเต็มท่ี ซึ่งในคณะท�างาน
ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมา 
เราได้เสนอเข้าไปโดยขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
การบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า มีการจัดประชุมท่ีกอง 
ก�ากับการจังหวัด ซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าอยา่งหนึ่ง
 ทางผู้ใหญ่เองก็ได้มีการติดตามการท�างานตรงนี้ว่า ได้ต้ังคณะอนุกรรมการหรือยัง 
มีการประชุมหรือยัง ซึ่งตอนนี้เราจัดต้ังคณะท�างานเรียบร้อยท้ัง 77 จังหวัด และมีการ
ประชุมทุกจังหวัดไปแล้ว 
 เราเร่ิมขับเคล่ือนตรงนี้เพื่อสนับสนุนการท�างานของท้องถ่ิน แม้ในส่วนของระดับ
อ�าเภอยังไม่เกิดคณะท�างานข้ึน แต่ต�ารวจท่ีอยู่ตามอ�าเภอต่างๆ ก็อยู่ในคณะท�างานของ
ท้องถ่ินแต่ละท่ีอยู่แล้ว เราอาจจะมีปัญหาในส่วนท่ีเป็นต�าบล เนื่องจากเรามีแค่สถานี
ต�ารวจระดับอ�าเภอ ตรงนีอ้าจต้องกลับไปคิดต่อว่า ในระดับต�าบลจะมอบหมายใคร จะให้
สายตรวจชุดไหนเข้าไปร่วมหรือสนับสนุนการท�างานของท้องถ่ิน จุดนี้ยังเป็นสิ่งท่ีเรา 
มองหาอยู่

พ.ต.อ.สุริยัน วินิจมนตรี 
ผู้ก�ากับกลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง 
ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ
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 งานท่ีจะด�าเนินการต่อในอนาคต จะขอพูดใน 3 ประเด็น ซึ่งเป็นความเห็นสว่นตัว 
ประเด็นแรก เรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องสว่นบุคคล เพราะฉะนั้นต้องให้องค์ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัย ไมว่่าจะเปน็เรื่องความปลอดภัยในชวิีตประจ�าวัน ในครอบครวัและบนท้องถนน 
มันจะต้องไปสู่ตัวบุคคล อยากฝากไว้กับทุกท่านว่าเราจะท�าได้อย่างไร เพราะหากไม่
สามารถท�าได้ เราแยแ่น่ๆ  ซึ่งในต่างประเทศมกีารถ่ายทอดองค์ความรูเ้ร่ืองความปลอดภัย
จากรุน่สูรุ่น่ อันนี้เป็นสิ่งท่ีเราควรลงไปท�า
 ประเด็นท่ี 2 ในเรื่องอ�านาจหนา้ท่ีและตัวบทกฎหมาย เราอยากใหอ้�านาจกับท้องถ่ิน 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริหารส่วนต�าบลหรือเทศบาลในการด�าเนินการเพ่ือป้องกันชีวิตของ
คนในท้องถ่ินจากอุบัติเหตุจราจรใน 5 ข้อหาหลักคือ เรื่องสวมหมวกนิรภัย เมาสุรา การ
ขับรถยอ้นศร การตรวจสภาพรถ และการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ตรงนี้เปน็เรื่องของ
รถจักรยานยนต์อย่างเดียว ซึ่งอาจจะคุยให้เกิดการตกผลึกในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
ซึ่งผมพยายามจะโน้มน้าวผู้บังคับบัญชาและคุยกับท้องถ่ิน

พ.ต.อ.สุริยัน วินิจมนตรี 
ผู้ก�ากับกลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง 
ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ
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 ในส่วนการสร้างแนวทางการสอบสวนอุบัติเหตุทุกรายเพื่อน�ามาวิเคราะห์ให้กับ
ต�ารวจเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับทีม ศปถ. เราอาจจะเดินทางผิดนิดหน่อย เพราะการ
สอบสวนอยูใ่นมือของพนักงานสอบสวนซึ่งสว่นใหญแ่ล้วถนัดทางอาญา อาจต้องเปล่ียน
แนวให้ต�ารวจจราจรเป็นผู้สอบสวนเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น แต่ในระยะแรกคงต้อง
ช่วยกันไปก่อนให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุทุกกรณี ซึ่งหากได้ข้อมูลมาสักร้อยละ 80 ก็
สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้โดยใช้หลักการทางสถิติ ซึ่งเราก�าลังปรับเปล่ียนอยูใ่นขณะนี้

ทำงผู้ใหญ่เองก็ได้มีกำรติดตำม 
กำรท�ำงำนตรงนี้ว่ำ  
ได้ตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือยัง  
มีกำรประชุมหรือยัง ซึ่งตอนนี้เรำจัดตั้ง
คณะท�ำงำนเรียบร้อยทั้ง 77 จังหวัด  
และมีกำรประชุมทุกจังหวัดไปแล้ว 
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หากนับผู้เสยีชวิีตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี	2560	และ	2561	รวมกันจะมผีู้เสยีชวิีต	
สูงถึง 41,776 คน เม่ือส�ารวจในระดับโลก ประเทศไทยถือว่ามีอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนติดใน 1 ใน 10 ของโลก
 เหตนุีเ้องจึงมกีารจัดต้ังศนูยอ์�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ตามระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่องความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 โดยแบง่โครงสรา้งเปน็ ศปถ.
สว่นกลาง จังหวัด อ�าเภอและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) แนน่อนว่าการท�างาน 
ท่ีจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอยู่ท่ีระดับพื้นท่ี ภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 14 จึงได้น�าพื้นท่ีตัวอยา่งท่ีประสบความส�าเร็จในการ
ลดอุบัติเหตทุางถนน ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ�าเภอ และองค์การบรหิารสว่นต�าบลมาน�าเสนอ
เพื่อให้คนท�างานได้เปิดรับแนวคิดและวิธีการท�างานท่ีจะน�าไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตน  
โดยมีด้วยกัน 6 พื้นท่ีประกอบด้วย
 1. ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
 3. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 5.  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารสว่นต�าบลโมคลาน 

อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6.  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารสว่นต�าบลห้วยยาง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตลำดนัดวิชำกำร Shopping Idea

บทเรียนกำรขับเคลื่อนกลไก ศปถ.  
6 พ้ืนที่
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 แม้ว่าแต่ละพื้นท่ีจะมีบริบทท่ีแตกต่างกันออกไป แต่มีกระบวนการท�างานหลัก 
เหมือนกัน เริ่มจากกลไกการพัฒนาคนท�างาน การพัฒนาระบบข้อมูล การออกแบบ 
แผนงาน และการก�ากับติดตามประเมินผล
 อยา่งกรณีการพัฒนาคนท�างานของ ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมุง่การสรรหา
และสรา้งทีมงานแบบสหวิชาชพี โดยทีม ศปถ.จังหวัด ท�าหนา้ท่ีหลักเป็นทีมก�าหนดกลยุทธ์
การท�างานและมอบหมายให้ทีม ศปถ.อ�าเภอและต�าบลน�าไปปฏิบัติในพื้นท่ี หรือ ศปถ.
อ�าเภอฉวาง พบว่าท่ีผา่นมาการสร้างทีมจากการแต่งต้ัง คนท่ีได้รับการแต่งต้ังมีเพียงชื่อ 
แต่ไร้ใจท่ีจะท�างาน การขับเคล่ือนต่างๆ จึงเป็นไปได้ยาก ศปถ.อ�าเภอฉวางจึงปรับการ 
เฟ้นหาคนโดยยึดหลักว่า ต้องมีใจ มีอุดมการณ์ และมีภารกิจงานสอดคล้องกัน
 “เดิมทีมีทีมท�างานท่ีต้ังโดยหัวหน้าส่วน ไม่มีอนุกรรมการ ตอนหลังจึงหาคนท่ีมา 
ช่วยเราแน่ๆ เอาคนท�างานจริงๆ เอาคนท่ีสมัครใจ ไม่เอาท่ีหัวหน้าบังคับ ท�าไปสักพัก 
จะเห็นแวว แล้วเราก็มีทีมพี่เล้ียง มีทีมจังหวัดคอยให้ความรู้ 5 ส. ก็คือ สหสาขาวิชาชีพ 
สุดคุ้ม สว่นรว่ม สารสนเทศ และสุดเสี่ยง และ 5 ช. ก็คือ แชร์ เชียร์ ช้อน ชง เชื่อม ทีมของ
จังหวัดก็มาดูทีมอ�าเภอ จะมีทีมชุดมาจัดประชุม ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ
อ�าเภออ่ืน” เพ็ญประภา เชาวนะ จาก ศปถ.อ�าเภอฉวาง เสริม
 ในการท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน ขอ้มลูถือเปน็สิง่ส�าคัญอันดับต้นๆ ตัวอยา่ง
ความส�าเร็จของ ศปถ.อ�าเภอแก่งคอย จึงใช้การพัฒนาฐานข้อมูลเป็นหลักในการสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคัญและการต่ืนตัวต่อสถานการณ์กับหน่วยงานต่างๆ จนมีการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุอ�าเภอแก่งคอยและศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุต�าบลขึ้น โดยพัฒนา
โปรแกรม ‘SARI RIT DATA’ เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล
 หรือปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาระบบและการใช้ข้อมูลของ ศปถ.จังหวัด
อุดรธานี เกิดขึ้นจากการลงพื้นท่ีเกิดเหตุโดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วหรือ 
เอสอาร์อาร์ที (Surveillance and Rapid Response Team: SRRT) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา การสังเคราะห์ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อน�าไป 
แก้ปัญหา และการจัดการระบบข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกับความเป็นวิถีชุมชนเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาท่ีแท้จริง
 เจนจิรัสตรา วงศ์ประทุม คณะข้อมูลและวางแผน ศปถ.จังหวัดอุดรธานี เล่าว่า  
มีการต้ังคณะอ�านวยการความปลอดภัยทางถนน มีคณะข้อมูลและประเมินผลโดยมี 
นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเปน็ประธาน คณะน้ีจะเก็บสถิติขอ้มลู ซึ่งจะเป็นตัวผลักดัน
ให้งานขบัเคล่ือนได้ตลอดเวลา ไมว่่าจะเปน็ผูบ้รหิารระดับใด ถ้าข้อมลูตรงนีแ้นน่ เขาก็จะ
เห็นความส�าคัญ
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 “เราเลยไปค้นนิยามค�าว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนคืออะไร นิยามคือ 
ผู้ใช้รถ ใช้ถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ หรือหากไมส่ียชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัส 
หากนบัไป 30 วันแล้วเสยีชวิีตก็ถือเปน็ผูเ้สยีชวิีต แล้ววางแผนการเก็บข้อมลู ต้องครบถ้วน 
รวดเร็ว ลึก ว่าอะไรท�าใหเ้ขาตาย ได้มาก็วางแผนต้ังคณะกรรมการข้อมลูอุบัติเหตุทางถนน 
วางไว้ทุกอ�าเภอ ให้นายอ�าเภอเป็นประธาน โรงพยาบาลสุขภาพต�าบลต้องตรวจสอบ
อุบัติเหตุเชิงลึก มีการรายงานการเสียชีวิตและบาดเจ็บใน 4 ชั่วโมงมาท่ีกลุ่มไลน์ และสง่
เอสอาร์อาร์ทีอ�าเภอและต�าบลลงไปสอบสวน 
 “ของอุดรฯ ได้ขอ้มลูค่อนขา้งเร็ว เพราะเป็นคนในพื้นท่ีตรวจสอบทันที แล้วน�าข้อมลู
ไปประชาคมหมูบ่้านท่ีเกิดเหตุ เป็นการแจ้งเหตุว่า บ้านคุณมีความเสี่ยง ตายเพราะอะไร 
เพ่ือให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าต้องท�าอะไร พื้นท่ีจะรับรู้ข้อมูลค่อนข้างเยอะ แล้วทางจังหวัด 
จะน�าไปใช้วิเคราะห์”
 ด้านการออกแบบแผนงาน ในกรณีของ ศปถ. อปท.โมคลาน มีหลักส�าคัญในการ 
พิจารณจัดท�าแผนปฏิบัติการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ การจัดท�าแผนให้สอดคล้องกับปัญหา 
เร่งด่วนก่อนเสมอเพ่ือแก้ไขใจกลางปัญหา สร้างต้นแบบความส�าเร็จจากคนกลุ่มเล็ก 
เพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับก่อนขยายผลในวงกว้าง เชื่อมเครือขา่ยความรว่มมอืแมไ้มไ่ด้เปน็
คณะท�างานหลัก เพ่ือสร้างการมสีว่นรว่มในการแก้ปญัหาท่ีย่ังยืน มีทีมพ่ีเล้ียง ศปถ.อ�าเภอ 
คอยติดตามการท�างานเพื่อความมั่นใจและประกันความส�าเร็จ และปรับเปล่ียนยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ โดยไมย่ึดติดเป้าหมายเป็นส�าคัญ

แม้ว่ำแต่ละพ้ืนที่จะมีบริบทที่แตกต่ำงกันออกไป  
แต่มีกระบวนกำรท�ำงำนหลักเหมือนกัน  
เริ่มจำกกลไกกำรพัฒนำคนท�ำงำน  
กำรพัฒนำระบบข้อมูล กำรออกแบบแผนงำน 
และกำรก�ำกับติดตำมประเมินผล



265

 ส่วนการก�ากับติดตามประเมินงานนั้น แต่ละท่ีก็มีลักษณะแตกต่างกันไป โดยใน 
ส่วนของ ศปถ.อปท.ห้วยยาง มีระบบดังนี้ คือก�ากับติดตามท้ังแบบเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม การจัดเวทีชาวบ้าน เป็นต้น การประเมินผลใช้การวัด 
การลดลงของสถิติการเกิดการบาดเจ็บและการเสยีชวิีตจากอุบติัเหตุในพ้ืนท่ี และประเมนิ
กระบวนการโดยใช้การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงานหรือเอเออาร์ (After Action 
Review: AAR) 
 ขั้นตอนสุดท้ายคือการขยายผลสู่ความยั่งยืนท้ังในแนวด่ิง เช่น ขยายการท�างาน 
ให้ครอบคลมุกลุ่มเสีย่งมากขึ้น และแนวระนาบโดยการน�าต้นแบบความส�าเรจ็ไปขยายผล
ให้ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน
 สวินทร วงษ์หาญ ศปถ.อบต.ห้วยยาง ให้รายละเอียดด้านการก�ากับติดตามว่า  
มีการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.ต�าบล ทุกเดือน มีการติดตามความก้าวหน้า ให้หมูบ่้าน
รายงานเอง เพราะเป้าหมายคือต้องการให้เกิด ศปถ.ระดับหมู่บ้าน เกิดเป็นต้นแบบ  
มีการน�าเสนอว่าในหนึ่งเดือนเกิดอะไรข้ึนบ้าง การด�าเนินการในหมู่บ้านมีแผนหรือ 
การปฏิบัติอะไรในเรื่องคน สิ่งแวดล้อมและระบบ 
 “แผนในปี 63 เราจะลงพื้นท่ีในระดับหมู่บ้าน เพราะแต่ละแห่งการก่อตัวไม่ได้ 
เป็นไปตามกรอบ มีท้ังแรงเสริม แรงต้าน ท�าอย่างไรจะลดแรงต้าน บางบ้านเข้มแข็ง  
บางบ้านก็ไม่ท�าอะไรเลยก็มี แต่ถ้าเราสร้างต้นแบบได้จะเป็นตัวอย่าง หัวใจส�าคัญท่ีสุด  
คือการท�าในระดับท้องถ่ิน นายกฯ อบต. มีส่วนส�าคัญ ถ้าเข้าใจ หากท�ากับเราด้วยจะ 
ด�าเนินได้อยา่งดี” สวินทร กล่าว
 โดยแต่ละพื้นท่ีได้รับความสนใจจากผู้เข้ารว่มเสวนา ท้ังสอบสอบถามและอภิปราย 
เพื่อน�ารูปแบบ กระบวนการท�างานกลับไปปรบัใช ้เพื่อใหพ้ื้นท่ีของตนเกิดความปลอดภัย
ทางถนนท่ีได้จากการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น
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ท้ัง	 6	พื้นที่ที่มาน�าเสนอบทเรยีนการขับเคล่ือนกลไกศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย	
ทางถนน (ศปถ.) มาจาก 5 จังหวัดด้วยกันคือ ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ศปถ.จังหวัด
อุดรธานี ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ศูนย์ปฏิบัติ 
ความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนต�าบลโมคลาน อ�าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารสว่นต�าบล
ห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 เม่ือน�าการท�างานของแต่ละพื้นท่ีมาประมวลแล้วจะพบว่า การขับเคล่ือนการท�างาน
ของท้ังระดับจังหวัด อ�าเภอ องค์การบริหารส่วนต�าบล มีท้ังหมด 4 ด้านท่ีมีลักษณะ 
คล้ายกัน คือกลไกการพัฒนาคนท�างาน การพัฒนาระบบข้อมูล การออกแบบแผนงาน 
และการก�ากับติดตามประเมินผล ซึ่งท้ัง 4 ด้าน เราจะเห็นว่า ในเรื่องกลไกการพัฒนา 
คนท�างาน แม้ในโครงสร้างจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการของ ศปถ. อยูแ่ล้ว แต่เราต้องหา
ตัวจริง ท�าให้มีชีวิตขึ้นมา ท�าให้เกิดกลไกการจัดการขึ้นมา ซึ่งทุกพื้นท่ีได้ท�าการจัดต้ังขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคนท่ีจะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ต้องมีการ 
ประสานงานกัน

ประมวลสรุปบทเรียน
และข้อเสนอส�ำคัญจำกคนท�ำงำน

พรทิพภำ สุริยะ
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
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 ในสว่นของการพฒันาขอ้มลูของท้ัง 6 พื้นท่ีต่างก็เหน็ความส�าคัญว่า ขอ้มลูคือก�าลัง
ส�าคัญในการจัดการกับปัญหา โดยใช้ข้อมูล 3 ฐานคือข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลต�ารวจ  
และข้อมูลจากบริษัทกลางฯ โดยท�าการวิเคราะห์ จัดการข้อมูล แล้วน�าข้อมูลไปใช้  
ซึ่งทุกพื้นท่ีท�าให้ข้อมูลมีพลังและเกิดการจัดการได้
 นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการใช้ google sheet ซ่ึงเป็น
โปรแกรมส�าเร็จรูปแต่ไม่เคยมีใครหยิบมาใช้เลย แต่พอทางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หยิบมาใชก็้มปีระโยชนม์าก เพราะสามารถใสข่อ้มลูได้ทกุด้าน ประมวลผลได้อยา่งชัดเจน 
และน�าไปวิเคราะห์ได้ว่า เร่ืองคน สิง่แวดล้อม และถนนจะต้องจัดการอยา่งไร อยา่งไรก็ตาม 
สิ่งส�าคัญก็คือการรวบรวมข้อมูล
 สว่นเรื่องการออกแบบแผนงาน จะท�าอยา่งไรให้แผนงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ซึง่ท้ัง 6 พ้ืนท่ีท�าตามโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วตอบโจทยป์ญัหาได้ โดยใช้ข้อมลู
เป็นตัวส�าคัญในการวิเคราะห์ว่า อะไรคือปัญหา แล้วจะออกแบบกิจกรรมและวิธีการ 
แก้ปัญหาได้อยา่งไร มีการขับเคล่ือนตามแผน มีการติดตามประเมินผล และท่ีส�าคัญคือ 
เน้นการมีส่วนร่วม มีพี่เล้ียงท่ีคอยสนับสนุนและดูแล ท่ีน่าสนใจคือ ศปถ.อุดรธานี  
มีแผนวิธีการจัดการกับความเส่ียง ท่ีส�าคัญส�าหรับการติดตามประเมินผล ท้ังเรื่องการ
ก�ากับและการประเมินผลในลักษณะ PDCA (Plan-วานแผงงาน, Do-ลงมือท�าตาม 
แผนงานท่ีก�าหนดไว้, Check-ติดตามทบทวนแผนการท�างานอย่างต่อเนื่ อง และ  
Act-ปรับปรุงแผนการท�างานอยา่งต่อเนื่อง)

	 ลักษณะการท�างาน
 ของอ�าเภอฉวางและ ศปถ.อ�าเภอแก่งคอย จะเห็นว่าสิ่งส�าคัญคือทีม การสร้าง 
ความเป็นทีมเวิร์ค งานจะส�าเร็จได้คือทีมเวิร์ค มีการส่ือสาร ท่ีอ�าเภอฉวาง จุดเด่นคือ 
นายอ�าเภอเป็นศูนย์กลาง เป็นจุดเชื่อมจากระดับจังหวัดสูร่ะดับต�าบล
 ในส่วนของอ�าเภอแก่งคอยก็ใช้ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)  
เป็นแกนในการเคล่ือน รวมไปถึงการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น (สามเหล่ียมปัจจัยก�าหนดสุขภาพ 
แผนภมูต้ินไมป้ญัหา บนัไดผลลัพธ์ การวิเคราะหแ์รงเสรมิ-แรงต้าน และการรวบรวมขอ้มลู
และสะท้อนผลลัพธ)์ บวก 5 ส. (สหสาขาวิชาชพี สดุคุ้ม สว่นรว่ม สารสนเทศ และสดุเสีย่ง) 
และ 5 ช. (แชร์ เชียร์ ช้อน ชง และเชื่ อม) เพื่ อจะน�าวิธีการไปสู่ผลลัพธ์ให้ได้  
ในด้านการพัฒนาข้อมูลทางอ�าเภอแก่งคอยใช้โปรแกรม SARI RTI Data ซึ่งมาจาก 
ชื่อคนเขียนโปรแกรมและตัวยอ่ของจังหวัดสระบุร ีเปน็การออกแบบขอ้มลูโดยใชก้ลยุทธ์ 
5 ส. 5 ช. มีการเก็บข้อมูล ประมวลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเก่ียวกับรถ แล้วก็เชื่อมข้อมูลระดับ
จังหวัดสู่ระดับอ�าเภอและต�าบล เป็นเหมือนโซ่ข้อกลางเพราะว่าอยู่ในฐานะของอ�าเภอ 
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แล้วน�าข้อมูลระดับต�าบลข้ึนมาท่ีอ�าเภอและส่งคืนกลับไปท่ีจังหวัด มีการติดตามผล  
ประชุมทุกเดือน โดยการใชพ้ลังของข้อมลู เพราะขอ้มลูมอียูท่กุท่ี แต่จะท�าอยา่งไรใหข้อ้มลู 
มีพลังโดยการสกัด วิเคราะห์ และหยิบข้อมูลท่ีสามารถแก้ปัญหานั้นได้มาใช้ ท้ังยังมีการ 
ลงพื้นท่ีและใช้ไลน์กลุ่มในการพูดคุยกัน
 ในส่วนส�าคัญ คือระดับท้องถ่ิน ในระดับน้ีใช้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
เป็นแกนเคล่ือนในระดับพื้นท่ี โดยมีคนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเอง พบว่าทุกพื้นท่ี 
มีการเพิ่มทักษะ เรื่องจิตอาสานั้นมีอยูแ่ล้ว แต่ท�าอยา่งไรจะเพิ่มองค์ความรู้เข้าไป อสม. 
สามารถลงไปเก็บข้อมูลและสง่ข้อมูลมาวิเคราะห์กับทีมพี่เล้ียง
 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยยาง มีจุดเด่นอยู่ท่ีการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น 
มีกลไกการจัดการ ประสานงาน พูดคุยกัน ตอนนี้กลายเป็นทีมเวิร์คท่ีสนิทสนมกัน  
เคร่ืองมอืท่ีส�าคัญคือ มแีบบส�ารวจ มกีารสอบสวนอุบติัเหตเุชงิลึก กเูก้ิล ชทีใชต้ั้งแต่ระดับ
อ�าเภอไปจนถึงระดับต�าบล ใช้กลยุทธ์ 5 ส. 5 ช. แต่จุดเด่นอีกประการของห้วยยางคือ  
การสร้างเซ็นเซอร์การเฝ้าระวังความเสี่ยงในชุมชนผ่านการส�ารวจพฤติกรรมท่ีมีอยู ่ 
9 อยา่ง เชน่ ครัวเรอืนท่ีมีการด่ืมแอลกอฮอล์ รา้นค้าในโซนท่ีจ�าหนา่ยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นโมเดลแล้วว่าจะใช้จัดการความเสี่ยงแต่ละแบบอย่างไร  
โดยมี อสม. เป็นผู้สแกนความเสี่ยง

กำรพัฒนำข้อมูลของทั้ง 6 พ้ืนที ่
ต่ำงก็เห็นควำมส�ำคัญว่ำ  
ข้อมูลคือก�ำลังส�ำคัญในกำรจัดกำรกับปัญหำ  
โดยใช้ข้อมูล 3 ฐำนคือข้อมูลสำธำรณสุข  
ข้อมูลต�ำรวจ และข้อมูลจำกบริษัทกลำงฯ  
โดยท�ำกำรวิเครำะห์ จัดกำรข้อมูล  
แล้วน�ำข้อมูลไปใช้  
ซึ่งทุกพ้ืนที่ท�ำให้ข้อมูลมีพลัง 
และเกิดกำรจัดกำรได้
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 ส่วนเร่ืองการออกแบบแผนงานในระดับท้องถ่ินก็มีความคล้ายกันกับระดับจังหวัด
และอ�าเภอ พบว่ามีวงพูดคุยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชน่กัน การก�าหนดกรอบและทบทวน 
ถึง อสม. จะเก็บข้อมูลมาจากชาวบ้าน แต่ต้องมีการรวบรวมและสกัดว่า ข้อมูลน้ัน 
มีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน เมื่อได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง แม่นย�า ถูกต้อง ก็จะคุยกัน  
ท่ีส�าคัญคือทีมเวิร์ค การมีสว่นรว่ม หาแรงจูงใจ พูดคุยหนุนเสริมก�าลังใจกันตลอดเวลา
 ในส่วนของห้วยยาง ยังมีการใช้นโยบายจังหวัดเป็นแนวการปฏิบัติมาสู่อ�าเภอ 
และลงมาสู่ท้องถ่ิน เชื่ อมประสานไปด้วยกัน มีการออกแบบมาตรการเพื่ อความ 
ปลอดภัยทางถนน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านชุมชน ด้านกฎหมาย ด้านองค์กร ด้านโรงเรียน  
ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการรักษาเยียวยา
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พลิกโฉมกำรบังคับใช้กฎหมำย
เพ่ือควำมปลอดภัย VRU

กล่ำวเปิดเวที

พล.ต.ท.ด�ารงค์ศกัดิ	์กิตติประพัฒน์
ผู้ชว่ยผู้บัญชาการต�ารวจแหง่ชาติ

เสวนำ

เรำต่ำงเป็น VRUs :
สถำนกำรณ์และควำมเส่ียง 
ที่ถูกมองข้ำม

รวิศุทธ์	คณิตกลุเศรษฐ์
สถาบันยุวทัศน์

กวิน	ชุติมา
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

พล.ต.ต.นิติธร	จินตกานนท์
ผู้บังคับการต�ารวจจราจร

ผูด้�าเนินรายการ
พ.ต.อ.หญิง	จินดา	กลับกลาย
กองบัญชาการศึกษา

เสวนำ

กำรปฏิรูปต�ำรวจจรำจร 
สู่ Road Map: พลิกโฉม 
กำรบังคับใช้กฎหมำย 
เพ่ือควำมปลอดภัยผู้ใช้ถนน
พล.ต.ต.เอกรกัษ์	ล้ิมสงักาศ
รองผู้บัญชาการศึกษา

พ.ต.อ.เอกราช	ล้ิมสงักาศ
รองผู้บังคับการต�ารวจทางหลวง

ภพ	ไตรยสนัุนท์
ผู้แทนกรมการขนสง่ทางบก

สรุสทิธิ	์ศลิปงาม
ผู้จัดการมูลนิธิเมาไมข่ับ

ผูด้�าเนินรายการ
พ.ต.อ.สรุศกัดิ	์เลาหพิบูลยก์ลุ
กองบัญชาการศึกษา
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พล.ต.ท.ด�ารงค์ศักด์ิ กิตติประพัฒน์
ผู้ชว่ยผู้บัญชาการต�ารวจแหง่ชาติ
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ตามทีร่ฐับาลโดย	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรไีด้สั่งการใหส้�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด�าเนินการเพิ่มความปลอดภัย 
บนท้องถนน โดยเฉพาะได้สั่งการให้ท�าทางม้าลายให้ปลอดภัยอย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้อง
กับการจัดสัมมนาระดับชาติในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด ‘เดิน ข่ี ขับ ไป- กลับ ปลอดภัย’  
อันเปน็ผลสะท้อนมาจากการมีผูเ้สยีชวิีตท่ีเป็นกลุม่เปราะบาง ได้แก่ ผูเ้ดินเท้า ผูใ้ชจั้กรยาน 
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการเสียชีวิตสูงท่ีสุดในประเทศไทย จึงควรต้องใส่ใจอย่างย่ิงเพื่อลด 
ผู้เสียชีวิตลงอยา่งรวดเร็ว 
 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ด�าเนินการเพ่ือลดอุบัติเหตุบนถนนโดยการบังคับใช้
กฎหมายจริงจังและเข้มขน้ การปรบัปรุงกฎหมายและบทลงโทษเพื่อใหเ้กิดประสทิธภิาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตส�านึก  
การพัฒนาระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมนิด้วยการมอบรางวัลผลงานในการลดอุบติัเหตชุว่งสงกรานต์ ถอดบทเรยีนการ
ท�างาน และการบูรณาการร่วมงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคีเครือข่าย มีการ 
ต้ังอนุกรรมการการบังคับใช้กฎหมายในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้บังคับการต�ารวจจราจร 
เป็นประธานรว่มกับหนว่ยงานต่างๆ 

กล่ำวเปิดเวที

พลิกโฉมกำรบังคับใช้กฎหมำย  
เพ่ือควำมปลอดภัย VRUs

พล.ต.ท.ด�ำรงค์ศักดิ์ กิตติประพัฒน์
ผู้ชว่ยผู้บัญชาการต�ารวจแหง่ชาติ



เวทีเสวนานี	้ แนวคิดหลักก็คือพลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมายของต�ารวจไทย	รวมท้ัง	
เรื่องท่ีเก่ียวกับเนื้อหาหรือการมีกฎหมายท่ีดี แม้ว่าไม่นานมานี้เพิ่งจะมีการแก้กฎหมาย
จราจรฉบบัใหมอ่อกมา แต่ยงัไมดี่พอ จึงจะต้องฟงัเสยีงสะท้อนท้ังจากผูบ้งัคับใช้กฎหมาย 
กลุ่มเสี่ยง รวมท้ังตัวแทนจากเยาวชน เพราะเด็กอายุ 15 -20 ปี คือกลุ่มประชากร 
ท่ีเสียชีวิตมากท่ีสุด

พ.ต.อ.หญิงจินดา	กลับกลาย	กองบญัชาการศกึษา
ผูด้�าเนินรายการ

เสวนำ

เรำต่ำงเป็น VRUs:  
สถำนกำรณ์ควำมเส่ียงที่ถูกมองข้ำม
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ต้องเข้าใจว่า	 โดยท่ัวไปเด็กและเยาวชนยังขาดภูมิคุ้มกันในเรื่องปัจจัยเสี่ยง		
พดูง่ายๆ คือขาดความตระหนกัรู้ถึงความเสีย่งในความปลอดภัยบนท้องถนน อธบิายง่ายๆ 
เรายังคงเห็นเด็กในชุดนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนมากน้อยแค่ไหน หรือเด็ก 
ไม่สวมหมวกนิรภัยมากแค่ไหน น่ันแพราะเราอนุญาตให้เด็กอายุ 15 ปีมีใบขับข่ีและ 
ขับรถจักรยานยนต์ออกถนนได้แล้ว ค�าถามคือ ในความเป็นจริง พวกเขามีความพร้อม 
แค่ไหน และต้องย้อนกลับไปถามผู้ปกครองว่า ไว้ใจให้เด็กขับรถออกถนนได้อย่างไร  
การท่ีบอกว่าไมม่ีเวลาจะสง่ไปโรงเรียน สิ่งท่ีเกิดขึ้นก็คือ มีเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี 
เป็นกลุ่มท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากท่ีสุด ดังนั้น ในส่วนกฎหมายต้องนั่งคุยกันใหม ่ 
อาจต้องยกระดับให้เด็กท่ีจะมีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ต้องมีอายุเท่ากับการขอใบขับข่ี
รถยนต์ คืออายุ 18 ปี 
 ในเรื่องการออกใบอนุญาตขับขี่นั้น อยา่งในสหรัฐอเมริกากว่าจะได้ใบอนุญาตขับขี่
จะต้องใช้เวลาถึง 3 วัน และต้องผ่านการทดสอบด้วยการออกถนนจริง มองกลับมา 
ท่ีบ้านเราหากต้องการท�าใบขับขี่ใช้เวลาอบรมไม่ก่ีชั่วโมง แต่ท่ีต้องรอคิวเป็นเวลานาน
ไมใ่ชเ่พราะอบรม แต่เพราะระบบยังไมต่อบรับความต้องการได้อยา่งท่ัวถึง แล้วก็น�าไปสู่
การทุจริต นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง
 สุดท้ายหันมามองท่ีตัวเอง ต้องถามว่า เรามีส�านึกในการเคารพกฎวินัยจราจร 
แล้วหรือไม่ ตัวอย่างภาพท่ีชัดเจน เช่น เวลามีคนใช้สัญญาณไฟแบบกดท่ีทางม้าลาย  
เมื่ อสัญญาณหยุดขึ้น ส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยจอดโดยเฉพาะจักรยานยนต์ หรือเมื่ อ 
เห็นสัญญาณไฟแบบนับถอยหลังเหลือเวลาน้อย เราจะเร่งหรือชะลอ ลองต้ังค�าถาม 
กับตัวเองดู บางทีไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าผิด แต่ท่ีท�าผิดเพราะมีโอกาสให้ท�า นั่นคือเพราะ 
ไม่มีต�ารวจหรือคนท่ีเป็นหูเป็นตาอยู่ตรงนั้น ตรงน้ีถ้าหากให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
โดยสามารถสง่ภาพถ่ายหรือข้อมูลต่างๆ เข้าไปแจ้งได้ง่ายๆ ก็จะเป็นเรื่องดี 

เด็กและเยำวชนไทย ขำดภูมิคุ้มกันควำมเส่ียง

รวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์
ตัวแทนจาสถาบันยุวทัศน์ 
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การบงัคับใช้กฎหมาย	เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุบติัเหตทุางถนนควรมองไปถึงกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังระบบ จะแก้เปน็จุดๆ คงไมไ่ด้ ต้องมองเช่ือมโยงกัน เพราะกระบวนการมต้ัีงแต่
การสอบสวน การท�าคดี ลงโทษ การพิพากษา 
 ท่ีจริงแล้วต้องเริ่มต้ังแต่การให้ความรู้ เพราะเด็กและเยาวชนไทยขาดความรู ้
ในเร่ืองกฎจราจรและการใชพ้าหนะบนท้องถนน อยา่งในประเทศญีปุ่น่จะมกีารสอนต้ังแต่ 
ชั้นประถม ซึ่งเด็กทุกคนต้องเดินเท้าไปโรงเรียน สว่นมัธยมจะให้ขี่จักรยานได้ ซึ่งจะมีการ
ให้ความรู้และแสดงให้เห็นเลยว่า ขี่อย่างไรจึงจะปลอดภัย คือมีผู้แสดงโลดโผนหรือ 
สต๊ันท์แมนมาแสดงใหดู้ มตัีวอยา่งใหเ้ห็นได้ชดัเจน หรือประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา
จะมบีรรจุไว้ในหลักสตูร ประเทศท่ีจรงิจังในเรื่องน้ี ทกุคนจะผา่นกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่ง
จริงจังและรู้ว่า ถ้าไมป่ฏิบัติตามจะเกิดอะไรตามมาได้บ้าง
 ในเรื่องใบขับขี่ ประเทศไทยถือว่าขอได้ง่ายเกินไป แม้ว่าทางกรมขนส่งทางบก 
จะพยายามเพิ่มเวลาอบรมให้มากขึ้น แต่ก็ถูกต้านเยอะ อย่างไรก็ตามเรื่ องนี้ก็ยัง 
เป็นเรื่องส�าคัญ เนื่องจากมีการสูญเสียจ�านวนมาก ในหลายประเทศกว่าจะได้ใบขับขี ่
ใชเ้วลานาน การสอบยากมาก พลาดนดิเดียวก็ตกทันทีแถมยงัถกูเพกิถอนง่ายมาก ในญีปุ่น่
หากขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ ใบขับขี่หลุดทันที ต้องเข้าไปเรียนรู้และสอบใหม ่การได้ขับรถ
จึงต้องมีจิตส�านึกเร่ืองความระมัดระวังสูง นอกจากนี้ควรจะใส่เร่ืองของคนเดินเท้าและ
จักรยานลงไปในข้อสอบใหม้ากข้ึน เม่ือมคีวามรู้แล้วก็จะไมมี่ขอ้อ้างในการละเมิดกฎหมาย

เริ่มต้นที่กระบวนกำรเรียนรู้

กวิน ชุติมำ 
ตัวแทนจากสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
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 ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น นอกจากต�ารวจแล้ว อัยการและผู้พิพากษา 
ต้องเข้าใจด้วย ยกตัวอย่าง คดีเมาขับของนักศึกษาท่ีเชียงใหม่ท่ีท�าให้มีคนตายถึง 3 คน 
ท้ายท่ีสุดคือแค่การรอลงอาญา และจากการไปติดตามต่อเนื่องจะพบว่า ร้อยละ 95  
ของผู้พิพากษาจะตัดสินรอลงอาญา หากผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงหรือเป็นเยาวชนและไมเ่คย
ท�าผิดมาก่อน ซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาคดีในต่างประเทศ คือหากเป็นกรณีเมาขับ
แล้วไปชนจะถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มท่ี ใช้บทลงโทษรุนแรงสูงสุดทางกฎหมาย  
ความส�าเร็จจากเร่ืองนี้ เช่น ญี่ปุ่น ท�าให้จ�านวนอุบัติเหตุท่ีเคยสูงถึง 1,500 คร้ังต่อปี  
ลดเหลือเพียง 200 ครัง้ ความจรงิจังในการบงัคับใชก้ฎหมายและไมมี่การรอลงอาญาท�าให้
เกิดการป้องปราม แต่การจะไปถึงตรงนั้นต้องให้ความรู้ก่อน 
 เป็นเรื่องน่าอนาถมากในกรณีท่ีนักป่ันไปถีบจักรยานมารอบโลก แต่มาตายใน 
บ้านเราแล้วสุดท้ายได้เงินเยียวยาไป 7,000 บาท ส่วนคนขับรถแค่รอลงอาญาเพราะ 
ไมเ่คยท�าผิดมาก่อน นอกจากนี้ ยังควรต้องจริงจังในเรื่องอ่ืนๆ เชน่ ให้ความรู้ความเข้าใจ
ว่า หมวกนิรภัยไมไ่ด้ลดการชน แต่อาจชว่ยลดอันตรายท่ีเกิดกับศรีษะได้ หรือเร่ืองความเรว็
ท่ีเหมาะกับการขับขี่ในเมืองคือ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง จึงนา่หว่งมากท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอใหเ้พ่ิมความเรว็บนถนน
เป็น 120  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะท่ีระบบถนนไทยมีจุดตัดและจุดกลับรถเยอะมาก 
เรื่องน้ีไม่สามารถอ้างเทียบกับถนนบางสายในยุโรปท่ีปล่อยให้ขับได้หลายร้อยกิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพราะระบบหลายอย่างหลายปัจจัยของเรามันไม่เอ้ือแบบนั้น และจะยิ่งเพิ่ม
ความเส่ียงและความเสียหาย ยืนยันว่า การบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษตามกฎหมาย  
จะลดตัวเลขได้อยา่งแนน่อน ซึ่งมีข้อมูลจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลกยืนยัน

ประเทศสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ 
จะมีบรรจุไว้ในหลักสูตร  
ประเทศที่จริงจังในเรื่องนี้  
ทุกคนจะผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู ้
ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะเกิดอะไรตำมมำได้บ้ำง
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ในการบังคับใช้กฎหมาย	 ต�ารวจจราจรท่ัวประเทศต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู	่	
แต่เมื่อบงัคับใช้เต็มท่ี ประชาชนก็จะต้ังค�าถามเต็มไปหมดว่า ท�าไมเน้นจับจัง อะลุ่มอล่วย
ได้หรือไม ่ท�าไมไมตั่กตักเตือนก่อน ด้านหนึ่งเพราะประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเคยอยูอ่ยา่ง
สบายๆ มาตลอด เม่ือบงัคับใชก้ฎหมาย ต�ารวจจึงถกูต่อว่าและต�าหนเิสมอ แต่ไมว่่าอยา่งไร
เร่ืองน้ีก็ต้องท�า การบังคับใช้กฎหมายต้องแข็งแรง และเม่ือท�าอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ 
เสียงต่อต้านต�ารวจเริ่มเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ถือเป็นสัญญาณท่ีดี คนท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย
เริม่แสดงตัวเชน่กัน ดังนั้น เมื่อเรารณรงค์เขม้ ต่อไปคนท่ีไมเ่คารพกฎจราจรจะหดแคบลง
ไปเรื่อยๆ 
 กฎหมายเรามีอยู่แล้ว การปรับสามารถท�าปรับเป็นเรื่องเฉพาะลงไปได้อีก ส่วน
นโยบายในขณะนี้รัฐบาลเข้มงวดเพราะเพิ่งเกิดเหตุรถชนคนบนทางม้าลาย ซึ่งปัจจุบัน 
มี 8,000 กว่าจุดท่ัวประเทศ แต่ถึงจะมีเยอะกลับกลายเป็นว่า ทางม้าลายคือสิ่งท่ี 
ไม่มีคนสนใจไปแล้ว รถท่ีอยากจอดให้คนข้ามก็ถูกคันข้างหลังด่า คนข้ามถนนก็ต้อง 
เล็งให้ดี กลายเป็นคนท่ัวไปหรือ VRU (Vulnerable Road User – กลุ่มผู้ใช้ถนนท่ี 
เปราะบาง) ไม่กล้าใช้ทางม้าลาย และก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้ ล่าสุดเกิดเหตุชนคน 
ท่ีถนนราชด�าเนินและมีคนเสียชีวิต จึงมีค�าสั่งรองนายกฯว่า ท�าอย่างไรให้ทางม้าลาย
ศักด์ิสิทธิ์

ถึงเวลำที่ต้องท�ำทำงม้ำลำยให้ศักดิ์สิทธิ์

พล.ต.ต.นิติธร จินตกำนนท์ 
ผู้บังคับการต�ารวจจราจร
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 การปฏิบัติตามกฎจราจรตามกฎหมาย คือตัวชี้วัดของประเทศท่ีเจริญแล้ว ส�าหรับ
กรณีทางม้าลายเพิ่งมาทราบว่า การไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษแค่การละเมิด
เครื่องหมายการจราจรเท่าน้ัน จึงอยากใหม้กีฎหมายเร่ืองการไมห่ยุดใหค้นขา้มทางม้าลาย
ให้มีบทลงโทษเป็นการเฉพาะ และอยากให้การชนคนท่ีทางม้าลายมีโทษรุนแรงกว่า 
เหตุปกติ 
 อย่างไรก็ตาม ทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะรณรงค์ให้ความรู้มากขึ้น เช่น  
ท�าสัญลักษณ์เตือนก่อน หรืออาจท�าสัญลักษณ์ไฟกระพริบแบบในอังกฤษ อยา่งไรก็ตาม 
ในเวลานี้แม้แต่ทางม้าลายท่ีมีไฟเขียวแดงให้กด คนก็ดึงปล๊ักออกหมดแล้ว หรือถ้าม ี
และต่อใหข้ึน้ไฟเขยีวคนก็ไมก่ล้าขา้ม นีคื่อสิง่ท่ีเป็น ในอนาคตอันใกล้จะต้องฟื้ นทางมา้ลาย
ให้ศักด์ิสิทธิ์และอยากให้การฝ่าฝืนต้องให้มีโทษหนัก

ทำงม้ำลำย ซึ่งปัจจุบันมี  
8,000 กว่ำจุดทั่วประเทศ  
แต่ถึงจะมีเยอะกลับกลำยเป็นว่ำ 
ทำงม้ำลำยคือส่ิงที่ไม่มีคนสนใจ
ไปแล้ว 
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ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งส�าคัญ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจึงพยายามทุ่มเท
ท้ังทรัพยากรบุคคลและงบประมาณมาตลอด เรามี พ.ร.บ.จรจราจรทางบก ออกมาต้ังแต่
ป ี2522 ซึ่งแนวคิดแรกในเวลาน้ันคือ ต�ารวจต้องท�าหน้าท่ีบงัคับใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด 
ออกใบสั่งมากๆ แล้วอุบัติเหตุจะลดลง แต่ในความจริงอาจมีลดลงบ้างในบางกรณ ี
แต่ไมม่าก ภาพรวมแนวโน้มกลับสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
 ทุกคนอาจรู้สึกถึงอันตรายของโรคระบาดอย่างไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ ่
สายพันธุ์ใหม่แล้วไปหาวัคซีนแพงๆ มาใช้ แม้ว่าจ�านวนผู้เสียชีวิตจะอยู่ท่ีหลักสิบ 
ในแต่ละปี ขณะท่ีอุบัติเหตุบนถนน ผู้เสียชีวิตปีละมากกว่า 20,000 คน บาดเจ็บพิการ 
อีกมาก ดังน้ันจึงต้องมาดูต่อว่า จะท�าอย่างไรจึงจะดูแลให้เกิดปลอดภัยได้ ซ่ึงจากการ 
รวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาท�าให้มองเห็นในสองสว่น คือ
 ส่วนท่ีหน่ึง เราดูว่ากฎหมายจราจรท้ังหมดมีความบกพร่องไม่แข็งแรงตรงไหนบ้าง 
เพราะในโลกน้ีไม่มีกฎหมายฉบับไหนใช้ได้ตลอดไป กฎหมายทุกฉบับจ�าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้พลเมืองได้รับการคุ้มครอง กฎหมายทุกฉบับ 
มีผู้ได้รับประโยชน์ก็ต้องมีผู้เสียประโยชน์ แต่กฎหมายจะต้องดูแลประชาชนส่วนใหญ ่
หรอืสาธารณะมากกว่าบุคคลหนึง่บุคลใด ด้วยเหตนุีท้�าใหเ้ราต้องมองหากระบวนการแก้ไข
กฎหมาย 

เสวนำ

กำรปฏิรูปต�ำรวจจรำจรสู่ Road Map: 
พลิกโฉมกำรบังคับใช้กฎหมำย 
เพ่ือควำมปลอดภัยผู้ใช้ถนน

เปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยระบบตัดคะแนน

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกำศ 
รองผู้บัญชาการศึกษา
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 เชื่อว่าคนขับรถทุกคนคงเคยถูกใบสั่งและช�าระค่าปรับ แต่ยังมีคนส่วนใหญ่เชื่อว่า 
การออกใบสั่งและค่าปรับเป็นค่าธรรมเนียม ยกตัวอย่างขับรถเร็ว บางคนอาจบอกว่า  
ลดหนอ่ยได้ไหมเขาจ่ายไมไ่หว แต่ความจริงแล้ว ค่าปรับคือการลงโทษเพื่อท�าใหเ้กรงกลัว
และไมก่ระท�าผดิอีก ปญัหาคือผูขั้บขีก่ลับตีความหรอืมองอีกมุม ขณะท่ีส่ิงท่ีต�ารวจมุง่หวัง
แท้จริงแล้วไม่ใช่เงินค่าปรับ แต่คือการเคารพกติกา อย่างการควบคุมการขับรถเร็ว 
ก็มีเพื่อไมใ่ห้เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และต่อผู้อ่ืน 
 ในวันท่ี 20 กันยายน 2562 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะเปล่ียนแนวทางใหม ่ 
จากแนวคิดเดิมท่ีว่า เก็บค่าปรับแล้วประชาชนจะเคารพกฎหมาย ซึ่งความจริงก็มีด้วยว่า 
ยิ่งเก็บแพง คนจนก็จ่ายไมไ่ด้ แต่คนรวยจ่ายได้ กลายเป็นความเหล่ือมล�า เราจึงกลับมา 
ท่ีแนวคิดว่า ต้องปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้เคารพกฎหมาย แนวทางนี้ต่างประเทศ 
ท�ามา 20 ปีแล้ว เราจะน�ามาใช้ เรามุ่งหวังว่า ระบบจับปรับพฤติกรรมและตัดคะแนน 
ความประพฤติจะท�าให้คนเคารพกฎหมายมากขึ้น 
 สว่นท่ีสอง ในการบงัคับใชก้ฎหมาย ปจัจัยส�าคัญอีกประการหนึง่คือ เจ้าหนา้ท่ีต�ารวจ
จราจรท่ีมีมาตรฐาน หลังจากนี้จะต้องเข้าสู่โครงการปรับปรุงมาตรฐานต�ารวจจราจร 
ท้ังทางกฎหมายและจริยธรรม ท่ีผ่านมาเรื่องการเรียกรับหรือการประพฤติไม่ถูกต้อง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอาจถูกเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาก เราจึงต้องสร้างต�ารวจท่ีดี 
ให้มากขึ้น เอาต�ารวจไม่ดีออกไปจากระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานต�ารวจจราจรให้เป็น 
ท่ียอมรับของผู้ขับขี่ ซึ่งในอนาคตมุ่งหวังว่า ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะเชื่อม่ันในการท�างาน 
ของต�ารวจมากขึ้น

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ล้ิมสังกาศ 
รองผู้บัญชาการศึกษา
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ปัจจัยของอุบัติเหตุ	 คือ	 คน	 รถ	 ถนนและสภาพแวดล้อม	 ซึ้่งมีปัญหาในทุกปัจจัย		
แต่ปัจจัยท่ีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเข้าไปเก่ียวข้องมากท่ีสุด คือคนหรือผู้ขับขี่ ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุถึงร้อยละ 70 สาเหตุส่วนใหญ่คือขาดความรู้ หรือไม่รู้ว่า 
ควรจะขับอย่างไรให้ปลอดภัย หากเทียบกับในต่างประเทศ เรื่องนี้เขาจะสอนต้ังแต่เด็ก 
แต่เราสอนตอนโต สองคือปัญหาจากจิตส�านึก ประเทศไทยท�าถนนเพ่ือคนขับรถยนต์
มากกว่าทางเดินเท้า มีความพยายามตัดทางเท้าไปท�าถนน ต่างจากฝรั่งเศสท่ีลดถนน 
ไปท�าทางเดินเท้า เพราะคนเดินเท้ามีสัดสว่นมากท่ีสุด และสาม คือการละเลยกฎจราจร
ซึ่งเป็นกฎแหง่ความปลอดภัย 
 มาดูท่ีแนวคิดในการบังคับใช้กฎหมายกันบ้าง เราบังคับเพ่ือต้องการเปล่ียน
พฤติกรรมในการขับขี่ ไม่ใช่บังคับเพื่อลงโทษหรือแก้แค้น เพราะพฤติกรรมท่ีละเมิดนั้น 
ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยต�ารวจมีเคร่ืองมือคือ ใบสั่งจราจรและการสอบสวน  
เดิมต�ารวจจราจรมีระบบข้อมูลแต่ก็ไม่เต็มร้อย จนเมื่อสองปีท่ีผ่านมา เราเพิ่งมีระบบ 
ฐานข้อมูลใบสั่งท่ัวประเทศหรือ PTM (Police Ticket Management) แต่ยังคงต้อง 
รอประสานงานกับกรมขนสง่ทางบกและศาล 
 อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงมิติการบังคับใช้กฎหมาย สามารถมองได้จากหลายมิติ 
มิติแรกก็คือ 

ยกระดับกำรบังคับใช้กฎหมำยใหม่ด้วยระบบ PTM

พ.ต.อ.เอกรำช ลิ้มสังกำศ 
รองผู้บังคับการต�ารวจทางหลวง 
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 มิติทางทางเศรษฐกิจหรือค่าปรับ ทุกวันนี้ในระบบมีใบสั่งค้างช�าระอยู่ประมาณ  
20 ล้านใบ มีผู้มาเสียค่าปรับแค่ร้อยละ 17 มีผู้กระท�าผิดซ�ามากมาย น่ันเพราะม ี
ความเหล่ือมล�าในสังคม ค่าปรับ 1,000 บาทส�าหรับผู้มีอันจะกินถือว่าน้อย แต่ส�าหรับ 
ผู้ไม่มีอันจะกินคือแพงมาก เพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายของต�ารวจจึงไม่สามารถ
ปรับในราคาเท่ากันกับชาวไรช่าวนาได้ ปรับไมไ่ด้ก็เหลือ 50 บาท 100 บาท ค่าปรับจึงถูก
มองเป็นค่าธรรมเนียมไป ตรงนี้จึงต้องมีการแก้ไข
 มติิท่ีสอง การลงโทษทางปกครอง หลังวันท่ี 20 กันยายน 2562 จะน�าระบบตัดคะแนน
ความประพฤติมาใช้และเชื่อมโยงสู่ระบบ PTM และกรมการขนส่ง เพื่อเป็นฐานข้อมูล 
ในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
 มิติท่ีสาม กระบวนการทางกฎหมาย ความจริงเราบังคับใช้กฎหมายเยอะมาก  
ออกใบสั่งไปมาก แต่สุดท้ายเขาไม่มาเสียค่าปรับก็ต้องไปตามตัวมาด�าเนินคดีเพ่ือไป 
ฟ้องร้องศาล โดยมีค่าด�าเนินการประมาณ 34,000 บาท กลายเป็นว่า ต้องเสียตรงนี้ไป 
เพ่ือจะได้เงินค่าปรับมา 500 บาท นี่คือระบบศาลท่ีเรามี ดังนั้น ระบบศาลจราจร  
เป็นอีกเรื่องท่ีทางส�านักงานต�ารวจจราจรจะผลักดันให้มีเป็นขั้นตอนต่อไป 

ต�ำรวจมีเครื่องมือคือ ใบส่ังจรำจร 
และกำรสอบสวน เดิมต�ำรวจจรำจร 
มีระบบข้อมูลแต่ก็ไม่เต็มร้อย  
จนเมื่อสองปีที่ผ่ำนมำ เรำเพ่ิงมีระบบ
ฐำนข้อมูลใบส่ังทั่วประเทศหรือ PTM 
(Police Ticket Management) 
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กรมการขนส่งทางบกมหีน้าที่ดูแลในเรื่องรถและคนเป็นหลัก	มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
สองฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ 2522 และพ.ร.บ.การขนสง่ทางบก 2522 เกิดขึ้นปีเดียวกับ 
พ.ร.บ.การจราจรทางบก ในส่วนกฎหมาย เป็นภาษากฎหมายท่ีเรียกว่ากฎหมายเทคนิค 
คือ เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบ แต่ไม่ได้มีเพื่อป้องกันการไป 
ปล้นฆ่าใคร เช่น การท่ีกรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ จากเดิม 
ท่ีใช้ได้จนถึงอายุ 80 ปี เนื่ องจากมีปัญหาคือ เวลาไปน�าใบขับข่ีย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี  
เมื่อเวลาเปล่ียนไปก็เกิดความสงสัยว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่ ยิ่งสมัยก่อนไม่มีระบบ 
ตรวจสอบท่ีดี จึงได้ไปดูประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ ก็พบว่า ท่ัวโลกมีช่วงเวลาท่ีใช้
ประมาณ 5 ปีเท่านั้น
 สาเหตุท่ียกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ เนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่ได้ใบขับขี่ไปแล้วจะไม่เคย 
กลับมาทดสอบความพร้อมทางร่างกายเลยว่า ยังพร้อมส�าหรับการขับรถหรือไม ่ 
ซึ่งในความเป็นจริงคงมีไมก่ี่คนท่ีบอกตัวเองว่า ต้องพร้อมจึงขับรถ นอกจากนี้ ยังเป็นการ
กลับมาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เนื่องจากกฎหมายเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ ท้ังในสว่นต�ารวจและ
กรมขนส่งทางบก เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เพิ่มโทษผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า ถ้ามา 
ก็จะรู้ข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเปล่ียนไปและขับรถได้อย่างมั่นใจขึ้น เพราะในหลายๆ เรื่อง 
หลายคนไมรู่้ตัวจริงๆ ว่าก�าลังท�าความผิดอยู ่

ถึงเวลำ ‘ใบขับขี่’ ต้องเปลี่ยนแปลง

ภพ ไตรยสุนันท์ 
ผู้แทนกรมการขนสง่ทางบก
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 ส�าหรับเรื่องเทคโนโลยี ปัจจุบันท่ีกรมการขนส่งทางบกใช้คือจีพีเอส เพ่ือให้ต�ารวจ
เข้าไปติดตามรถท่ีกระท�าผิดได้ อีกประเด็นท่ีกรมการขนสง่ทางบกมี คือ ใบขับข่ีดิจิดอล 
ซึ่งเป็นการปรับเก่ียวกับเอกสารไอทีทางราชการ คือเมื่อลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน 
ของกรมแล้วจะมคิีวอาร ์โค้ด ใหใ้ชแ้ทนใบขบัขี่ เรื่องนี้ความจริงเป็นเร่ืองหลักคิดล่วงหนา้ 
เพราะไม่มีหน่วยงานไหนอยากเก็บใบขับขี่ไว้อยู่แล้ว เพราะมันล้นโรงพัก หรือถ้า 
แจ้งความเท็จว่าหาย ฝ่ายทะเบียนก็ไม่ทราบ มาตรการนี้ท�าให้มีข้อมูลเข้าในระบบ 
และจะใช้ตัดแต้มได้ด้วยถ้าซอร์ฟแวร์ท่ีมีพร้อมจะบูรณาการร่วมกับทางส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งการตัดแต้มถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเป็นการเตือนสติ ส�าหรับคนท่ี 
โหลดแอพและลงทะเบยีนสมารท์ไลเซน่แล้ว ต่อไปจะสามารถแสดงคิวอารโ์คว้ทต่อต�ารวจ
ผา่นโทรศัพท์ได้โดยไมต้่องพกใบขับขี่
 ส่วนค�าถามเรื่องใบขับขี่ของเด็กและเยาวชนนั้น ต้องเรียนว่า ใบขับขี่แต่ละชนิด 
จะมีท่ีมา ก่อนหน้านี้ การขับขี่ของเด็กและเยาวชนจะดูแลผ่านการจ�ากัดก�าลังของ
เคร่ืองยนต์ คืออยู่ท่ีประมาณ 110 ซีซี แต่ก็จะเห็นว่า มีนักเรียนขับรถจักรยานยนต์  
300 ซีซีเป็นปกติ ใส่หมวกกันน็อกบ้างไม่ใส่บ้าง ดังน้ัน ท่ีควรจะเป็นด่านแรกก็คือ 
ครอบครัว หากไม่มีใบขับข่ีจะซื้อให้ขับท�าไม ถ้าจะซ้ือจักรยานยนต์ให้ลูกขับไปเรียน  
อย่างน้อยก็ควรต้องดูว่าครบตามเกณฑ์หรือไม่ อาทิ อายุ 15 ปีแล้วหรือยัง ถ้าครบแล้ว 
ต้องพาไปท�าใบขับขี่ และรถท่ีใช้มีความแรงเกิน 110 ซีซีหรือไม่ ในต่างประเทศ  
เขายังแบ่งใบขับข่ีจักรยานยนต์ออกเป็นคลาสต่างๆ  เริ่มแรกคือไม่เกิน 250 ซีซี แต่ถ้า 
จะขับ 250–400 ซีซี ก็ต้องเอารถแบบน้ันไปขับให้กรรมการดูเพ่ือเอาใบขับข่ีอีกคลาส  
หรือถ้าสูงกว่านั้นอีกก็ต้องไปขับอีกคลาส ตรงนี้กรมการขนส่งทางบกเตรียมการแก้ไข 
พ.ร.บ.สองฉบับ และอยูใ่นชั้นกฤษฎีกาแล้ว 
 ส�าหรับกรณีท่ีถามว่า ควรต้องมีใบขับข่ีก่อนไปซื้ อเลยดีไหม เชื่ อว่าคงมีการ 
ยืมใบขับขี่กันไปซื้อได้อีก แต่ท้ายท่ีสุด ถ้ามีข้อมูลวิจัยท่ียืนยันว่า ท�าแล้วได้ผลดีกว่า 
ไมท่�าเลย กรมการขนสง่ทางบกก็จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา

ใบขับขี่ดิจิดอล ซึ่งเป็นกำรปรับเกี่ยวกับเอกสำรไอที
ทำงรำชกำร คือเมื่อลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันของ
กรมแล้วจะมีคิวอำร์ โค้ด ให้ใช้แทนใบขับขี่ มำตรกำรนี้
ท�ำให้มีข้อมูลเข้ำในระบบและจะใช้ตัดแต้มได้ด้วย
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ผมท�างานเรื่องอุบัติเหตุมาต้ังแต่ปี	 2539	 จึงมีความคุ้นเคยกับต�ารวจพอสมควร		
ถ้าให้มองต�ารวจ ต้องบอกว่ามีท้ังดีและไม่ดี ตอนเริ่มต้นท�าโครงการเมาไม่ขับใหม่ๆ  
เมื่อ 23 ปท่ีีแล้วยากล�าบากมาก เพราะคนไทยไมคุ่้นเคย ค�าว่า ‘เมา’ คือเมาแล้วยิง่ต้องขบั 
ส่วนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้ยังไม่มี กฎหมายท่ีออกมาบังคับครั้งแรก คือปี 2541  
ดังนั้น เราเริ่มจากการต้ังชมรมก่อนเพื่ อให้เกิดการเรียนรู้ ว่า การเมาแล้วขับมี 
อันตรายอย่างไร แล้วจึงไปชวนต�ารวจมาบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการบังคับใช้ก็ยากมาก 
เพราะสังคมไทยมีการเบ่งจริง ค�าว่า “มึงรู้มั๊ย กูลูกใคร” จะได้ยินบ่อยมาก แต่ปัจจุบัน 
ลดลงมากแล้วเนื่องจากมีโซเชี่ยลมีเดีย 
 จากการท�างานเรื่องเมาไมข่บัมา 23 ป ีเคยเจอท้ังหลานอดีตนายกรฐัมนตรถีกูจับคดี
เมาแล้วขับ เขาต้องมารายงานตัวท�างานให้สังคมท่ีมูลนิธิฯ ตามค�าสั่งศาล หรืออดีต 
นายกสมาคมนกัขา่วคนหนึ่ง หรอือดีตทตูประเทศในยุโรปก็เคยเจอ สิง่ท่ีเกิดขึ้นนีส้วนทาง
กับท่ีมักพูดกันว่า ต�ารวจเอาแต่จับปลาซิวปลาสร้อย ซึ่งขอยืนยันว่าไม่จริง เพียงแต่ 
เรื่องแบบนีเ้ผยแพรต่่อสาธารณชนยากเพราะมผีลกระทบ อาจสง่ผลเสียหายกว้างออกไป 
 อย่างไรก็ตาม การขับเคล่ือนแบบสร้างสรรค์ต้องบอกว่า ท�าได้ อย่างสมัยก่อน 
ถ้าโดนจับเร่ืองเมา ก็จะให้พักท่ีด่าน พอสร่างแล้วจึงให้กลับ ท�าแบบนี้ 2 ปี จึงค่อยเริ่ม 
บงัคับใชจ้รงิวันท่ี 1 มถุินายน 2541 ตอนนั้นสื่อมากันทกุชอ่ง เพื่อรอบุคคลแรกท่ีจะถกูจับ

บังคับใช้กฎหมำยเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นไปได้

สุรสิทธิ์ ศิลปงำม 
ผู้จัดการมูลนิธิเมาไมข่ับ
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ด้วยกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็ได้ผล พอสื่อมวลชนถ่ายทอดพบว่า มีคนถูกจับจ�านวนมาก  
แล้วไม่มีใครโวยวาย กระแสจึงเริ่มเกิดขึ้น จากวันน้ันจนมาถึงวันนี้จะเห็นว่า ด่านเมาขับ
ไมค่่อยมีปัญหา 
 ถามว่ามีหลุดรอดหรือไม่ หรือมีต�ารวจนอกแถวไหม ก็มี แต่เชื่อว่าต�ารวจเหล่านั้น 
จะอยู่ล�าบากในปัจจุบัน เพราะเด๋ียวนี้มีกล้องปากกา กล้องเล็กกล้องน้อยสอดส่อง 
อยู่จ�านวนมาก ราคาไม่แพง ถ้าคลิปแบบนี้ออกไป ส�านักงานต�ารวจก็ไม่เอาไว้ จึงคิดว่า 
การบังคับกฎหมายเชิงสร้างสรรค์ท�าได้ หรือการไปจับเด็กท่ีไม่สวมหมวก เราจับได้  
ถูกกฎหมาย แต่ถ้าไปจับเด็กสิบขวบ ห้าขวบ มันก็จะกลายเป็นดราม่า กระแสจะ 
กลายเปน็อีกแบบ ดังน้ัน ส่ิงท่ีท�าก็คือเอาหมวกนา่รกัๆ ไปแจกแทน หรอืต�ารวจบางโรงพกั
ไปเล่นกีตาร์หาเงินให้เด็กมีหมวกใส่ โตขึ้นเขาก็จะติดหมวก เป็นต้น การรณรงค์ต้อง 
ท�าต้ังแต่เด็กไม่ใช่ไปเริ่มส่งเสริมท่ีอายุ 14-15 ปีซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีพูดเรื่องสวมหมวก 
ยากแล้ว 
 ส่วนเร่ืองระบบตัดคะแนนความประพฤตินั้น ก็เชื่อว่าระบบนี้จะท�าให้กรณีเมาขับ 
ลดลงได้ อยา่งนอ้ยเวลาไปเสียภาษี ต่อใหมี้รถแพงแต่ต่อภาษีไมไ่ด้เพราะไมไ่ด้เสยีค่าปรบั
ก็ต้องมาเสียและคะแนนก็ถูกตัด นอกจากนี้หากไม่ต่อภาษีก็ขายไม่ได้ ท่ีผ่านมามีคน 
ไมเ่หน็ด้วยแล้วไปรอ้งศาลปกครองว่า ท�าไมกรมการขนสง่ทางบกไมต่่อภาษีให้ตามหนา้ท่ี 
เพราะการโดนใบสั่งไม่เก่ียวข้องกัน พอโดนตรงนี้ไป กรมการขนส่งทางบกก็เลยแหยง  
แต่ถ้าแก้กฎหมายรองรับกันให้เรียบร้อยแล้ว ระบบระเบียบก็นา่จะดีขึ้น

ส่ิงที่เกิดขึ้นนี้สวนทำงกับที่มักพูดกันว่ำ 
ต�ำรวจเอำแต่จับปลำซิวปลำสร้อย  
ซึ่งขอยืนยันว่ำไม่จริง เพียงแต่เรื่องแบบนี้
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนยำก 
เพรำะมีผลกระทบ อำจส่งผลเสียหำย 
กว้ำงออกไป 
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ในชว่ง	1	ปีทีผ่า่นมา	มมุมองต่อรถพยาบาลฉุกเฉินเปลีย่นไปมาก	แต่เปลีย่นอยา่งไรน้ัน		
จะขยายความต่อไป ตัวเลขต้ังแต่ปี 2556 จนถึงธันวาคม 2561 การเกิดอุบัติเหตุของ 
รถช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงเรื่อยๆ โดยปีล่าสุดมีตัวเลขเป็นครึ่งหนึ่งของปีแรกๆ รถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน EMS (Emergency medical services) ออกไปให้บริการปีละประมาณ 
1.5 ล้านครั้ง เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆ  ท่ีถูกบันทึก 80 ครั้ง ซึ่งนับว่าน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับท่ี
สหรัฐอเมริกาท่ีเกิดปีละ 6,000 กว่าครั้ง แต่ประชากรของเขามี 350 ล้านคน คิดเป็น 
รถออกให้บริการ 10 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนประชากร หรือ 35 ล้านครั้ง ส่วนของไทย
ประชากร 65 ล้านคน รถออก 1.5 ล้านครั้ง ซ่ึงออกนอ้ยกว่าเขามาก และสว่นใหญอุ่บติัเหตุ
เกิดข้ึนกับขาไปมากกว่าขากลับ โดยมีจ�านวนเสียชีวิตเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวน 
บาดเจ็บ 
 สาเหตุของการชน มักโทษไปท่ีคนขับรถ แต่อยากต้ังค�าถามชวนคิดว่า ถ้ามี 
ญาติบาดเจ็บ ต่อให้เป็นแขนขาหักอยู่ในระดับสีเขียว (บาดเจ็บไม่ฉุกเฉิน) ถ้าเป็นคนขับ
จะขับช้าได้ไหม ท้ังท่ีถนนก็ว่าง แล้วถ้าเป็นคนขับรถพยาบาลฉุกเฉินซ่ึงโรงพยาบาล 
อาจจะโทรมาแจ้งว่า ให้รีบ เพราะมีคนป่วยรออยู่ หรือมีเอกสารต้องจัดการ พวกเขา 
จะท�าอย่างไร ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เร่ืองของตัวพนักงานขับรถ ไม่ใช่เรื่องการนอนพอหรือไม ่
โลกความเป็นจริงไมใ่ชแ่บบนั้น 

กล่ำวน�ำ

กำรบูรณำกำร 
ควำมปลอดภัยรถพยำบำล
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 ถ้าจะแก้ปัญหานี้แบบจริงจังถาวร เราต้องเปล่ียนวิธีคิด ซึ่งในภาษาอังกฤษคือ  
Social Buffering System ในภาษาทางความปลอดภัยทางถนน เรียกว่า safe system 
approach หมายความว่า ในวงกลมหนึ่งๆ มีสิ่งเก่ียวข้องอยู่ก่ีปัจจัย สมมติมี 4 ปัจจัย  
ให้คิดว่าถ้าปัจจัยแรกพลาด ปัจจัยถัดๆ ไปจะท�าอยา่งไร   เพื่อไมใ่ห้เกิดเหตุ ถ้าถนนพลาด 
รถพลาด คนท่ีเหลือท�าอย่างไร ไม่ใช่มองว่าคนขับรถมีปัญหาหรือรถมีปัญหาแล้ว 
แก้แต่ละจุด แต่ต้องมองว่า ถ้าแต่ละจุดนั้นพลาด จุดท่ีเหลือท�าอยา่งไรเพื่อให้ไมเ่กิดเหตุ 
เราต้องรวมกันเข้ามาแล้วท�าในโครงสร้างใหญ่ ไม่โทษใครคนใดคนหนึ่ง แต่สร้างระบบ 
ให้รองรับความผิดพลาดของคน
 การรวบรวมข้อมูลจากจีพีเอสในรถพยาบาลฉุกเฉินในจังหวัดต่างๆ พบว่า รถท่ี 
ขบัเรว็เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เฉล่ียรวม 10 นาทีเท่านั้น ขณะท่ีความเร็วท่ีเกินดังกล่าว 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าไมไ่ด้มาก
 ถ้าถนนดีแบบออโตบาห์น เยอรมนี หรือรถดีแบบสหรัฐอเมริกา ความเร็ว  
120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงคงไม่ถือว่าเร็ว หรือถ้าคนขับพร้อม มีการเปล่ียนเวร ผ่านการ 
อบรมเต็มท่ี 113 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถามว่าเร็วตรงไหน หากในรถมีระบบมาตรฐาน 
ยึดตรึงท่ีดี ท�าหัตถการได้ด้วย แล้วจะช้าท�าไม ดังน้ัน เรื่องแบบนี้จึงขึ้นกับมุมมอง  
แต่อยากให้มองภาพใหญว่่า สังคมท�าอะไรกับเรื่องนี้ได้และจะแก้อยา่งยั่งยืนได้อยา่งไร
 ก่อนหน้านี้ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรยายถึงกรณีเกาะบอร์เนียว รัฐซาราวัก 
ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีขณะนั้นมีมาลาเรียระบาดหนัก จึงมีการฉีดยากวาดล้างมาลาเรีย  
ผลคือแมวตายท้ังเกาะ ต่อมาหนูก็ระบาดและเกิดโรคระบาดตามมา วิธีแก้คือองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ไปขอให้ประเทศอังกฤษปล่อยแมวลงมาจากเคร่ืองบินเพ่ือกินหนู 
ปฏิบัติการนั้นเรียกว่า Operation Cat Drop ซ่ึงเร่ืองนี้สอนว่า ถ้าเราจะแก้เรื่องหน่ึง  
ก็จะเกิดอีกเร่ืองหนึ่งท่ีเราคิดไม่ถึงเพราะไม่ได้แก้ท่ีสาเหตุจริงๆ จังๆ ดังนั้น ถ้าจะแก้ 
เร่ืองความปลอดภัยของรถพยาบาลจึงต้องมองใหม่ ไม่ใช่เรื่ องคนขับมีปัญหาแล้ว 
แก้เพียงสว่นใดสว่นเดียว แต่ต้องมากกว่านั้น
 ท่ีกล่าวถึงเร่ืองความเร็วนั้น ย�าว่าไม่ได้เชียร์ให้ขับเร็ว ถ้าถนนหรือรถไม่พร้อม  
ก็ไมค่วรท�าเพราะไมคุ่้ม กรณท่ีีจังหวัดสโุขทัย ศาลตัดสนิให้คนขบัรถ 2 รายต้องโทษจ�าคกุ
กรณีฝ่าไฟแดง แม้ พ.ร.บ.จราจรทางบก จะระบุว่า รถฉุกเฉินสามารถฝ่าไฟแดง สวนเลน 
ขับเร็วกว่าท่ีก�าหนด จอดในท่ีห้ามจอดได้ แต่ต้องท�าท้ังหมดด้วยความระมัดระวัง  
แต่เมื่อฝ่าไฟแดงแล้วชน ศาลจึงตัดสินว่าไมร่ะมัดระวังและติดคุก
 มีค�าถามชวนคิดอีกกรณีว่า พยาบาลในรถคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ค�าตอบคือ 
คาดไมไ่ด้ เพราะจะดูแลคนไข้ไมไ่ด้ ขณะท่ีฝ่ายนโยบายก็มองแต่ว่า ท�าไมพยาบาลในรถ
ไมม่ใีครคาดเขม็ขดันิรภัย ดังน้ันจึงต้องไปมองขอ้เท็จจริงว่า ท�าไมเขาไมค่าดเขม็ขดันริภัย
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 เหมือนเด็กแว้น มีความพยายามห้ามขับแว้นตอนกลางคืน ถ้าใครขับพ่อแม่จะ 
ผิดไปด้วย ขอถามง่ายๆ ว่าถ้าทุกจังหวัดมีสนาม มีครูสอน มีรถให้เด็กเช่า มีระบบรักษา
ความปลอดภัยเต็มท่ี เด็กจะออกมาแว้นข้างนอกไหม เราห้ามอะดีนาลีน หรือยีนการ
แสดงออกในเด็กไม่ได้ ดังนั้น จะแก้ปัญหานี้ให้หมดสิ้นไม่ใช่เอาแมวมาปล่อยลงจาก 
เคร่ืองบินเหมือนกรณีบอร์เนียว หรือออกกฎหมายคุมพ่อเด็กเพ่ือแก้ปัญหาเด็กแว้น  
หรอืหา้มกินเหล้าด้วยการเชญิชวนห้ามกินเหล้า แต่ไมม่กิีจกรรมท่ีเป็นเรื่องเป็นราวท่ีท�าให้
คนท่ีชอบด่ืมเห็นว่ามีคุณค่ามากกว่าไปกินเหล้า
 เช่นเดียวกับเร่ืองของความปลอดภัยรถพยาบาล เราต้องมีมากกว่านั้น ใน
สหรัฐอเมริกา ทีมวิศวกรของรถยนต์สหรัฐฯ รวมตัวกัน แล้วน�าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
ท้ังสายอาชีพ จราจร ความปลอดภัย เทคโนโลยีมารวมกันออกมาตรฐานรถพยาบาล 
เน่ืองจากผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) เสียชีวิตมากกว่าการชนปกติถึง 5 เท่า  
มาตรฐานนี้เขาระบุมาตรฐานของรถว่า ต้องแบบอย่างไร ไม่มีการน�ารถตู้ส่งของมาปรับ
เป็นรถพยาบาล และจะมีคนมาตรวจสอบ ท่ีน่ังต้องได้มาตรฐาน การยึดติดของ รัดพื้น
อยา่งไร ก้านท่ีจับต้องเป็นแบบไหน ระบบเตือนเป็นอยา่งไร เขามีมาตรฐานว่าต้องแบบนี้
เท่าน้ัน ไม่ได้ตามนี้จะให้จัดซ้ือไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้าคนขับรถพลาดหรือง่วง รถก็จะ 
ชว่ยไว้ มันเป็นกันชนซึ่งกันและกัน 

ถ้ำเรำจะแก้เรื่องหนึ่ง ก็จะเกิดอีกเรื่องหนึ่ง 
ที่เรำคิดไม่ถึงเพรำะไม่ได้แก้ที่สำเหตุจริงๆ จังๆ  
ดังนั้น ถ้ำจะแก้เรื่องควำมปลอดภัย 
ของรถพยำบำลจึงต้องมองใหม่  
ไม่ใช่เรื่องคนขับมีปัญหำ 
แล้วแก้เพียงส่วนใดส่วนเดียว  
แต่ต้องมำกกว่ำนั้น
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 ในข้อแนะน�ามาตรฐานรถพยาบาลปี 2019 ของกลุ่มนี้บอกว่า แม้กระท่ังเรื่อง 
การวัดแก๊ส เวลาเปิดต้องเปิดก่ีประตู น�าหนักเท่าไร ไฟ สัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย 
ถ้าไมใ่สแ่ล้วเตือนแบบไหน ซึ่งแตกต่างจากของไทยมาก
 ดังนั้น อยากเสนอวิธีคิด ให้คิดว่าถ้าคนขับไม่พร้อม ระบบอีก 3 ระบบจะช่วยเขา
อย่างไร จัดการภารกิจอย่างไร ถ้ามีปัญหาเรื่องรถ ถ้าพลาดจะรองรับเรื่องนี้อย่างไร 
นอกจากนียั้งมเีรื่องท่ีต้องค�านึงถึง เชน่ สภาพแวดล้อม ถนน แสงไฟ รถน�าขบวน การจราจร 
โดยรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถขอให้ต�ารวจจราจร น�าขบวนหรือเคลียร์ถนนได้ด้วย 
 การมองเรื่องความปลอดภัยของรถพยาบาลจึงต้องมองให้มากกว่ามาตรฐานรถ  
หรือจะท�าอะไรกับคนขับ ต้องมองให้มากกว่านั้น รวมกันให้มาก ผลักดันและขับเคล่ือน 
ให้ได้มากกว่านั้น ไม่เช่นนั้นการแก้ปัญหาของเราจะกลายเป็นการแก้แบบ “Operation 
Cat Drop” แบบกรณีท่ีเกิดกับซาราวัก บอร์เนียว
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการรา่งมาตรฐานรถพยาบาลปลอดภัย	 โดยกระทรวงสาธารณสุข	
และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก�าลังหารือกับหลายหน่วยงาน ซึ่งโรงพยาบาล
ขอนแก่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขในการท�าให้รถท่ีใช้มีโครงสร้าง 
ท่ีปลอดภัย 
 ก่อนอ่ืนต้องดูว่า รถส่งผู้ ป่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่ อบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
หรือส่งต่อผู้ป่วย ปกติใช้กันอยู่สองแบบ คือรถตู้ของกระทรวง และรถท่ีใช้ในหน่วยกู้ชีพ 
หนว่ย EMS ต่างๆ
 ในฐานะท่ีรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข จึงร่างในส่วนรถตู้ ก่อน  
เราได้รับมอบภารกิจมาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ รับผิดชอบร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา 
กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม โดยมีอาจารย์แพทย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉินรว่มกันรา่งขึ้น
 วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือบุคลากรบนรถ 
เมื่อข้ึนรถต้องปลอดภัย โดยส่วนท่ีเน้นคือ ต้องรองรับแรงกระแทกได้ มีโครงสร้าง 
ท่ีปลอดภัย ชนแล้วยุบในสว่นท่ีสมควรยุบ สว่นท่ีบุคลากรนั่งอยูต้่องปลอดภัย ไมยุ่บ
 ปัจจุบันมีจุดทดสอบรถ สามารถเอารถไปคว�าหรือชน เพ่ือดูว่าหุ่นท่ีอยู่ข้างใน
ปลอดภัยเพียงใด ซ่ึงมาตรฐานท่ีวางไว้ คือการกระแทกท่ีหลังคา ต้องทดสอบอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือพลิกคว�าด้านข้างจากสภาวะหยุดนิ่ง ความสูงไม่ต�ากว่า 50 เซนติเมตร  

เสวนำ

รถพยำบำลปลอดภัย 
ต้องปรับหรือทบทวนมำตรกำรด้ำนใด

ร่ำงมำตรฐำนรถพยำบำล

นพ.กิตติชัย โพธิ์ดม 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
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คือต้องคว�าลงมา แล้วดูว่ารถยุบขนาดไหน คนข้างในปลอดภัยหรือเปล่า หรือคว�าจาก 
ด้านข้าง คือขับเร็วไม่ต�ากว่า 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แล้วพลิกคว�ามากกว่าหน่ึงรอบ  
แล้วดูว่าคนข้างในปลอดภัยหรือเปล่า ทดสอบแรงชนจากหลังคา ตกลงมาน�าหนักเท่ากับ
ตัวรถหรอืมากกว่า ดวู่าโครงสรา้งท่ีมมีาให ้คนข้างในปลอดภัยหรอืไม ่อยา่งนอ้ยรถทกุคัน
ต้องผา่นมาตรฐานตรงนี้หรือเทียบเท่า
 การกระแทกด้านหน้า ต้องชนกระแทก ความเร็วไมต่�ากว่า 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ต้องดูว่าคนท่ีนั่งข้างในเป็นอย่างไรบ้าง เป็นอันตรายไหม ส่วนการกระแทกด้านข้าง  
ต้องไมต่�ากว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดูว่าคนท่ีนั่งอยูป่ลอดภัยหรือไมจ่ากโครงสร้างของ
รถท่ีขับมา
 เข็มขัดนิรภัย ท่ีผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานจริงว่า คาดแล้วไม่สามารถ
เอ้ือมมือไปท�าหัตถการให้คนไข้ได้ท้ังท่ีนั่งใกล้กัน ท�าให้ต้องปลดเข็มขัดก่อนจึงจะ 
ลุกไปท�าได้
 ดังนั้นรถใหม่ตามมาตรฐาน เข็มขัดต้องยืดหยุ่นได้ หรือเบาะต้องเล่ือนเข้า-ออกได้  
มีโครงยึดติดกับรถท่ีปลอดภัย เมื่อชนหรือกระแทก เบาะต้องไม่หลุดออก โดยเข็มขัด 
ท่ีปลอดภัยจะต้องยึด 4 จุด ปลดล็อกจุดเดียว เพื่อความสะดวก
 อุปกรณ์ทุกอย่างบนรถ เท่าท่ีทราบมาเมื่อเกิดการชนหรือพลิกคว�า อุปกรณ์มักจะ
ร่วงไปก่อน บางคร้ังถังออกซิเจนตกลงมาใส่คนไข้หรือผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นอุปกรณ์ต้อง 
ยึดตรึง ถังออกซิเจนต้องยึดตรึงได้ถึงความแรงระดับ 20 g หรือ 20 เท่าของปริมาณ 
น�าหนักของถังนั้น ซึ่งถังออกซิเจนนั้นต้องให้ความส�าคัญท่ีสุด เพราะสามารถระเบิดได้ 
สว่นอุปกรณ์อ่ืนๆ จะยึดเพียง 10 g
 ประตูเข้าออก ด้านหลังจะเปล่ียนเป็นประตูบานพับ เดิมจะใช้ประตูบานเดียว  
ซึ่งจะมีปัญหา คือเมื่อชนแล้วแม้จะเข้ามุมเดียวแต่จะท�าให้ประตูเปิดไม่ได้ คนไข้ออกมา
ไมไ่ด้ จึงต้องใช้สองบานพับ เมื่อชนมุมใดมุมหนึ่งก็สามารถเปิดอีกมุมหนึ่งได้
 ส�าหรับแบบร่างนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องคุยกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
แหง่ชาติ (สพฉ.) อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โครงสร้างมีสองแบบ คือเสริมโรลบาร์หรือเหล็กเข้าไปในโครงสร้างของรถ  
เพื่อป้องกันการชน หากมีการชนจะโดนเหล็กก่อน ในกรณีท่ีเป็นรถใหม่จะเป็นโครงรถ 
ท่ีเสริมโรลบาร์เข้าไปในโครงรถเลย ทดสอบการชนมาแล้วว่าชนแล้วไม่ยุบ หรือยุบใน 
สว่นท่ีควรยุบ แต่สว่นท่ีคนนั่งจะไมยุ่บ
 ท่ีส�าคัญคือ เม่ือพลิกคว�าหรือชน อุปกรณ์ คน คนไข้ ต้องไม่กระเด็นออกจากรถ  
และรถจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งฉีกขาดออกจากกัน เพราะด้านบนและด้านหลังจะมี 
ผนังเสริมโครงเหล็ก
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 ด้านขา้งมโีรลบาร ์เปน็เหล็กกัลวาไนซข์ึ้นไป อุปกรณ์ต่างๆ ต้องยึดตรงึเก้าอ้ีพยาบาล
ท่ียึดติดกับโครงสร้างของรถ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยท่ีปลดได้ เล่ือนเข้า-ออกได้ โดยท่ีเก้าอ้ี 
แยกจากกันและหมุนอิสระได้ 180 องศา
 อุปกรณ์ต่างๆ ต้องเก็บเข้าท่ีได้ มีการยึดตรึงตามมาตรฐาน ทนแรงเหว่ียงทนแร 
งดึงรั้งได้ 10 g ถังออกซเิจนท่ี 20 g หอ้งคนขับมกีล้องสอ่งหลัง แผนท่ีดาวเทียม วิทยุล�าโพง
ใช้ติดต่อสื่อสาร มีการแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัด (เฉพาะคนขับ)
 โดยท้ังหมดนี้อยู่ระหว่างน�ารถไปทดสอบว่า ป้องกันได้จริงไหม ได้มาตรฐาน 
ตามท่ีเขียนจริงหรือไม่

รถใหม่ตำมมำตรฐำน  
เข็มขัดต้องยืดหยุ่นได้  
หรือเบำะต้องเลื่อนเข้ำ-ออกได้  
มีโครงยึดติดกับรถที่ปลอดภัย 
เมื่อชนหรือกระแทก  
เบำะต้องไม่หลุดออก  
โดยเข็มขัดที่ปลอดภัย 
จะต้องยึด 4 จุด  
ปลดล็อกจุดเดียว  
เพ่ือควำมสะดวก
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แนวทำงส�ำหรับคนขับรถของกระทรวงสำธำรณสุข

นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตำธรรม 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เลขาคณะกรรมการดูแลมาตรฐานคนขับรถพยาบาล

ปัญหาอุบัติเหตุ แนน่อนว่าสว่นหนึ่งมาจากคนขับรถ แต่ไมใ่ชป่ัญหาเดียว ทางทีมงานได้
พยายามคิดหาระบบท่ีจะยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเบื้ องต้นจะใช้กับ 
คนขับรถของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนของมูลนิธิหรือเอกชนแม้จะยังไม่มีการพูดถึง  
แต่มองว่าแนวทางนา่จะไปในทิศทางเดียวกัน
 หากต้ังต้นจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลท่ีได้จากรถพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขทุกคันท่ีประสบอุบัติเหตุซ่ึงต้องรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือหาสาเหตุป้องกัน 
ไมใ่ห้เกิดขึ้นอีก สิ่งท่ีพบ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดเหตุการณ์ พบการขับรถท่ียังไมม่ีความช�านาญ 
ไม่ได้ผ่านการอบรมและมีความอ่อนล้า การท�างานโรงพยาบาล พักผ่อนไม่เพียงพอ  
นอนไม่ถึง 5 ชั่วโมง บางคนอยู่เวรต่อกัน ลงเวรเท่ียงคืน ตอนเช้ามาต่อเวร กว่าจะ 
กลับถึงบ้านก็ตีหนึ่งตีสอง ตอนเช้าต้องต่ืนมาท�างานอีก สร้างความอ่อนล้าให้พนักงาน  
2) ขณะเกิดเหตกุารณ ์สว่นใหญ ่พบความเรว็ในการขบัรถมากกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ซึ่งสง่ผลต่อระยะเวลาในการเบรกและการตัดสนิใจท่ีลงลด 3) หลังเกิดอุบติัเหตุ มกีารคาด
เข็มขัดนิรภัยหรือไม่ พบว่า หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจเสียชีวิตในรถ 
4) การประสานขอความช่วยเหลือจากจุดเกิดเหตุ มีข้อมูลว่า คนขับรถของกระทรวง
สาธารณสุขไม่ผ่านการอบรมเรื่องน้ี เมื่อเกิดเหตุ ไม่รู้ว่าเบอร์โทร 1669 คืออะไร ดังนั้น 
พวกเขาต้องมีความรู้จึงจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้
 ท่ีผ่านมา มีการศึกษาเรื่อง “สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและอุบัติเหตุจราจรระหว่าง 
การปฏิบัติงานของคนขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน” ของ พญ.นภัสวรรณ พชรธนสาร พบว่า 
ในปี 2559-2562 มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 318 ราย มักเกิดในช่วงกลางคืน  
ชว่งท่ีมีการเฉลิมฉลอง มีการด่ืมสุรา ชว่งเดินทางกลับ ชว่ง 20.00-24.00 น. ความพร้อม
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ของคนขับรถก็เป็นปัจจัยส�าคัญ พบว่า มี ผู้นอนน้อยกว่าหกชั่วโมงร้อยละ 10  
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไปชนกับยานพาหนะอ่ืนๆ ในทุกงานวิจัยท่ีดูมา พบว่า 
ความเร็วเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นท่ีมาของประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีพุง่เป้าไปท่ีความเร็วเป็นหลัก
 จากการสังเกตการณ์ พบว่าหลายคนพูดในท�านองเดียวกันว่า คนไข้อาการไม่ดี  
ต้องรีบขับไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วท่ีสุด แต่จากท่ีดูมาพบว่า คนไข้ท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ ่ 
เกิดจากการดูแลคนไข้ไม่ดีท่ีจุดเกิดเหตุ หรือถ้าเป็นกรณีท่ีมีการต่อส่งต่อคนไข้ 
ระหว่างสถานพยาบาล จะเกิดจากการเตรียมคนไข้ท่ีไม่ดี หากคนไข้ไม่พร้อม อาการ 
แย่แต่แรกแล้ว ในกรณีแบบน้ี รีบน�าส่งโอกาสเสียชีวิตจะสูง เช่น คนไข้ต้องได้รับการ 
ปั๊ มหัวใจ แต่มีผู้ปฏิบัติการในรถคนเดียวก็ย่อมซีพีอาร์ (CPR – การฟื้ นคืนชีพ)  
ได้ไม่ดีอยู่แล้ว ดังน้ันจะเห็นว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก ส่วนความเร็วเป็นส่วนน้อยท่ีมีผล 
ต่ออาการของคนไข้ในรถพยาบาล  
 นอกจากน้ี ยังมสีาเหตจุากผูข้บัรถ เชน่ ความบกพรอ่งด้านรา่งกาย รา่งกายอ่อนเพลีย 
สุขภาพไม่ดี มีโรคประจ�าตัว มีความบกพร่องด้านจิตใจและอารมณ์ การใช้สารเสพติด  
มีความวิตกกังวล หงุดหงิด ขาดความรู้ความช�านาญในการใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ไม่รู้จักป้องกันตนเอง ขับรถด้วยความประมาท เช่น  
ไมค่าดเข็มขัดนิรภัย
 ท่ีจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ มกีารติดจีพเีอส ซึง่ชว่ยให้โรงพยาบาลวางมาตรการเพื่อลดความเรว็
ได้ โดยเมื่อพบว่ามีการขับเร็วเกินก�าหนดก็จะมีการเตือน เป็นต้น

นพ.เกรียงศักด์ิ ปินตาธรรม 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เลขาคณะกรรมการดูแลมาตรฐานคนขับรถพยาบาล
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 การไปจะสู่เป้าหมาย 2P safety ได้แก่ ความปลอดภัยของบุคลากร (personnel)  
และคนไข้ (patient) เรื่องของรถพยาบาลปลอดภัยก็อยูใ่นเป้าหมายนี้เชน่กัน
 มีการหาวิธีการซ่ึงอ้างอิงจากความเส่ียงและงานศึกษาเร่ืองความเส่ียง ก�าหนดเป็น
มาตรการ เช่น สุขภาพของพนักงานขับรถ ความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การสร้างแรงจูงใจ สุดท้ายคือ เขาต้องอยู่ได้ สิ่งท่ีก�าหนดต้องท�าให้เขาสามารถอยู่ใน 
ระบบได้
 โรคต้องห้ามท่ีหากเมื่อเป็นแล้วจะไม่รับเข้าท�างาน เนื่องจากหากมีอาการขึ้นมา 
อาจไมเ่อ้ือต่อการท�างาน เชน่ โรคหวัใจ โรคประสาท โรคทางระบบประสาท โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคจิตเวช  การควบคุมอารมณ์ การใช้สารเสพติด โรคเลือด  
โรคติดต่อ โรคทางสายตา
 สุขภาพประจ�าปี ความอ่อนล้าของพนักงาน เป็นหน่ึงในสาเหตุเกิดอุบัติเหตุ  
เพราะฉะนั้น ต้องมีการตรวจสุขภาพทุกหนึ่งปี
 นอกจากน้ี ยังมีการทดสอบท่ีส�านักงานขนส่งทุกปี มีการสุ่มตรวจยาเสพติดปีละ 
สองคร้ังเน่ืองจากอาจส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจขับรถ สิ่งท่ีตรวจ เช่น  
แอมเฟตามีนหรือยาบ้า มอร์ฟีน ยานอนหลับและกัญชา
 ก่อนท�างานจะมีแนวทางก�ากับ เช่น ความเหมาะสมของการแต่งกาย ไม่สวม 
รองเท้าแตะ การทดสอบความพร้อมตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รถต้องมีความพร้อม 
วัดความดันโลหิต ตรวจแอลกอฮอล์ท่ีโรงพยาบาลเชียงรายฯ ก่อนไปท�างานทุกคร้ัง 
ต้องมีการเป่าแอลกอฮอล์ ถ้าไมเ่ป็นศนูย ์จะไมใ่หป้ฏิบติังาน และดคูวามพร้อมของรา่งกาย 
ต้องไมอ่ดนอนหรือมีอาการเหมือนคนเมาค้าง
 การใช้ความเร็ว ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจร การฝ่าสัญญาณไฟจราจรหรือ 
ขับรถสวนเลนต้องท�าด้วยความระมัดระวัง ไมจ่�าเป็นไมค่วรท�า
 การท�างานไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมงและพักผ่อนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เวลาขับรถ 
รวมกันต้องไมเ่กิน 9 ชั่วโมง ควรมกีารหยุดพกัทกุ 2 ชั่วโมง กรณขีบัรถทางไกลขา้มจังหวัด 
ระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ต้องมคีนขบัอยา่งนอ้ย 2 คนเพื่อสลับกันขบั ถ้าระยะทางเกิน 
800 กิโลเมตร ต้องมีการพักค้างคืน  
 ด้านความรู้ ต้องมีใบขับขี่ประเภทสอง คือใบขับขี่รถสาธารณะ ผ่านการอบรม
หลักสูตร EMR (Emergency Medical Responder) เป็นอย่างน้อย และผ่านการ 
อบรมมาตรฐานพนักงานขับรถซึ่งเป็นหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข โดยกอง
สาธารณสุขฉุกเฉินอยูแ่ล้ว
 ค่าตอบแทน เดิม 300 บาทต่อเวร แต่ต่อมา มีการพูดคุยว่า ควรเพ่ิมค่าตอบแทน  
คนท่ีไมเ่คยประสบอุบติัเหตเุลย หรอืท�างานดีต้องมรีางวัลให้ เหล่าน้ีเปน็เรื่องของพนักงาน
ขับรถท้ังหมดท่ีกระทรวงฯ พยายามด�าเนินการอยู่
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เวลาทีร่ถพยาบาลก�าลังจะออกไปรบัผูป่้วย	แล้วถอยหลังชนกระถางต้นไม้	เป็นอุบติัเหตุ
หรือไม่ ถอยชนเจ้าหน้าท่ีด้วยกันเองจนขาหัก เป็นอุบัติเหตุไหม หรือเบรกกะทันหัน  
คนไข้ตกจากเตียง เป็นอุบัติเหตุไหม ขากลับจากโรงพยาบาล ไมม่ีผู้ป่วยแล้วแต่เกิดรถชน 
เป็นอุบัติเหตุหรือไม่ กรณีใดบ้างท่ีต้องสอบสวน ขอตอบว่า ต้องสอบสวนท้ังหมด ท้ังนี้ 
ไม่ใช่เพ่ือกล่าวโทษ แต่เป็นการหาสาเหตุเชิงระบบ เพื่อพัฒนาและป้องกันอุบัติเหตุ  
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนน เช่น หากถอยหลังชนกระถางต้นไม้ เป็นไปได้ไหมว่า  
คนขับอาจจะเมาหรือสายตาไมดี่ หรือระบบเตือนไมท่�างาน จะได้แก้ไขให้ตรงจุด
 อย่างไรก็ตาม จะเกิดการสอบสวนได้ต่อเม่ือมีการรายงาน หากรายงานหัวหน้า 
หน่วยงานแล้วไม่มีการสอบสวนก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุด หรือถ้ากระทรวงไม่ทราบเรื่อง 
ก็ไม่สามารถออกนโยบายได้ เพราะฉะน้ันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ขอให้มีการรายงานโดย 
แจ้งไปท่ีหัวหน้าหน่วยงานทางแบบฟอร์มรายงาน (Director Critical Information 
Requirement - DCIR) โดยระบบการรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากมีกรณีรถพยาบาลชน 
โรงพยาบาลต้นสังกัดต้องแจ้งศูนย์สั่งการของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้อ�านวยการทราบ  
จากนั้นโรงพยาบาลต้องรายงานตามแบบฟอร์มรายงาน (Director Critical Information 
Requirement - DCIR) ไปท่ีอีเมล pher.mohp@gmail.com จากนั้นกองสาธารณสุข 
ฉุกเฉิน (กสธฉ.) จะรายงานผู้บริหารกระทรวงทันที และร่วมกับกรมควบคุมโรคซึ่งดูแล 

กำรพัฒนำระบบสอบสวนและตอบสนอง 
หลังเกิดอุบัติเหตุของรถพยำบำล  
หรือหำสำเหตุอุบัติเหตุเพ่ือควำมปลอดภัยในอนำคต

นพ.ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ
คณะท�างานพัฒนาระบบสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล
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เรื่ องอุบัติเหตุโดยตรง ประสานกับส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ีมีผู้เชี่ยวชาญอยู ่
จัดหาทีมลงไปสอบสวน เมื่อตรวจสอบเสร็จ รายงานจะถูกส่งมาท่ี กสธฉ. ภายใน 
สองสัปดาห์ กสธฉ. กับกรมควบคุมโรค ต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่าจากสาเหตุอย่างนี้ 
จะหาทางป้องกันหรือเสนอแนวทางต่อผู้บริหารกระทรวงอย่างไร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องท่ีแจ้งไปนั้นจะถูกด�าเนินการในระดับประเทศ
 ขณะท่ีตัวโรงพยาบาลเอง มีแนวทางปฏิบัติคือ ต้องด�าเนินการรักษาและเยียวยา 
ผูป้ระสบเหตท้ัุงทางรา่งกายและจิตใจ หากมีการด�าเนินคดี ขอใหติ้ดตามความคืบหน้าคดี
ส�าหรับการสอบสวนจะใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บ (Haddon Matrix 
Model) โดยการสอบสวนท้ังก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยพิจารณา
สาเหตุครอบคลุมปัจจัยคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย

หำกมีกรณีรถพยำบำลชน โรงพยำบำลต้นสังกัด 
ต้องแจ้งศูนย์ส่ังกำรของโรงพยำบำลเพ่ือให้ผู้อ�ำนวยกำรทรำบ 
จำกนั้นโรงพยำบำลต้องรำยงำนตำมแบบฟอร์มรำยงำน  
จำกนั้นกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.) จะรำยงำน 
ผู้บริหำรกระทรวงทันที และร่วมกับกรมควบคุมโรคซึ่งดูแล 
เรื่องอุบัติเหตุโดยตรง ประสำนกับส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่มีผู้เชี่ยวชำญอยู่จัดหำทีมลงไปสอบสวน
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พื้นฐานของการก�าหนดนโยบายทีด่�าเนินการกันมาน้ัน	เริม่คิดจากเรื่องความปลอดภัย
ของบุคลากรในรถพยาบาลต้ังแต่ออกรถจนถึงจอดรถเป็นอันดับแรก ไม่ได้เร่ิมจากว่า 
ต้องมีกฎเกณฑ์มาก�าหนด รองมาคือความปลอดภัยของคนไข้และญาติท่ีไปกับรถ รวมถึง
พยายามรักษาทรัพย์สินราชการซึ่งก็คือรถไมใ่ห้เสียหาย ดังนั้นโดยหลักคิดคือ แม้อาจจะ
ไม่สามารถลดอบัุติเหตุให้เป็นศูนย์ได้ตามท่ีหวัง แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าท่ีต้อง 
ไมเ่จ็บมากและไมค่วรจะเสียชีวิต
 เจ้าหน้าท่ีท่ีจะไปช่วยคนท่ีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่ควรท่ีจะเจ็บหรือป่วยเสียเอง  
ซึ่งต้องยอมรับว่าเรายังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์
 ในการออกมาตรการน้ันมีออกมาต่อเน่ืองเป็นระยะๆ ต้ังแต่ปี 2558 ในสมัย 
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการด�าเนินการตามมาตรฐานองค์กร 
เร่ืองความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยของชาติพยายามลด
อุบัติเหตุทางถนน รถพยาบาลก็เป็นยานพาหนะหน่ึงบนท้องถนน ดังน้ันกระทรวง
สาธารณสุขต้องให้ความส�าคัญและควบคุมไมใ่ห้เกิดอุบัติเหตุ  
 ท้ังนี้ มาตรการท่ีต้องออกมาเป็นระยะๆ เนื่องจากเมื่อมีอุบัติเหตุ เจ้าหน้าท่ีบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต จะต้องย้อนดูว่ายังมีข้อบกพรอ่งอะไร แล้วจึงเติมเข้าไปท้ังในเรื่องมาตรการ
ป้องกันและความคุ้มครอง รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย

นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่องควำมปลอดภัยของรถพยำบำล

นพ.วิทูรย์ อนันกุล  
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
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 โดยนโยบายท่ีก�าหนดมา จะมองเรื่องโครงสร้างเป็นหลัก อยากให้รถพยาบาล 
เป็นเหมือนรถถังด้วยซ�าเพื่อท่ีว่าคนข้างในจะได้ปลอดภัย แต่เมื่อดูทางวิศวกรรมแล้ว  
เมื่ อรถแข็งแรงถูกเขย่า รถอาจจะไม่เป็นอะไร แต่คนข้างในอาจไม่ปลอดภัยก็ได้  
เพราะฉะนั้น โดยหลักการแล้ว การท�าโครงสร้างรถพยาบาลจึงมีความละเอียดอ่อน 
ค่อนข้างมาก
 หากถามว่า ท�าไมยังไม่มีโครงสร้างหลัก หรือเขียนเป็นเง่ือนไขข้อก�าหนดเฉพาะ 
รถพยาบาลออกมา ท่ีผา่นมา ประเทศไทยใช้รถตู้ดัดแปลงมาตลอด ท้ังท่ีในต่างประเทศ
ไม่ใช้กัน เขามีรถพยาบาลโดยเฉพาะ ส่วนรถตู้มีไว้ขนของ แต่บ้านเราไม่มีรถชนิดนั้น  
มีแต่รถตู้ดัดแปลงแล้วก็เลยกลายเปน็ความจ�าเปน็ท่ีต้องใช ้เพราะทกุคนใช ้และมจี�านวน
ค่อนขา้งมาก การขยบัแต่ละอยา่งจึงค่อนขา้งใชเ้วลา ซ่ึงในเรื่องโครงสรา้งได้คยุกันไปแล้ว
เพราะมีรายละเอียดแต่จะพยายามดันให้ผา่นเร็วท่ีสุด
 สว่นเรื่องของข้อก�าหนดการใช้หรือทีโออาร์ (TOR - Term of Reference) ยังอยูใ่น
ระหว่างการพิจารณาพูดคุย เพราะต้องดูว่าเม่ือมีทีโออาร์จะต้องออกให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. ซึ่งทางส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือกระทรวง
อุตสาหกรรมต้องเข้ามามีส่วน หลังจากนั้นก็จะโยงไปถึงส�านักงบฯ ในการจัดท�า 
งบประมาณรองรับ ประกาศเป็นทีโออาร์ของประเทศ ท้ังน้ีการจะได้ มอก. ไม่ง่าย  
เพราะต้องมีห้องทดสอบ แต่เมืองไทยยังไม่มีห้องทดสอบท่ีจะรองรับโครงสร้างเหล่าน้ี  
รวมถึงยังไม่มีวิศวกรท่ีจะรับรองบางประเด็น ดังนั้น เร่ืองของคนน่าจะควบคุมและ 
แก้ไขได้เร็วกว่า จึงเป็นค�าตอบว่าท�าไมต้องก�าหนดมาตรฐานของพนักงานขับและ 
ความเร็วก่อน
 ท้ังนี้ การก�าหนดความเร็วก็เพื่อรักษาชีวิตของคนในรถ จากการศึกษาพบว่า  
ถ้าขับไม่เกินตามท่ีกฎหมายก�าหนด อัตราการตายจะลดลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทีนี้ถามว่า 
รถพยาบาลต้องขับเร็วหรือไม่ ถ้ารถพยาบาลท่ีพร้อม มีเคร่ืองมือ มีบุคลากรไปด้วย  
ไม่มีความจ�าเป็นต้องขับเร็ว เพราะเราต้องรอให้คนไข้อาการเสถียรพร้อมเคล่ือนย้าย  
หรือ stable ก่อนขึ้นรถอยูแ่ล้ว จึงเปน็เหตผุลท่ีกระทรวงก�าหนดความเรว็ของรถพยาบาล
ท่ีรบั-สง่ผูป่้วย มีค�าถามต่อไปว่า แล้วรถท่ีไมมี่คนไขแ้ต่มีขอ้ก�าหนดว่า ต้องไปถึงใน 8 นาที
จะท�าอย่างไร เพราะหากขับ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะไม่มีทางไปถึงตามก�าหนด  
เรื่องน้ีมองว่า ถ้าเรามีศนูยส์ัง่การท่ีสามารถสัง่รถท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุได้จะลดปญัหาได้ระดับหนึง่ 
รวมถึงอาจจะมีความเร็วกว่าท่ีก�าหนดไว้ได้ แต่ต้องมีค�าอธิบายกับสังคมว่า เราจะมี
มาตรการควบคุมอย่างไร เช่น มีการขออนุญาตไปท่ีศูนย์สั่งการก่อนว่า ช่วงถนนโล่ง 
ขอใช้ความเร็วมากข้ึน เป็นต้น แต่การสั่งอย่างเดียวใช้กับทุกเรื่องก็อาจจะไม่เหมาะสม  
เราอาจต้องปรับเปล่ียน ท่ีส�าคัญคือ คนในรถต้องปลอดภัย
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 การรักษาพยาบาลขณะน�าส่งผู้ป่วย เร่ืองนี้ยังมีปัญหา เนื่องจากมองว่าขณะ 
ปฏิบติังาน การปอ้งกันตัวยงัท�าได้ไมดี่ และรถพยาบาลหรอืโครงสรา้งยงัไมเ่อ้ือใหเ้จ้าหนา้ท่ี
สามารถเคล่ือนท่ีอยา่งปลอดภัยในขณะท่ีรถว่ิงได้
 ส่วนเร่ืองการคุ้มครอง กระทรวงฯ ได้ด�าเนินการเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง 
บริษัทประกันมาพูดคุย โดยมกีารต่อรองเพื่อใหเ้ปน็กรณท่ัีวไปท่ีสามารถรบัสทิธปิระโยชน์
คุ้มครองได้สงูท่ีสุด อยา่งนอ้ยหากเจ้าหนา้ท่ีเปน็อะไรไปก็จะได้รบัการชดเชยในอัตราสูงสดุ 
ท่ีผ่านมามีการคุยกันหลายครั้ง จนได้บริษัทท่ีมีเง่ือนไขดีท่ีสุด 4 แห่ง และได้ประกาศ 
เป็นแนวทางขอความรว่มมือกับโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ ขณะนี้เริ่มมีข้อเสนอเพิ่ม
ในเรื่องการใช้จีพีเอสหรือเครื่องมือควบคุมรถและมีบริษัทรับดูแล โดยบริษัทประกัน  
4 แห่ง จะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายให้ เร่ืองการใช้จีพีเอสน้ีจึงจะเป็นอีกเร่ืองท่ีจะคุยกันต่อ  
เพราะข้อมูลเหล่านี้จะใช้สื่ อสารระหว่างคนขับรถกับศูนย์ และระหว่างส่วนกลาง 
กับในพื้นท่ีด้วย
 มาตรการ 4-5 เรื่องข้างต้นยังมีรายละเอียดอีกมาก เพราะฉะนั้น ในการท�างาน 
จะต้องพจิารณาแต่ละด้านเป็นระยะๆ โดยแบง่เปน็เรื่องเรง่ด่วน ระยะกลาง และระยะยาว
 ส�าหรับเร่ืองมาตรฐานโครงสร้างรถ รถพยาบาลทุกคันทุกท่ีน่ังต้องมีเข็มขัดนิรภัย 
โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา และปรับปรุงโครงสร้างรถให้ม ี
ความปลอดภัย เรื่องนี้ต้องถกเถียงกันให้ตกผลึกว่าจะยังใช้รถตู้เก่าไหม หรือปรับปรุง
โครงสร้างบางอย่างตามนโยบายใหม่ รถท่ีเกินสิบปีจะพยายามให้เปล่ียน และก�าหนด
มาตรการการน�าเข้าด้วย เพราะสุดท้ายหากเมืองไทยผลิตไมไ่ด้ จะต้องน�าเข้าหรือไม่
 มาตรฐานรถ อยากให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานก�ากับดูแล ซ่ึงจะเป็นการบังคับให ้
สนใจพนักงานขับมากขึ้น ไม่ใช่การท�าโทษหรือหาข้อผิดพลาดสร้างเง่ือนไข โดยพบว่า 
หลายโรงพยาบาล ผู้บริหารหน่วยงานไม่ว่ารัฐหรือเอกชนยังดูแลพนักงานได้ไม่ดี  
ไม่มีห้องพักให้ บางส่วนยังต้องนอนพักแถวโรงเก็บรถ สวัสดิการหลายเรื่องยังไม่ดี  
ดังนั้นต้องพัฒนาควบคู่กัน หากต้องการคุณภาพก็ต้องปรับปรุงสวัสดิการ เงินเดือน  
รวมถึงการให้รางวัลด้วย
 ท้ังน้ี ท่ีผา่นมาแม้จะมมีาตรการต่างๆ ซึ่งสง่ผลใหจ้�านวนอุบัติเหตุลดลง แต่อัตราการ
เสียชีวิตยังไมล่ดลงตามเป้าหมาย แปลว่ามาตรการยังไมส่มบูรณ์ จึงต้องมีทีมงานข้างต้น 
โดยจะเริม่ท่ีกระทรวงสาธารณสขุก่อน เพราะเป็นหนว่ยงานราชการภายใต้ก�ากับ สามารถ
สั่งการได้ ถ้ามาตรฐานท่ีออกไปส่งผลดีกับคนขับและคนไข้ ต่อไปมาตรการเหล่านี้ 
จะช่วยคุ้มครองคนท�างานในรถพยาบาลให้ปลอดภัย โดยจะค่อยๆ ขยายออกไปนอก 
ภาครัฐด้วย
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ในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	มีถนนด้านหลังซ้ึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่		
คู่ขนานกับถนนในเมือง ซึ่งท้ังสองด้านมีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกับโรงเรียน 
วัดป้อมแก้ว รวมกันมีนักเรียนราว 2,500 คน ท้ังเช้าและเย็นจะมีนักเรียนข้ามถนน 
จ�านวนมาก โดยนักเรียนโดนบังคับให้ข้ามทางม้าลายท้ังหน้าและหลังโรงเรียน แต่จาก 
การสังเกตการณ์ในรอบ 1-2 เดือนท่ีผ่านมาพบว่า นักเรียนต้องการความปลอดภัย  
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะข้ามทางม้าลายท้ังหมด แต่พบคนจอดรถทับทางม้าลายบ้าง  
หรือไม่เห็นความส�าคัญของทางม้าลาย รถไม่หยุดให้จนกว่าจะมีไฟแดงหรือมีเจ้าหน้าท่ี 
มาโบก บางครั้งเจ้าหน้าท่ีโบกให้หยุดแต่รถจักรยานยนต์กลับขับฝ่าไป
 บ่อยคร้ังท่ีหน่วยกู้ภัยต้อง “เก็บเด็กนักเรียนท่ีโดนรถชน” จึงคิดว่าควรต้องกลับมา
ท�าเรื่องนี้อยา่งจริงจัง และเป็นความท้าทาย แม้ 5-6 ปีท่ีผา่นมาหนว่ยกู้ภัยท�างานป้องกัน
มาตลอด ส่วนหนึ่งก็เป็นเร่ืองแรงจูงใจส่วนตัว เพราะปีน้ีลูกชายเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาล
สมุทรสงคราม และตัวเองได้เป็นรองประธานชมรมผู้ปกครองของโรงเรียน ปกติทีมกู้ภัย
จะไปเป็นท่ีปรึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอยู่แล้ว จึงเสนอว่าอยากท�า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

RSN vs VRU
(Road Safety Network  
VS Vulnerable Road Users)

ทำงม้ำลำยเพ่ือเด็กๆ

พลเสฏฐ์ เลำหกรรณวนิช 
หัวหน้าชุดปฏิบัติการมูลนิธิสว่างเบญจธรรม ผู้ประสานงาน RSN 
ผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม
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เร่ืองทางม้าลายท้ังด้านหน้าและด้านหลังของโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนในเขตชุมชนของ
เทศบาลเมือง โรงเรียนก็ตอบรับด้วยดีและบอกว่า พยายามแก้ไขมาตลอดแต่ไมส่ามารถ
รับมือกับผู้ปกครองท่ีมาสง่บุตรหลานได้
 ถนนเส้นท่ีเราจะท�างาน ใครจะไปอัมพวาหรือด�าเนินสะดวกต้องผ่านเส้นนี้เท่าน้ัน 
ท�าให้ปริมาณรถต่อวันเยอะมาก ยิ่งเป็นช่วงเย็นด้วยยิ่งมากกว่าปกติ 3-4 เท่า ท่ีผ่านมา 
สังเกตว่านักท่องเท่ียวต่างชาติข้ามทางม้าลายแบบใจเย็นมากเพราะคิดว่าปลอดภัย  
ขณะท่ีนักเรียนต้องว่ิงข้ามถนนเพราะเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ท้ังท่ีจริงๆ แล้วทางม้าลาย
ควรเป็นทางท่ีปลอดภัยท่ีสุดส�าหรับการข้ามถนน ล่าสุดได้หารือกับปลัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามซึ่งยินดีจะท�าทางม้าลายใหม่ โดยขยับออกมาในท่ีจุดท่ีไม่สวนกับรถท่ี 
ออกมาจากโรงเรียน อีกส่วนคือทาสีในระยะ 500 เมตร เพ่ือให้คนขับรถมาเห็นว่า  
ตรงนี้เป็นพื้นท่ีท่ีต้องระวัง และจะมีไฟกดข้ามทางม้าลาย เพ่ือลดจ�านวนต�ารวจและ 
ผู้ปกครองท่ีต้องมาดูแล
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ถนนเส้นที่จะพูดถึง	 คือถนนเส้น	 แก้งคร้อ	 –ภูเขียว	 หากเดินทางจากกรุงเทพฯ		
เพื่อจะไปเท่ียวภูกระดึงจะต้องผา่นถนนเส้นนี้ซึ่งเพิ่งจะมีการเปล่ียนแปลง จากเดิมท่ีเป็น
ถนนสองเลนเป็นถนนแปดเลน ตรงกลางเป็นทางสี่เลน รถใช้ความเร็วสูง ส่วนด้านข้าง 
เป็นถนนท่ีว่ิงสวนเลนกันได้ หรือ local road เวลาข้ามถนนจากฝั่ งหมู่บ้านจะไปตลาด 
หรือโรงเรียน จะต้องข้ามถึง 4 ครั้ง โดยไมม่ีสะพานลอยหรือทางม้าลาย
 ท้ังนี้ ก่อนท่ีถนนเส้นน้ีจะสร้างเสร็จ งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เห็น 
ปัญหาแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้แขวงทางหลวงจะมีการท�าประชาคมแต่ส�านักก่อสร้างฯ  
แจ้งว่า ในแบบไม่มีสะพานลอย จึงยึดตามแบบท่ีมีอยู่ หากต้องการสะพานลอยต้อง 
รอไปก่อน จากนั้นงานป้องกันฯ ได้ลงพื้นท่ีไปคุยกับผู้ปกครองและผู้อ�านวยการโรงเรียน
จึงเกิดทางแก้คือ คนท่ีอยูไ่กลออกไปจะขึ้นรถตู้วัด เดือนละร้อยกว่าบาท สว่นผู้ปกครอง 
ท่ีไม่มีเงินมากพอต้องขับขี่รถจักรยานยนต์รับ-ส่งลูกทุกวัน แล้วพาข้ามถนนแปดเลน 
ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการติดป้ายเตือน รวมถึงให้กลุ่มนักเรียนอาสาสมัครชว่ยสื่อสาร
กับชุมชนเรื่องการใช้ถนนด้วย

ถนนเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ประกำศิต บุญช่วย 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กวางโจน ผู้แทนจากจังหวัดชัยภูมิ
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พื้ นที่ที่จะน�าเสนอคือถนนในอ�าเภอท่าคันโท	 ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธ์ุไป	
ร่วมร้อยกว่ากิโลเมตร เป็นพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมอ้อยและมันส�าปะหลัง ฤดูเปิดหีบอ้อย
เมื่อปี 2018 มีผู้เสียชีวิตร่วม 10 รายในเขตพื้นท่ี และ 10 กว่าราย ในเขตพ้ืนท่ีรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดกาฬสินธ์ุ
 ถนนดังกล่าวเป็นถนนเส้นหลักระหว่างจังหวัดจากอุดรธานี ในฤดูเปิดหีบอ้อย 
ถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยรถอ้อย ต่อแถวเป็นรถไฟ จึงท�าโครงการเตือนก่อนชน  
ลดความเสี่ยง หลีกเล่ียงอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันแก้ไขการชนท้ายรถอ้อย เมื่อร่วมลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูลกับภาครัฐ คือเทศมนตรี เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและโรงงาน ได้พบว่านอกจากเรื่อง
การชนท้ายรถอ้อย ยังมีปัญหาอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนอีกคือ จะท�าอย่างไรให้คนข้ามถนน 
ได้อย่างปลอดภัยบนเส้นทางดังกล่าว เน่ืองจากถนนนี้เชื่อมมายังพื้นท่ีหน้าตลาดสด 
และเชื่อมมายงัโรงเรียน ไหล่ทางมีรถจอดท้ังสองฝั่ งตลอดแนว บดบงัทัศนวิสยัในการมอง
ของเด็ก จุดพักท่ีจะข้ามถนนให้ปลอดภัยแทบไม่มี นายกเทศมนตรีท่าคันโทจึงขอให ้
เก็บข้อมูลเพ่ิม ซึ่งพบเรื่องท่ีต้องแก้จ�านวนมาก โดยเฉพาะสัญญาณป้ายเตือนจราจร  
ป้ายเตือนความเร็วและทางม้าลายท่ีเสื่อมสภาพ
 เดิมพ้ืนท่ีนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก แต่ช่วง 7 วันอันตรายจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  
เราจึงต้ังข้อสังเกตว่า เพราะมีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัย แล้วจะแก้ไขการข้ามถนน 

บูรณำกำรทุกฝ่ำย เพ่ือ VRU

เก่งกำจ บ้งกำวงศ์ 
นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานฯ ผู้แทนจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ตลอดทางต้ังแต่ชุมชนหน้าตลาดสด โรงเรียนประถม
หรือจากเส้นรอบนอกท่ีเป็นถนนสี่เลนมาถึงสามแยกใหญ่กลางอ�าเภอ ท้ังหมดยังไม่มี 
ป้ายสัญญาณจราจร พอมาหน้าโรงเรียน ถนนบีบแคบเหลือสองเลนอันเป็นพื้นท่ีของ
โรงเรียนสามแห่ง ตลาดสดใหญ่สองแห่งและหนึ่งชุมชนใหญ่ซ่ึงเกิดเหตุทุกสัปดาห์  
สว่นใหญเ่ป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์และคนเดินข้าม และมักจะเกิดในจุดเดิมซ�าๆ
 เบื้องต้นจึงได้เข้าไปบูรณาการกับโรงงาน มีโรงงานมันส�าปะหลังน�าร่องหน่ึงแห่ง  
ท่ีน�าเทคโนโลยี จัดบัตรคิวออนไลน์มาใช้ ท�าให้รถไม่ต้องมาจอดรอ พอถึงคิวค่อย 
ขับเข้ามา นอกจากนี้มีการประชุมแบบ  บูรณาการระหว่างเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เทศบาล  
และนายอ�าเภอว่าจะท�าอยา่งไรใหเ้กิดการท�างานรว่มกันได้ ต้ังแต่ทางโรงงาน สถานศกึษา 
เจ้าหนา้ท่ีต�ารวจ ใหเ้ปน็พื้นท่ีพิเศษของการบังคับใชก้ฎหมายจราจรใหเ้กิดความปลอดภัย
กับผู้ใช้ถนน
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พ้ืนที่ที่น�ามาเสนอวันนี้คือ	 บริเวณทางข้ามโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม		
โรงเรยีนนีจ้ะมสีนามกีฬาของโรงเรียนอยูฝ่ั่ งตรงข้ามและมีจุดจอดรถโรงเรยีนเย้ืองออกไป 
ท�าให้นักเรียนต้องข้ามถนนมาใช้สนามกีฬาและขึ้นรถโรงเรียน ส�าหรับนักเรียนมัธยม 
ยงัต้องมาว่ิงออกก�าลังเก็บรอบด้วย โดยมีนักเรยีนท้ังหมดราว 800 คน แต่ละวันมนีกัเรยีน
ข้ามถนนมาขึ้นรถโรงเรียนหรือท�ากิจกรรมต่างๆ วันละ 300-400 คน ส�าหรับสถิติการใช้
ถนนเส้นนี้ รถยนต์ 600 คัน รถจักรยานยนต์มากกว่า 1,000 คัน ส่วนรถอ่ืนๆ เป็น 
รถการเกษตร รถสามล้อ ประมาณ 100 คัน ถนนเส้นน้ีก็คือเสน้ 3497 ซึ่งเปน็ถนนเสน้หลัก
ส�าหรับเข้าตัวอ�าเภอ และสองข้างทางไมม่ีไหล่ทาง
 เมื่ อสถานการณ์เป็นเช่นน้ี จึงได้หารือพูดคุยกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ท้ัง 
กรมทางหลวงเจ้าของพื้ นท่ี ในนาม RSN นักกู้ชีพสื่ อสาธารณะ โรงพยาบาล 
บางสะพานน้อยต้นสังกัดโรงเรียนบางสะพานวิทยาคม สอจร. และ สสส. ท�าให ้
ในเวลาต่อมามีการท�าทางม้าลายและตีเส้นให้รถลดความเร็วแต่พบปัญหารถเห็น
ทางม้าลายแต่ไมล่ดความเร็ว เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนกรมทางหลวง รถใช้ความเร็วสูง 
ในช่วงเช้าเด็กยังข้ามทางม้าลายไม่มาก เพราะผู้ปกครองจะมาส่งท่ีหน้าโรงเรียนและ 
เดินเขา้โรงเรียนได้เลย สว่นทางม้าลายจะกลายเปน็จุดใหร้ถชะลอเพื่อใหร้ถอีกฝั่ งกลับรถ 
แต่พอชว่งเย็น นอกจากรถไมช่ะลอให้เด็กข้ามถนนแล้ว เด็กบางสว่นก็ไมข่้ามทางม้าลาย 
แต่เลือกจะว่ิงเฉียงไปท่ีสนามกีฬาเลย เพราะสองข้างทางไม่มีไหล่ทาง ขณะท่ีป้ายเตือน
ทางม้าลายก็อยูติ่ดกับทางม้าลาย
 นอกจากนี้ในชว่งแรกๆ ท่ีมีทางม้าลาย สภอ.บางสะพานน้อยได้สง่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
มาโบกรถให้ชะลอ แต่ด้วยก�าลังและภารกิจต่างๆ ของต�ารวจ ท�าให้ในชว่งหลังๆ นักเรียน
ต้องข้ามทางม้าลายกันเอง โจทย์ของเราต่อจากน้ีก็คือ ท�าอย่างไรให้คนใช้รถใช้ถนน
ตระหนักว่าข้างหน้ามีโรงเรียน มีทางม้าลาย และจะต้องชะลอความเร็วให้นักเรียนท้ังใน
ชว่งเช้าและเย็น

จัดกำรม้ำลำย-เตือนชะลอควำมเร็ว

สิทธิชัย ใจสงบ 
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ผู้แทนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ระบบกำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยทำงถนน 
ในสถำนประกอบกำร

เสวนำ

บทเรียนกำรขับเคลื่อน
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนในสถำนประกอบกำร
และกำรประยุกต ์
ตำมแนวทำง TSM

นพ.ธนัช	เงินประเสรฐิศรี
เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการขนสง่ท่ัวไทย

อภิสทิธิ	์โกมลพันธ์พร
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

อัครวิชญ์	ลธีนะกลุ
ผู้จัดการฝ่ายขนสง่ บริษัทเชลล์แหง่ประเทศไทย จ�ากัด

จุฑามาส	เมฆมหาพรหม
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เสวนำ

ทิศทำงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยทำงถนน
ตำมแนวทำง TSM & ISO39001

ธรีะเวช	วงศก์�าแหง
หัวหน้าสว่นประกอบการขนสง่สินค้า กรมการขนสง่ทางบก

อัฐพล	จิรวัฒน์จรรยา
รองผู้ว่าการ (ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา)
การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

สมรวม	มงคลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพด้านโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน

เชิดศกัดิ	์อุ่นค�า
นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศุทธภัค	พันธ์ุภาไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
กองมาตรฐานและก�ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

ผูด้�าเนินรายการ
รศ.สราวุธ	สธุรรมาสา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เสวนำ

ทิศทำงกำรส่งเสริม 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
ตำมแนวทำง TSM & ISO39001

รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศุทธภัค พันธ์ุภาไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
กองมาตรฐานและก�ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

เชิดศักด์ิ อุ่นค�า
นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมรวม มงคลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพด้านโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน

อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา
รองผู้ว่าการ (ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา)
การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ธีระเวช วงศ์ก�าแหง
หัวหน้าสว่นประกอบการขนสง่สินค้า กรมการขนสง่ทางบก
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แนวคิดเรื่องผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน	หรือ	 TSM	 (TSM	 -	
Transport Safety Manager) เกิดขึ้นก็เน่ืองจากประเทศไทยมีอุบัติเหตุบนท้องถนน 
มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยโจทย์การแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนของกระทรวง
คมนาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงจัดโครงการให้มีผู้จัดการความปลอดภัย 
ด้านการขนส่งทางถนน โดยเชิญสถาบันท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย 
มาด�าเนินการให้การศึกษา 
 ไปดูตัวอย่างในประเทศทางยุโรป แคนาดาและญี่ปุ่น พบว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
อย่างญี่ปุ่นก็มีประสบการณ์อุบัติเหตุเหมือนไทย แต่เมื่อมีอุบัติเหตุแล้วเขาจะมาระดม 
ความคิดกันเพื่อจัดการระบบความปลอดภัยทางถนน โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ก�าหนด
บทบาทของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนข้ึนมาโดยน�าประสบการณ์ 
และความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ 
 มีการออกแบบท้ังในเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และ 
ก�าหนดตัวผู้จัดการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านนั้นๆ โดยตรง ในบ้านเราปัจจุบันยังไม่มี
ตัวผู้รับผิดชอบโดยตรงเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการก็จะบอกว่าเป็นหน้าท่ี
ของพนักงานขับรถ พนักงานขับรถก็บอกว่าผู้จัดการไม่มีความใส่ใจ ดังนั้นในเชิงระบบ 
จึงต้องหาผู้รับผิดชอบขึ้นมาจนได้เป็น ‘ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน’ 
ก�าหนดให้มรีะบบความปลอดภัยข้ึนในสถานประกอบการ ซ่ึงขณะนีไ้ด้ยกรา่งกฎกระทรวง
แล้ว อยู่ในชั้นการตรวจสอบของกรรมการกฤษฎีกาเพื่อส่งกลับมาให้กรมการขนส่งฯ  
ยืนยันตัวรา่งฯ ก่อนจะสง่ให้รัฐมนตรีลงนามและอาจมีผลบังคับใช้ในปีหน้า
 ตัวระบบจะมแีผน การจัดการ การติดตามประเมินผล ผู้จัดการท่ีจะเขา้มารบัผดิชอบ
จะมีบทบาทใน 5 ด้าน 18 ภารกิจ โดย 5 ด้านนั้นจะเก่ียวกับรถ คนขับ การวางแผน 

รู้จัก TSM กลไกตอบโจทย์ขนส่งปลอดภัย

ธีระเวช วงศ์ก�ำแหง 
หัวหน้าสว่นประกอบการขนสง่สินค้า กรมการขนสง่ทางบก
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การขนสง่ การขนสง่สินค้า-ผู้โดยสาร และการวิเคราะหป์ระเมนิผล ทางกรมฯ ใหท่ี้ปรกึษา
ไปศึกษาเพื่อออกเป็นกฎระเบียบแล้วน�ามาใช้ให้เกิดความปลอดภัยกับสังคม เป้าหมาย
จริงๆ จะดูแลผู้ประกอบการขนส่ง และต้องการท�าให้เห็นว่า เรื่องน้ีเป็นความส�าคัญ 
ระดับชาติ ไม่ใช่การเพิ่มต้นทุนหรือท�าให้ยุ่งยากเพิ่มข้ึน การยกระดับความปลอดภัย 
ทางถนนจะเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเปล่ียนโฉมการขนส่งทางถนนในอีกระดับหนึ่ง ตัวการศึกษา 
จะแบง่เปน็ 2 ประเด็น คือระบบและบุคลากรท่ีรบัผิดชอบ ท่ีมาของ TSM ท่ีปรึกษาเองก็ได้
ออกแบบเอาไว้ จะดูจากต่างประเทศและบริบทของประเทศไทยท่ีมีเจ้าหน้าท่ีต่างๆ
 ท่ีจริงแล้ว TSM ไมใ่ชเ่รื่องใหม ่เพราะไทยมเีจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในท่ีท�างาน (จป.) 
ท่ีดูแลสุขอนามัยในโรงงานอยู่แล้ว ส่วน TSM จะดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
โดยเฉพาะเพื่อยกระดับมาตรฐานของความปลอดภัยทางถนนขึ้นมา 
 ส�าหรับท่ีมาของ TSM นั้น เบื้องต้นก�าหนดคุณสมบัติไว้ว่า TSM ต้องมีอายุ 22 ป ี
บริบูรณ์ ควรมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ซึ่งการก�าหนดอายุได้มีการ
สอบถามในท่ีประชุมและการประชาพิจารณ์แล้ว นอกจากนั้น ถ้าเคยเป็น จป. มาแล้ว  
5 ปก็ีคาดการณว่์านา่จะมีความรูเ้รื่องความปลอดภัยในระดับหนึ่งและจะมอีบรมเพิม่เติม
เรื่ องการขนส่ง ในกรณีของผู้จัดการท่ีด�าเนินการเรื่ องการขนส่งมาหลายปีก็อาจมี
ประสบการณ์มาก่อน  อาจให้เข้ามารับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องกฎระเบียบแล้วรับรอง
ให้เป็น TSM ก็ได้ โดยจะมีหลักสูตรเอาไว้ท้ังสิ้น 8 หลักสูตร สว่นใหญเ่ป็นเรื่องการขนสง่ 
กฎระเบียบต่างๆ และการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
 เมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะมีการทดสอบและจะออกใบรับรองเพ่ือขึ้นทะเบียน 
ซึ่งมีการจัดท�าระบบรองรับไว้แล้ว เม่ือบังคับใช้กฎหมายก็สามารถข้ึนทะเบียน TSM  
ได้ทันที การลงทะเบียนก็จะให้ผู้ประกอบการเข้าไปดูได้ว่าใครเป็น TSM บ้างเพ่ือติดต่อ
เรียกใช้ 
 ในการก�ากับดูแลน้ัน เนื่องจากกฎกระทรวงนี้ออกตามมาตรา 36 ตาม พ.ร.บ. 
การขนสง่ทางบก ป ี2522 เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย หากผู้ประกอบการไมท่�าตาม
ก็จะมีโทษปรับได้ถึง 50,000 บาท ส่วนการก�ากับ TSM กรมการขนส่งทางบกจะใช้วิธี 
ข้ึนทะเบียน ถ้าท�าไม่ได้ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด ทางกรมฯ อาจลบชื่อออกจากทะเบียน  
ไมส่ามารถเป็น TSM ต่อไปได้ 
 การพัฒนาสง่เสริม TSM จะก�าหนดให้มีอายุคราวละไมเ่กิน 3 ปี ทุกๆ 2-3 ปีจะเรียก
กลับมาอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ใหมใ่นเรื่องระเบียบท่ีมีการปรับแก้ และใน
อนาคตอาจจะก�าหนดให ้TSM เป็นวิชาชีพด้านหน่ึง เพราะการท�างานนัน้มลัีกษณะเหมอืน
ผู้ตรวจสอบบัญชี จะก�าหนดไว้ในเรื่องความรับผิดชอบว่า TSM หนึ่งคนดูแลรถได้ไมเ่กิน
ก่ีคัน ก่ีเส้นทาง ถ้ากฎกระทรวงมีผลเมื่อไรก็อาจมีการประกาศและประเมินผลต่อไป
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นิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่เฉพาะภายใต้กฎหมายการนิคมฯ	โดยมสีมาคมการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยดูแล นิคมฯ มีหน้าท่ีควบคุม ก�ากับและอ�านวยความสะดวก
ในพื้นท่ีนิคมฯ โดยใช้กฎหมายบางฉบับ แต่ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกฎหมายการขนส่ง  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีการนิคมฯ มีหน้าท่ีเพียงอ�านวยความสะดวก ดูแลพื้นท่ีในนิคมฯ เท่านั้น
 พื้นท่ีนคิมฯ เปน็พื้นท่ีเศรษฐกิจ การใชย้านพาหนะเพื่อการขนสง่จึงเปน็เรื่องตามมา
อยู่แล้ว ท่ีผ่านมาการขนส่งในนิคมฯ ได้ออกแบบตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือ 
ดีกว่าอยู่แล้ว บางทีก็ใช้มาตรฐานต่างประเทศ ซึ่งการออกแบบนั้นไม่เพียงตัวถนนหรือ 
การค�านึงถึงปริมาณการจราจรเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสว่นอ่ืนๆ ท่ีมาประกอบเป็นระบบ
ความปลอดภัย 
 ปัญหาหลักๆ ท่ีพบก็เหมือนถนนท่ัวไป มีรถชน รถคว�า เท่าท่ีดูส่วนใหญ่เกิดจาก 
ความประมาทของผู้ใช้รถ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและความบกพร่องทางกายภาพ 
เชน่ ถนนช�ารุด ต้นไม้ล้ม ฝนตก ภัยธรรมชาติ ท่ีผา่นมาการนิคมฯ ได้ออกแบบและบ�ารุง
รกัษาโครงสรา้งใหดี้ตลอดเวลา ในเชงิซอฟต์แวร์ก็ใหค้วามรว่มมอืกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีจะเขา้มาชว่ยผลักดันเรื่องเหล่านั้น หรอืเพิม่สมรรถนะให้กับโรงงานสรา้งความปลอดภัย
ในการขนสง่ โชคดีท่ีโรงงานในนิคมฯ ค่อนข้างจะมีมาตรฐาน และใช้การขนสง่ท่ีค่อนข้าง
จะไว้วางใจได้ ต่างกับหลายปีก่อนท่ีใช้รถแบบท่ีไมน่า่จะน�ามาใช้ขนสง่ได้ อยา่งรถ 6 ล้อ

TSM เสริมควำมปลอดภัยอุตสำหกรรมครบวงจร

อัฐพล จิรวัฒน์จรรยำ
รองผู้ว่าการ (ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา)การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
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หรือกระบะโย้เย้ แต่ปัจจุบันหันมาใช้ของบริษัทขนส่ง ซึ่งก็เป็นการโอนถ่ายความเสี่ยง 
และความรับผิดทางกฎหมายจากโรงงานไปให้บริษัทขนส่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ยกเว้น 
บางโรงงานท่ีมีการขนส่งผลิตภัณฑ์จ�าเพาะอย่างปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซเหลวท่ีต้องมี
อุปกรณ์ขนสง่เฉพาะ
 ทุกวันนี้การนิคมฯ ใช้ PSM หรือ Process Safety Management (การจัดการ 
ความปลอดภัยเชิงกระบวนการ) โดยเริ่มใช้กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก (eastern seaboard) ต้ังแต่ปี 2562 โดยระบุเอาไว้ว่า โรงงานใดบ้างต้อง
ปฏิบัติตาม PSM 
 PSM คือกระบวนการตาม ISO 45001 (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย) แต่ PSM ใช้ในเรื่องกระบวนการต้ังแต่วัตถุดิบท่ีมาเข้ากระบวนการจนถึง
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เข้าใจว่า PSM ไม่ได้ครอบคลุมกระบวนการขนส่งจากโรงงาน 
ออกไปภายนอก ถ้ามี TSM ภายใต้ระบบมาตรฐานและแนวคิดหลักการเดียวกัน  
โรงงานท่ีท�า PSM ก็สามารถบูรณาการเอา TSM เข้าไปใช้ได้เลย ไมใ่ชเ่รื่องยาก
 อีก 5 ปี เราจะบังคับให้โรงงานในนิคมฯ ท่ัวประเทศต้องท�า PSM ตอนนี้ท่ีทอดเวลา
ก็เพื่อให้โรงงานได้เตรียมตัว เน่ืองจาก PSM มีหลายขั้นตอนมาก มีต้ังแต่การประเมิน 
ความเสี่ยง การเข้าไปแก้ไข มีท้ังการตรวจสอบภายในภายนอก โดยในระยะยาวถ้า PSM 
เข้าไปท�าแล้ว กรมการขนส่งฯ จะใช้ TSM เข้าไปด้วยก็จะช่วยเสริมกันให้โรงงาน 
มีความปลอดภัยต้ังแต่ต้นน�าถึงปลายน�าอยา่งแท้จริง
 ภารกิจการคุ้มครองยานยนต์ คือความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมในนคิมอุตสาหกรรม 
ทางการนิคมฯ พร้อมท่ีจะสนับสนุนกรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ  
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันพัฒนา อบรมหรือกระตุ้นให้เข้าไปท�า เพียงแต่ต้องขอให้ 
ทางกรมฯ เปิดชอ่งทางการบริการให้เข้าถึงได้ เพราะเมื่อก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องท�า 
ความต้องการก็จะมาก 
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พนักงานขับรถถือเป็นแรงงานกลุ่มหนึ่งที่ช่วยขับเคล่ือนด้านการขนส่ง	 ที่ผ่านมา	
จะเห็นว่า ภาคการศึกษาไม่มีการสร้างวิชาชีพด้านนี้ จึงเห็นว่าน่าจะผลักดันให้มี  
ซึ่งผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ให้ความส�าคัญ จึงได้มอบหมายให้สถาบันฯ  
ท่ีเชียงรายด�าเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นพนักงานขับรถ สถาบันนี้ด�าเนินการมาต้ังแต่
ปี 2559 ตอนนี้ก็เข้าสูป่ีท่ี 3 แล้วโดยได้รับความรว่มมืออยา่งดีจากส�านักงานขนสง่จังหวัด
เชียงรายในการเข้ามาร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ และยังได้ค�าปรึกษา 
จากบริษัท SCG ในการด�าเนินงาน และเล็งเห็นว่า นอกจากจะอบรมพนักงานด้าน 
การขับรถคนเก่าในสถานประกอบการแล้ว เรายังต้องผลิตคนใหม่เข้าสู่ตลาดด้วย  
เพราะในชว่งปี 2557-2558 มีความต้องการจากผู้ประกอบการเยอะมาก 
 ปจัจุบนัเราได้งบประมาณสรา้งสนาม เราจึงมสีถานฝกึโลจิสติกสท่ี์มพีื้นท่ีกว้างขวาง
พอสมควร เรามีครุภัณฑ์ ท้ังรถสิบล้อ รถเซมิเทรเล่อ ฟูลเทรเล่อ เพื่อให้พนักงาน 
ขับรถบรรทุกได้เข้ามาฝึกจริงๆ ท้ังนี้ ในการอบรมพนักงานขับรถซ่ึงเราเรียกว่า ‘กัปตัน’ 
จะมีชั่วโมงการฝึกท่ีใช้เวลาพอสมควร คือ 210 ชั่วโมง ท้ังทักษะการขับและข้อกฎหมาย 
โดยจะเน้นท่ีทักษะการขับเป็นส�าคัญ คือ 108 ชั่วโมง 
 ดังท่ีทราบกันว่า ปัจจัย 3 อยา่งท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุ คือพฤติกรรมคนขับเอง ปัจจัย
จากตัวยานพาหนะ และปัจจัยจากสภาพแวดล้อม สิ่งท่ีท�าได้ตอนน้ีคือเรื่องของคน  

สถำบันฝึกขับรถใหญ่ ปลอดภัยคือมืออำชีพ

สมรวม มงคลแก้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
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เราจะส่งเสริมให้คนมีความตระหนักในความปลอดภัยได้อย่างไร เราคงต้องเร่ิมต้ังแต่ 
สร้างจิตส�านึก การฝึกของเราจะเน้นการสร้างพฤติกรรมก่อน เริ่มจากให้เขาคุ้นชินกับ
อุปกรณ์ความปลอดภัย ใหไ้ด้สวมใสชุ่ดอุปกรณ์เซฟต้ีสว่นบุคคล ท้ังหมวก เส้ือสะท้อนแสง 
รองเท้านิรภัย คนท่ีอบรมจะได้รับอุปกรณ์เหล่านี้ต้ังแต่การฝึกวันแรกไปจนตลอดการฝึก
ประมาณหน่ึงเดือน ทุกเช้าก่อนฝึกจะมีเซฟต้ีทอล์ค คือการเข้าแถวคุยกันเรื่องความ
ปลอดภัยทุกวัน
 ต้ังแต่ปี 2559 มคีนเข้ามาฝึกท่ีสถาบันเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จากท่ัวประเทศ บางคนต้องการ
อัพเกรดตัวเองให้ขับรถใหญ่เพื่อมีรายได้มากขึ้น บางคนก็ว่างงานเข้ามา แต่เน่ืองจาก 
เราเป็นหน่วยงานราชการ ท�าให้งบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
มีจ�ากัด หน่ึงปีจะฝึกคนออกมาไม่ได้มากเท่าไร เมื่อเริ่มปี 2559 เราได้ประมาณ 60 คน  
ในปี 2560 มี 100 คน ปี 2561 มี 120 คน ปี 2562 มี 130 คน ท้ังนี้เพราะมีค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง ทางสถาบันฯ จึงท�าได้จ�ากัดตามขีดความสามารถ ปจัจุบนัได้เก็บค่าลงทะเบยีน
คนละ 3,000 บาท เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการอบรม ท้ังค่ารถและค่าเชิญวิทยากรภายนอก 
 ช่วงหลังได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก 5 องค์กรเอกชนเปิดรับบุคลากร 
จากสถาบันไปท�างานทันทีหลังฝึกจบ ทางผู้ประกอบการเองก็มีความต้องการ 
พนักงานขับรถท่ีมีคุณภาพ ท�าให้ผู้ท่ีรับการอบรมมีความมุ่งมั่น มาฝึกแล้วมั่นใจว่า 
จะมีงานรองรับ เวลาไปท�างานก็จะเจอระบบงานท่ีมีคุณภาพ
 นอกจากเร่ืองพฤติกรรม ในเร่ืองปัจจัยความปลอดภัยทางถนนอ่ืนๆ ก็ได้รบัการบรรจุ
ไว้ในหลักสูตร ไม่ว่าจะในเรื่องการบ�ารุงรักษารถซึ่งคนขับรถต้องรู้ เพราะหากสภาพรถ 
ไมดี่ ผู้ขับก็ถือความเสี่ยงและสง่ความเสี่ยงนั้นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอ่ืน 
 เราเห็นด้วยว่า การอบรมนั้นควรต้องเอา TSM เข้ามาสอดแทรก เอาหลักสูตร 
กรมการขนส่งทางบกเข้ามาร่วมขยายผลเพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือกันในการอบรม  
ท่ีผ่านมาพยายามสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเก่ียวกับความปลอดภัยบน 
ท้องถนน แต่ต่อไปนี้คงจะมีการน�าเอา TSM ไปอบรมผู้ประกอบการด้วย ซึ่งจะไป 
ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการในภารกิจท�าอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
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กรมสวัสดิการคุม้ครองแรงงาน	สงักัดกระทรวงแรงงาน	มบีทบาทในเรื่องความปลอดภัย
ในการท�างาน ส่วนนี้หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมาย 
ความปลอดภัย หลายคนถามว่า บังคับใช้แค่กับบริษัทอย่างเดียวใช่ไหม ถ้าเป็น 
กิจการเล็กๆ มีรถบรรทุกหนึ่งคัน มีคนสองคนเข้าขา่ยไหม เป็นต้น 
 หนว่ยงานของกรมสวัสดิการฯ จะมกีองความปลอดภัยแรงงาน และจะมหีนว่ยปฏิบติั
ในแต่ละเขตและภูมิภาค คือศูนย์ความปลอดภัยในการท�างานเขต มีหน้าท่ีส่งเสริม 
และบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนของจังหวัดจะมีส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดท่ีจะดูแลในเรื่องงานความปลอดภัย 
 ในเรื่องการบงัคับใชก้ฎหมายความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยไมไ่ด้ยดึติดว่า
กิจการจะจดทะเบียนหรือไม่ เนื่องจากขึ้นอยู่กับนิยามค�าว่า ‘นายจ้าง’ หรือ ‘ลูกจ้าง’  
เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีการให้ท�างานและมีการจ่ายค่าจ้าง กฎหมายก็จะถูก 
บังคับใช้ จากนั้นต้องดูต่อว่า เป็นกิจการประเภทไหนโดยดูจากการจดทะเบียน 
 ในการขับเคล่ือนงานเรื่องความปลอดภัยของกรมฯ จะประสบความส�าเร็จได้ต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1)	ต้องบงัคับใช้กฎหมายอยา่งเครง่ครดั เพราะอุบัติเหตุเกินครึ่งนั้นมาจากลูกจ้าง 
กรมฯ ก็มีข้อสั่งการว่า ถ้ากรณีอุบัติเหตุของลูกจ้างต้องด�าเนินคดีอย่างเดียว หลายคน 

ขนส่งปลอดภัย ใต้กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน

เชิดศักดิ์ อุ่นค�ำ
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ก็สงสัยว่า แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าอุบัติเหตุเกิดจากลูกจ้าง ลูกจ้างส่วนใหญ่นั้นท�า 
ประกันสังคม ถ้าประสบอุบัติเหตุในท่ีท�างานหรือจากการท�างาน ข้อมูลจากส�านักงาน
ประกันสังคมท่ีลูกจ้างไปเบกิบลิค่ารกัษาจะถูกสง่ไปใหกั้บส�านกังานสวัสดิการและคุม้ครอง
แรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัยก็จะสอบข้อเท็จจริงว่า ผิดในเง่ือนไขอะไรตาม
ระเบียบและข้อก�าหนด
 ปัจจุบัน กรมฯ มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานความปลอดภัย คือ พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน ซึ่งจะมีเร่ืองการท�างานประเภทขนส่งท่ีก�าหนดให้ลูกจ้างท�างานได้ไม่เกินวันละ  
8 ชั่วโมง ลูกจ้างท�างานไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องพักอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง แต่กิจการขนส่ง 
บางประเภทนั้นหยุดไม่ได้ จึงให้ตกลงกันกับนายจ้าง อาจจะพักครั้งละก่ีนาทีก็ได้  
แต่รวมแล้วต้องได้ 1 ชัว่โมง อีกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ.2549 ก�าหนดว่า นายจ้างต้องจัดท�าคู่มือ 
ความปลอดภัยในการท�างานให้กับทุกต�าแหน่งงานในสถานประกอบการ เมื่อเกิดเหตุ  
เจ้าหน้าท่ีก็จะสอบในสว่นนี้ 
 ในส่วนกฎหมายท่ีให้ผู้ประกอบการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในท่ีท�างาน 
หรอืท่ีเราเรียกกันว่า จป. นั้น ท่ีจริง พ.ร.บ.ใหญก่�าหนดแต่เพยีงว่า ใหอ้�านาจของพนกังาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถออกค�าส่ังหรือส่ังใหป้ฏิบติั โดยออกเปน็กฎกระทรวงก�าหนด
ให้มี จป. ขึ้น 
 อีกประการหนึ่ง ก่อนหน้านี้กฎกระทรวงเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย
ซึ่งออกภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 พอหลังปี 2554 พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ 
ได้ยกเลิกหมวด 8 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองฯ กฎกระทรวงท่ีออกภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครอง 
จึงหลุดไปด้วย ดังนั้นอ�านาจพนักงานตรวจความปลอดภัยในตอนนี้จึงใช้อ�านาจในการ 
สั่งให้ปฏิบัติ
 ขณะนี้กฎกระทรวงอยูร่ะหว่างการยกรา่งฯ  ในขั้นท่ีกฤษฎีกาสง่กลับมาให้พิจารณา
ทบทวนแล้ว โดย จป. ท่ีมีนั้นจะมีความครอบคลุมอย่างท่ีเคยมี ท้ังในส่วนหัวหน้างาน  
ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยเทคนคิข้ันสงู นอกจากน้ัน พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ยงัดแูลไปถึงหนว่ยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เพราะในกฎหมายเขียนว่า ให้หน่วยราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติไมต่�าไปกว่ามาตรฐานตามกฎหมายนี้ 
 2)	การเน้นสรา้งความตระหนักในความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมเชิงป้องกัน  
โดยท�ากิจกรรมต่างๆ เชน่ สถานประกอบการต้นแบบท�าบันทึกความตกลงความร่วมมือ
เรื่อง Safety Thailand หรือให้สถานศึกษาสง่โครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเป็นการ
สร้างการรับรู้ ตอนนี้แต่ละจังหวัดจะต้ังกลุ่มไลน์ขึ้นมา ข้อมูลต่างๆ หาดูได้ง่าย ยังมี 
สายด่วน 1506 ศูนย์รับเรื่องกระทรวงแรงงานให้เข้ามาปรึกษาได้ 
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การท่องเที่ยวท�ารายได้ให้ประเทศสูงมาก	แต่ความยั่งยืนน้ันจะต้องค�านึงถึงเรื่อง	
ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวด้วย ซ่ึงนักท่องเท่ียวในภาพรวมน้ันจะหมายรวมถึง 
นักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ จากการส�ารวจพบว่า นักท่องเท่ียว 
ค�านึงถึงเร่ืองความปลอดภัยเป็นปัจจัยอันดับแรกในการตัดสินใจมาเท่ียว โดยสถิติใน 
หมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามานั้นพบว่า สิ่งท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอันดับหนึ่ง
มาจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน และอันดับหนึ่งในเรื่ องนี้ ก็เกิดจาก 
รถจักรยานยนต์ อันดับสองจะเป็นรถยนต์ และรองลงมา คือรถโดยสารสาธารณะ  
เมื่อไปดูสถิติจากปี 2559 ถึงปัจจุบันก็พบอีกว่า อุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
 ทางกองฯ จึงได้แบง่มาตรการเป็น 2 ชว่งได้แก่ ชว่งการป้องกันและการเยียวยา 
 ในเรื่องการป้องกัน มีการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว Tourist Assistance 
center (TAC) ทุกจังหวัด แต่จะมีศูนย์หลักใหญ่ๆ 17 แห่งตามสนามบินทุกจังหวัด  
ส�าหรับศนูย์ยอ่ยท่ีเหลือประมาณ 61 ศนูยจ์ะต้ังอยูท่ี่ส�านักงานท่องเท่ียวและกีฬาทุกจังหวัด  
TAC จะท�างานประสานกับต�ารวจท่องเท่ียว ส�านักงานต�ารวจในพื้นท่ีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์จะมีความสามารถทางภาษาเพ่ือคอยอ�านวย 
ความสะดวกนักท่องเท่ียว ซ่ึงนอกจากจะแนะน�ากิจกรรมให้แก่นักท่องเท่ียวแล้ว 
ยังท�าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีนักท่องเท่ียวประสบอุบัติเหตุ ก่อนท่ี TAC  
จะประสานไปยังต�ารวจท่องเท่ียวหรือสถานพยาบาล 

ควำมปลอดภัย ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับนักท่องเที่ยว

ศุทธภัค พันธุ์ภำไพ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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 อีกมาตการท่ีมีการท�า คือการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดย 
ด�าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชนท่ีท�างานเรื่องถนน ท้ังบริษัทกลางฯ กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยจะท�ากันในชว่ง 7 วันอันตรายท้ังปีใหม่
และสงกรานต์
 กระทรวงฯ อาจไม่ได้ดูแลกฎหมายโดยตรง แต่จะอาศัยกฎหมายของกระทรวง
คมนาคมและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องอย่างส�านักงานต�ารวจ ถ้ามีมาตรฐานหรือ 
กฎหมายกลางท่ีค�านึงถึงเรื่องนี้มากๆ ก็นา่จะเป็นประโยชน์ 
 ในสว่นกลไกการท�างานของกระทรวงฯ อีกด้าน คือคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ซ่ึงมีปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน  
มีกรรมการมาจากกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข้อง และยังมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีเคยท�างานด้านความปลอดภัยท้ังทางบกและทางน�ามาหารือกันในเรื่องความปลอดภัย
ให้มีทิศทางท่ีดี อาจจะมีการต้ังคณะท�างานย่อยขึ้นมาเพ่ือดูเรื่ องความปลอดภัย 
ในแต่ละด้านรวมถึงความปลอดภัยทางถนนโดยจะท�างานร่วมกับกรมการขนส่งฯ  
อยา่งใกล้ชิด
 ปัจจุบันนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา มีพฤติกรรมเช่ารถขับเองมากขึ้น จึงอยากให้กวดขัน
เรื่องใบขับขี่ หมวกนิรภัย การจ�ากัดความเร็ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ในเรื่องจ�ากัดความเร็วจะสามารถท�าได้หรือไม ่
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ในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งท่ัวไทยฯ	 โดยปกติจะมีการประชาสัมพันธ์		
เผยแพร ่ใหค้วามรู้เก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน (TSM) กับสมาชิกโดยอาศยั
ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก แต่ยังไม่ถึงขั้นการท�าเสวนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ  
ส่วนใหญ่เป็นการจูงใจให้เห็นแง่ดีท่ีจะท�า แต่จะไปบังคับให้ผู้ประกอบการท�าตามนั้น 
คงไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการต้องน�าไปพิจารณาและ 
ต่อยอดเอง 
 แต่ในเรื่องความปลอดภัย ธุรกิจรถโดยสารมคุีณค่าหลัก 2 เรื่อง คือคณุภาพการบริการ
และความปลอดภัยท่ีต้องท�าไปควบคู่กัน โดยองค์กรจะมุ่งเน้นความปลอดภัย มีความ
พยายามคิด พยายามท�า ค่อยๆ เดินเพื่อหามาตรการป้องกันระยะยาวแต่ก็ยังไมส่มบูรณ์ 
โดยขณะนี้ได้ด�าเนินนโยบายตาม ISO 9000 (มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ) 
และมาท�า ISO 39000 (มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน) ถือว่า 
สองจุดน้ีตอบโจทย์คุณค่าหลักขององค์กร จึงได้ผลักดันให้ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
ท้ังในส่วนของการบริหาร เจ้าหน้าท่ีไปจนถึงพนักงานขับรถ ผลท่ีออกมาก็ดีข้ึนเรื่อยๆ  

เสวนำ

บทเรียนกำรขับเคลื่อน 
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
ในสถำนประกอบกำร
และกำรประยุกต์ตำมแนวทำง TSM

TSM คุณค่ำพ้ืนฐำนที่พึงมี

นพ.ธนัช เงินประเสริฐศรี
เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการขนสง่ท่ัวไทย
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แต่ยังเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างใหม่ บุคลากรยังสามารถท�างานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีความเป็นระบบได้ 
โดยยังมีโครงสร้างรายได้ท่ีไม่ต่างกันมาก ภาครัฐจึงควรให้ความส�าคัญในส่วนน้ี  
หากสมาคมสามารถประชาสัมพันธ์ให้คนมาท�างานในมาตรฐานเดียวกันได้ ภาพลักษณ์
ในแง่การท่องเท่ียวหรือการโดยสารก็อาจจะดีขึ้น
 ในส่วนของระบบความปลอดภัยทางท้องถนน น่าจะต้องเกิดจากความต้องการ
ภายในขององค์กร ต้องเริม่จากผู้บริหาร แล้วขยายเป็นความต้ังใจของสว่นงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพราะผู้บริหารจะผลักดันคนเดียวไม่ได้ ตามมาด้วยการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน-ภายนอก ดูว่ามีความเสี่ยง มีโอกาสอะไรบ้าง จากนั้นก็ต้องมาดูว่า มีประเด็นท่ีมี
นัยส�าคัญต่อความปลอดภัยบนท้องถนนไหม แล้วจังจัดท�าแผน ท�าคู่มืออะไรก็แล้วแต่ 
เพื่อน�าไปปฏิบัติ หากสถานประกอบการเป็น SME ไม่มีนโยบายหรือข้อก�าหนดจาก 
บริษัทแม่ การผลักดันท่ีไม่มีการสนับสนุนหรือความเข้าใจจากผู้บริหารระดับกลางหรือ
พนักงานก็อาจท�าได้ค่อนข้างยาก 
 หลังจากนั้นบริษัทต้องขึ้นทะเบียนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในแง่ขนส่งก็จะมีกฎหมาย 
ท่ีอิงกับกรมการขนส่งฯ เป็นหลัก โดยมากก็จะเป็น พ.ร.บ.จราจร 2522 และอาจจะม ี
เพิ่มเติมมาเรื่อยๆ นอกจากน้ันยังมีกฎหมายสวัสดิการแรงงาน ชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งก็ต้องมาดูว่าท�าตามกฎหมายได้ไหม มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร กระบวนการ 
ต้องค่อยๆ ซึมซับเข้าไป องค์กรท่ีมีความพร้อมก็อาจจะจดทะเบียนได้ง่ายหน่อย  
ส่วนผู้ประกอบการ SME หรือของคนไทยอาจต้องได้รับการส่งเสริมจากรัฐในการให้ 
องค์ความรู้ ให้ค�าปรึกษา หากเป็นองค์กรท่ีพร้อม ก็ท�าเป็น ISO 39000 เลย หากยัง 
ไมพ่ร้อมก็ค่อยๆ เดิน 
 ท้ังน้ี แนวคิด TSM นั้นครอบคลุมหลายกิจกรรมทางท้องถนนท่ีเป็นพื้นฐานท่ี 
สถานประกอบการพึงมี 
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เราไม่มรีถขนส่ง	แต่เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลทีส่าม	ให้บรกิารระบบทุกอย่าง	  
หรือท่ีเราเรียกว่า ผู้ประกอบการขนส่ง โดยจะมีระบบการจัดการต่างๆ ท่ีควบคุมโดย  
SCG Logistics ซึ่งขอใช้โอกาสน้ีกล่าวขอบคุณบริษัทเชลล์ เพราะเดิมเอสซีจีเคยไปขน
น�ามันหล่อล่ืนให้เชลล์ แล้วก็ได้รับมอบวิทยายุทธ์เก่ียวกับหลักเกณฑ์ด�าเนินงานด้าน 
ความปลอดภัยบนถนน ซ่ึงเอสซีจีถอดบทเรียนจากเชลล์ออกมาเป็นการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยประมาณ 4 ตัวหลัก ไล่มาต้ังแต่ การจัดการผู้ประกอบการ การจัดการ
พนักงานขับรถ ตัวรถ และเส้นทางเดินรถ 
 นอกจากการก�าหนดเสน้ทางการขนสง่แล้ว ยงัมกีารท�าแผนการขนสง่ มกีารติดตาม
ผ่านจีพีเอส เน่ืองจากเราเป็นรถใหญ่ ไม่ได้ขนคน การเดินทางทุกๆ 200 กิโลเมตร 
จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากนั้นจะต้องหาจุดพักรถ หลังด�าเนินการเรื่องการขนสง่
แล้ว เรายังต้องดูระบบการจัดการเรื่องฉุกเฉิน เนื่องจากเราเป็นรถใหญ่ หากมีอุบัติเหต ุ
ก็จะมีความรุนแรง ไล่ไปจากรุนแรงเล็กน้อย ปานกลางและมาก ในขั้นมากก็จะมี 
ผลกระทบต่อสังคมเยอะ การเตรียมการรับมือภาะฉุกเฉินของเราจึงต้องดีเพียงพอ  
ต้องเตรียมเครือขา่ยต่างๆ ให้พร้อมอยา่งบริษัทรถเครนหรือรถยก เป็นต้น 
 ท้ังนี้ การจัดการด้านการเก็บกวาดวัสดุท่ีเราขนส่งและเคลียร์ถนนเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น 
ต้องท�าใหเ้รียบร้อยและเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นได้ นอกจากนัน้เรายังมีระบบการจัดการสงัคม

อุบัติเหตุต้องป้องกัน มำตรฐำนต้องพุ่งชน

อภิสิทธิ์ โกมลพันธ์พร
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
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ของพนักงานขับรถ ท่ีเราเรียกว่า ‘สุภาพบุรุษนักขับ’ ไม่ให้เขาเป็นนักขับแบบในอดีต  
ให้เขารู้สึกว่าเป็นพนักงานขับรถของบริษัท ให้เขามีความภูมิใจ มีเส้นทางอาชีพ และต้อง
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากผมได้มโีอกาสรว่มรา่งหลักสูตร TSM กับกรมการขนสง่ทางบก จึงได้หนงัสอื
ของกรมขนสง่ฯ มา สรุปหน้าท่ี TSM ใหญ่ๆ  ว่ามี 4 ข้อ 
	 1)	 เกีย่วกับเรื่องคน สิ่งแรกท่ีเราตรวจคือ วัดแอลกอฮอล์เป็นหลัก เวลาคนขับรถ 
ของเราเจอกัน สิ่งท่ีเขาจะท�ารว่มกันคือต้ังวงด่ืมเหล้า ดังนั้น ในการปล่อยพนักงานขับรถ
ออกมาแม้เพียงหนึ่งคนจะต้องตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต 
	 2)	 เรื่องรถ	จะมีการตรวจรถรายวันและรายเดือน เร่ืองอุปกรณ์ในตัวรถก็จ�าเป็น  
จริงๆ ก็มีมาตรฐานของกรมขนสง่ฯ ให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ติดรถ ได้แก่ กรวย หมอนรองล้อ 
แผ่นสะท้อนแสงต่างๆ และมาตรฐานท่ีเราเพิ่มมา คือให้มีการถ่ายรูปอุปกรณ์ต่างๆ  
สง่กลับมาในไลน์กรุ๊ป เพื่อเตรียมความพร้อมของตัวรถขนสง่ 
	 3)	เรื่องเสน้ทางการขนสง่ เราจะมีการแยกประเภทจุดต่างๆ เชน่ เป็นจุดอันตราย 
จุดเสี่ยง จุดพักรถ
 หน้าท่ีของ TSM อีกประการคือ หลังจากท่ีรถกลับมาแล้ว ก็จะต้องมีการเทียบ 
จีพีเอสดูว่า พนักงานขับรถคนนั้นได้หยุดพักตามท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่หยุดพัก อะไร
คือสาเหตขุองการไมพ่กั ตอนนีใ้ห้มอุีปกรณ์กล้องติดรถยนต์ในหอ้งคนขับ ท้ังท่ีสอ่งไปด้าน
หน้าและสอ่งเข้าไปด้านในห้องคนขับ เพื่อมาวิเคราะห์สาเหตุหากเกิดอุบัติเหตุ 
	 4)	ตัวสดุท้าย	ระบบด้านการบรหิารความปลอดภัย ซึ่งจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุ
และมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นเรื่องท่ีมอบหมายให้ TSM ของเราปฏิบัติ  
ในองค์กรการขนส่งของเรามีการจัดล�าดับ โดยมี TSM เป็นผู้ช่วย เน่ืองจากเราไม่มีรถ  
กองก�าลังของเราก็คือ ผู้ขนสง่ของเราท่ีจะต้องสง่พนกังานออกมาอบรมให้ความรู้เปน็เวลา 
2 วัน ให้กลับไปท�าตามมาตรฐานท้ังหมดให้ได้
 ในอดีต เราติดกับดักก�าแพงการค้าคือ ISO 9000, 9001 (มาตรฐานการบริหารงาน
คุณภาพ) ค�าถามคือ ผมรู้ว่าโรงงานในไทยท่ีได้ 39001 (มาตรฐานระบบการจัดการ 
ความปลอดภัยทางถนน) มีสักก่ีโรง ค�าถามคือ ท�าไมเราท�า 9000 ได้แต่ท�า 39001 ไมไ่ด้ 
ท้ังๆ ท่ีตัวนี้เป็นมาตรฐานตัวหลักท่ีค�านึงถึงความปลอดภัยของคน ไม่เหมือน OHSAS 
18000 หรือ ISO 45001 (มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย) ท่ีเราดู
เก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม มบีรษัิทในไทยไมเ่กิน 100 แหง่ท่ีขอ 
ISO 39001 เรามีข้อตกลงกันในวาระ 10 ปีของความปลอดภัยท่ีจะหมดลงในปีหน้าแล้ว 
ค�าถามคือเราได้ด�าเนินการอะไรกับมันบ้าง ในแง่การขนส่ง กฎหมายยังหย่อนยาน 
ค่อนข้างมาก 
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 รถจักรยานยนต์มใีบขับขีส่กัก่ีเปอรเ์ซน็ต์ เรายังมกีารละเมดิกันเปน็กิจวัตร มกีารขบัขี่
ท่ีผิดกฎจราจร เช่น การขับขี่บนฟุตบาธ ขับรถสวนเลน ฝ่าไฟแดง การบอกว่ารถใหญ ่
ต้องให้รถเล็กถูกเสมอ ท้ังๆ ท่ีเขาท�าผิดกฎหมาย ทางต�ารวจอาจมองว่า คนละความผิด 
คนละกระทง แต่ต้องอย่าลืมมองว่า เขาเป็นสาเหตุให้ตัวเองเสียชีวิต ต้องเข้าใจบริบท 
และชว่ยผู้ประกอบการด้วย 
 ส่วนผู้ประกอบการเอง การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนก็จะช่วยให้เรา
ไม่ต้องมานั่งค�านึงถึง 7 วันหรือ 10 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ เพราะทุกวันก็ตายกัน 
บนท้องถนนอยู่แล้ว และทราบมาว่า ประชากรหนุ่มสาวของเรามีลูกน้อยลง ประชากร 
ท่ีตายบนท้องถนนก็มีอายุเฉล่ียท่ี 15-24 ปี อีกหนอ่ยเราคงจะไมม่ีคนท�างานอีกแล้ว
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เชลล์มกีารพัฒนาในเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน	หรอืทีเ่ราเรยีกว่า
เสาหลักการขนส่งทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เราได้ยุบจาก 7 เสาเหลือ 4 เสา ได้แก่  
ชีวอนามัย ความม่ันคง ความปลอดภัยและเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกสามเสาหลักเป็นเรื่อง 
การจัดการพนักงานขับรถ การจัดการเส้นทางการเดินรถและการจัดการตัวรถ
 ทางเชลล์นัน้มศีนูยค์วามช�านาญความปลอดภัยทางถนนอยูท่ี่กรุงลอนดอน มบีทบาท
ในการใหข้้อมูลและน�าบทเรยีนท่ีได้จากการด�าเนนิธุรกิจมาปรับปรุงและยกระดับเรื่องการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีสว่นท่ีสอดคล้องกับ TSM พอสมควร ในประเทศไทย 
เชลล์มีรถขนส่งประจ�าอยู่ 11 แห่ง มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็น  
จป. ด้วย เพียงแต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็น TSM ทว่าก็มีเน้ือหาหน้าท่ีสอดคล้อง 
พอสมควร
 ในมมุของการท�างาน จะท�าหนา้ท่ีเปน็หวัเรอืใหญเ่ขา้มาชว่ยบริหารจัดการความเสีย่ง 
และจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง โดยประเมินโอกาสความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
เพื่อน�าไปสู่การควบคุม หามาตรการหลีกเล่ียง มาตรการในการตอบโต้และฟื้ นฟู TSM  
จะต้องระบุให้ชัดว่า ปฏิบัติการในพื้นท่ีของเขามีความเสี่ยงอย่างไร จะป้องกันอย่างไร 
หากเกิดเหตุแล้วจะบรรเทาอยา่งไร 
 ในการป้องกัน หลักๆ จะมีด้วยกัน 2-3 เรื่อง คือเรื่องอุปกรณ์ รถขนส่งน�ามันของ 
เชลล์นั้นก็เหมอืนท่ีเราๆ ท่านๆ ทราบว่า เหมอืนขนระเบดิอยูท้่ายรถ เราจึงต้องดูโครงสรา้ง
พื้นฐานในประเทศของเรา ดูการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีผ่านมาสภาพถนนและอุบัติเหตุ 
ท่ีเคยเกิดบอกเราว่า เราต้องการตัวระบบเบรคไฟฟ้า มีตัวควบคุมท่ีมีเสถียรภาพ เช่น  
เบรคเอบีเอส ในส่วนความเหน่ือยล้า ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของเราก็มีมาตรการ

มำตรฐำนสำกล เริ่มต้นที่ TSM

อัครวิชญ์ ลีธนะกุล
ผู้จัดการฝ่ายขนสง่ บริษัทเชลล์แหง่ประเทศไทย จ�ากัด
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ออกมารองรับ โดยเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัย (จป.) ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงจะน�าไป
ประยุกต์ใช้
 เร่ืองความม่ันใจต่อการป้องกันอุบัติเหตุน้ัน มีการตรวจสอบอุปกรณ์และมาตรการ
ต่างๆ ว่าจะต้องป้องกันอุบัติเหตุได้ดีท่ีสุด เราท�าให้ความเส่ียงต�าท่ีสุดในระดับท่ีรับได้  
มีการตรวจทาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์และมาตรการยังครบไหม ในกรณีท่ีเกิดเหตุจริงๆ  
ผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งก็ต้องท�าการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุ  
มีการต้ังกล้องวงจรปิดครบถ้วนต้ังแต่ปี 2560 และเป็นระบบออนไลน์สตรีมมิ่ง แต่เดิม 
เราน�ากล้องมาดูเวลาเกิดอุบัติเหตุ แต่ปัจจุบันเราเอากล้องจากรถมาตรวจระหว่างท่ี 
พนักงานขับรถขับขี่ เพื่อดูว่ามีอะไรบกพร่องท่ีเราจะพัฒนาได้ โดยเชิญพนักงานขับรถ 
มานั่งดูด้วยกันเพ่ือสอบถามว่าเห็นข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้าไม่พบก็จะมีอาจารย์ท่ีดูแล 
เรื่องการขับขี่มาชว่ยพูดคุยให้เห็นความเสี่ยงหรือดูสว่นท่ีพัฒนาได้ 
 กล้องวงจรปิดเป็นส่วนหนึ่งท่ีลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ในอดีตเราเคยมีอุบัติเหตุท่ีมี 
คนเสียชีวิตทุกปี แล้วก็ค่อยๆ ลดลง จนปี 2556 เป็นครั้งสุดท้ายท่ีมีอุบัติเหตุ มาถึงบัดนี้  
6 ปีแล้ว เราไม่เคยมีอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิตอีกเลย ท้ังๆ ท่ีรถขนส่งน�ามันของเชลล์และ 
คู่ค้าของเราอีก 3 รายว่ิงกัน 20 ล้านกิโลเมตรต่อปี เราจึงภูมิใจ แตก็ไมไ่ด้ชะล่าใจ
 TSM ส�าคัญมาก แต่ต้องมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความรู้เพียงพอ ก่อนท่ีจะ 
ให้เขาท�างานก็ต้องประเมินว่าเขาพร้อมหรือไม่ ติดอาวุธเขาให้ครบเพื่อให้เขาออกไป 
ช่วยหน้างาน เราจึงต้องสนับสนุนเขา ส่ิงท่ีพยายามชี้ให้เห็นก็คือ ต้องเทียบกับต้นทุน 
ท่ีเป็นข้อจ�ากัดไม่ให้เราพัฒนาเรื่องนี้ต่อ ว่ามันคุ้มค่ากันไหม อุบัติเหตุเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง 
มีความเสียหายเท่าไร เมื่อเทียบกับการลงทุนท่ีลงไปเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายตรงน้ัน 
ผมว่าค�าตอบคงออกมาเหมือนกัน 
 การเปล่ียนแปลงยอ่มมกีารต่อต้าน การบรหิารการจัดการความเปล่ียนแปลงจึงเปน็
เรื่องส�าคัญ ต้องมีการร่างแผนให้ชัดเจน การสื่อสารต้องครบถ้วน โปร่งใส ผู้บริหารต้อง
แนว่แน ่มีนโยบายท่ีชัดเจนและมีทีมงานสนับสนุนท่ีจะเดินไปด้วยกัน
 ท้ังนี้ เชลล์มองผู้ประกอบการขนส่งใน 3 โหมด โหมดแรกในเรื่องของการขนส่ง  
เราเช่ือว่าเชลล์ท�าดีท่ีสุด สอง ผู้ให้บริการขนส่งมีมาตรฐานท่ีเทียบเท่ากับเชลล์ในเรื่อง
ระบบการจัดการไหม แต่สิ่งท่ีเชลล์ต้องการและพยายามผลักดันในประเทศไทยก็คือ 
โหมดท่ีสาม คือเราเชื่อว่าผู้ประกอบการขนสง่มีความรูค้วามสามารถท่ีจะบรหิารการขนสง่
ได้ดีกว่าเชลล์ และจุดเริ่มต้นก็อยูท่ี่ TSM กระท่ังยกระดับให้เป็น ISO 39001 
 หากเกิดความเท่าเทียมในตลาด มีการยกระดับพร้อมกันท้ังในทางกฎหมาย  
และผู้ประกอบการให้ความส�าคัญ เราเช่ือว่าโหมดท่ีสามนั้นเป็นไปได้ และประโยชน์ 
จะตกอยูกั่บการขนสง่ทุกแบบ
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ลินเด้	มตี�าแหน่ง	TSM	 ต้ังแต่ก่อต้ังบรษัิทได้ไม่นาน	โดยท่ัวไปเสาหลักความปลอดภัย
จะประกอบด้วยการดูแลยานพาหนะ คนขับและการจัดการเส้นทาง แต่ของลินเด้ 
เพิ่มไปอีกอย่าง คือเร่ืองความปลอดภัยของลูกค้า เพราะลูกค้าของเราเป็นกิจการ 
ท้ังขนาดเล็กและใหญ่ เราบริการขนส่งแก๊สให้ท้ังโรงพยาบาลและโรงงาน สิ่งท่ีเราต้อง
เข้าไปดูแลคือ เราต้องไม่ส่งระเบิดให้ลูกค้า เราต้องส่งของถึงลูกค้าด้วยความปลอดภัย  
และลูกค้าก็ต้องได้ใช้สินค้าอย่างปลอดภัยเช่นกัน เมื่อรถของเราเข้าพื้นท่ีแล้ว เราจะ 
ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันรถของเราก็ต้องสามารถน�าส่งออกซิเจน 
ได้ทันเวลา 
 ในเร่ืองการบริหารจัดการผู้รับเหมา ปัจจุบันเราใช้ผู้รับเหมาในการขนส่งอยู่ท่ี  
70 เปอร์เซ็นต์ แต่ในเรื่องความปลอดภัย ลินเด้ไมแ่บง่ว่า เราเป็นลินเด้ เขาเป็นผู้รับเหมา 
ท่ีเราท�าก็คือ ทุกคนคือลินเด้ ลูกค้าต้องไม่รู้สึกถึงความต่างระหว่างลินเด้กับผู้รับเหมา 
เพราะบางคร้ังพนักงานขับรถอาจต้องช่วยเติมผลิตภัณฑ์ให้เข้าถังของลูกค้าด้วย  
พนักงานขับรถจะได้รับการอบรมใหรู้้ถึงคณุสมบติัท่ีเปน็อันตรายของผลิตภัณฑ์ ข้อก�าหนด 
นโยบายหรือขั้นตอนการท�างานทุกอยา่งจะใชใ้นแบบเดียวกันท้ังของลินเด้และผู้รบัเหมา
 เรามีการติดตามว่า กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ จะต้องถูกน�าไปใช้จริง  
ทีมความปลอดภัยในการขนสง่จะมผีูจั้ดการด้านความปลอดภัยในการขนสง่ และมคีรูฝกึ

ควำมปลอดภัย คือผลตอบแทนที่ดีที่สุด

จุฑำมำส เมฆมหำพรหม
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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ของพนักงานขับรถคอยดูแลพนักงานขับรถ ให้ค�าแนะน�าหรือฟีดแบค และเนื่องจาก 
รถของเรามีขนาดใหญ่ รถเสียระหว่างการขับข่ีจึงต้องเป็นศูนย์ เราน�าเทคโนโลยีมาช่วย
พนักงานขับรถ เชน่ การติดจีพีเอสซึ่งมีบทบาทมากกว่าการดูพิกัดต�าแหนง่ แต่จะใช้เพื่อ
พฒันาการขับขีข่องพนกังานขบัรถให้ปลอดภัยขึ้นด้วย เชน่ ดเูร่ืองความเร็วรถ มกีารเบรค
กระทันหันไหม เบรคกระชากไหม เชื่อหรือไม่ว่าพนักงานขับรถบางท่านขับรถมา 40 ปี  
ไม่เคยทราบเลยว่า ขับรถมือเดียวตลอดเวลา อีกมือหนึ่งอยู่บนคันเกียร์ พอเปิดวิดีโอ 
ให้เขาเห็น บางคนถึงกับตกใจว่าขับอยา่งนั้นจริงหรือ 
 ปัจจุบันลินเด้และผู้รับเหมาติดระบบตรวจจับความเพลียของพนักงานขับรถ  
เป็นระบบสแกนมา่นตา เม่ือพนักงานง่วงนอนหรอืมสีญัญาณของความอ่อนเพลีย อุปกรณ์
จะส่งสัญญาณเตือน หัวหน้างานก็จะรู้ว่ามีพนักงานขับรถเหนื่อยโดยจะมีการจับตาด ู
ในกรณีแบบนี้เป็นพิเศษ ดังน้ันเราจึงมีศูนย์ควบคุมตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังยังท�าหน้าท่ี
สนับสนุนพนักงานขับรถในตลอดเส้นทางอีกด้วย
 ตลอดการท�างานมา ได้มโีอกาสใหค้�าแนะน�ากับผูป้ระกอบการการขนสง่ท้ังรายเล็ก
และใหญเ่สมอว่า เรื่องของความปลอดภัยคือการลงทุน ไมใ่ชค่่าใช้จ่าย ท่ีให้ค�าแนะน�าไป
คือ ผู้ใหญ่ในองค์กรต้องเห็นเรื่องนี้เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ นโยบายความปลอดภัยต้องชัดเจน  
วันนี้อาจจะเห็นว่าไมเ่ป็นอะไร หากเกิดอุบัติเหตุ มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกันก็จ่าย 
แต่ถ้าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ มีคนใช้จักรยานยนต์เสียชีวิต ผู้ชายคนนั้นอาจเป็น 
พ่อของลูก เป็นเสาหลักของครอบครัว เงินท่ีประกันจ่ายจะหาพ่อของลูกหรือเสาหลัก 
ของครอบครัวคืนได้ไหม และในทางธุรกิจ ถ้ารถต้องจอดในอู่ 90 วันระหว่างคดี  
นั่นหมายถึงความสูญเสียวันละ 1 แสนบาท ธุรกิจก็จะเสียหายรวม 9 ล้านบาท 
 นโยบายความปลอดภัยจึงเป็นกระบวนการรับประกันเพื่อจะท�าให้มั่นใจว่า เราให้
กุญแจรถท่ีเป็นสินทรัพย์ของเราราคา 10 ล้านบาทแล้วสินทรัพย์นั้นจะกลับมาหาเรา 
โดยไม่ได้ลดมูลค่าลง เพราะว่า 10 ล้านบาทนั้น หากเกิดอุบัติเหตุก็เสียหายแน่นอน  
แถมยังต้องมาติดลบเรื่องค่าชดใช้ และยังมีชีวิตคนท่ีอาจต้องเสียไปซ่ึงเราไม่สามารถ 
เรียกคืนมาได้ 
 ขอยนืยนัว่า ถ้าวันนีพ้นกังานของเรารกัษาชวิีตมนษุยไ์ว้ได้ 1 ชวิีต น่ันคือผลตอบแทน
ท่ีดีท่ีสดุ เขาไปท�างานกลับมาด้วยอวัยวะครบ 32 ไมท่�าให้ใครเสยีชวิีต นั่นคือผลตอบแทน
ท่ีเราให้กับครอบครัวพนักงานและสังคม ขอให้เร่ิมสร้างระบบความปลอดภัย จากระบบ
ไหนก็ได้ เพราะนั่นจะท�าให้เราเดินได้อยา่งถูกต้อง
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1.  สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีเครื่องมือ คู่มือ หรือสิ่งท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบฯ

2.  บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยแรงงานว่าด้วยเรื่อง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท�างานอยา่งเข้มข้น

3.  พัฒนาหลักสูตร/ชุดความรู้เก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและ
บรรจุให้เป็นหนึ่งในวิชาเรียนของสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

4.  สนับสนุนให้มีการน�า “เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการขนสง่” เพิ่มมากขึ้น

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบำย

ระบบกำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยทำงถนน 
ในสถำนประกอบกำร
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Pathway to the Future
เส้นทำงสู่อนำคตที่ปลอดภัย 
ของเด็กและเยำวชน
ค�ำประกำศเจตจ�ำนง  
เพ่ือขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนน
ส�ำหรับกลุ่มเด็กและเยำวชน

ค�ากล่าวในโอกาสเป็นสกัขพียาน	
ในพิธลีงนามประกาศเจตจ�านง
โดย
ดร.สาธิต	ปิตเุตชะ
รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผูด้�าเนินรายการ
พงศธ์ร	จันทรร์ศัม	ี
ผู้จัดการโครงการพัฒนาความรว่มมือ 
เพื่อนโยบายความปลอดภัยทางถนน 
มูลนิธิสาธารณสุขแหง่ชาติ (มสช.)

รำยงำน 
ผลกำรรับฟงัควำมคิดเห็น  
และผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น 
ของเด็กและเยำวชน 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ ์
ควำมปลอดภัยทำงถนน

Can	be	a	Hero
ธนวัฒน์	พรหมโชติ
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ

Youth	Poll	Youth	Safety
พชรพรรษ	ประจวบลาภ
สถาบันยุวทัศน์แหง่ประเทศไทย

Y-talk
Gen ใหม่ ไร้เจ็บ

กชกร	ชิณะวงศ	์
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถ่ิน

ชุติมา	บุญไทย	
Senior project officer 
องค์การชว่ยเหลือเด็กแหง่ประเทศไทย Save the Children

กรวิการ	์บุญตานนท์	
เจ้าหน้าวิจัยศูนย์วิจัยการสร้างเสริม 
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุตัน์	รุง่อาร	ี
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 

พรทิพา	ศรวีงษ์	
หัวหน้างานอนามัย โรงเรียนบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น

พิษณุ	อุ่นเจรญิ	
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด) 

เสวนำแลกเปลี่ยนมุมมอง 
โดยภำคนโยบำย
โอกำสและควำมเป็นไปได้
ในกำรใช้กลไกในและนอกระบบ
จัดกำรปัญหำ

พล.ต.ต.บุญเลิศ	ว่องวัจนะ	
ผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง 
ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ 

รชัฎาภรณ์	สมสวุรรณ	
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเลขานุการ  
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแหง่ประเทศไทย 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จรีวรรณ	ปักกัดตัง	
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)



สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย	 องค์การ	
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซ่ึงท�างานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ได้รวบรวม 
ขอ้เสนอเรื่องความปลอดภัยทางถนน และจัดท�าเป็น ‘ค�าประกาศเจตจ�านงเพื่อขบัเคล่ือน
ความปลอดภัยทางถนนส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน’ ดังนี้
 • จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางท่ีปลอดภัยส�าหรับเด็กและเยาวชนในการ 
เดินทางไปสถานศกึษา ในกรณท่ีีบา้นใกล้สถานศกึษา ควรรณรงค์สง่เสรมิใหใ้ช้รถจักรยาน
และเดินไปสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดการใชร้ถจักรยานยนต์และเปน็การออกก�าลังกาย
ด้วย หากหลีกเล่ียงไมไ่ด้ จ�าเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์ต้องมีการสวมหมวกนิรภัย
 • ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กฎจราจรและมารยาท 
ในการขับขี่ โดยอาจบรรจุไว้ในการศึกษาภาคบังคับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาท่ียั่งยืน
 • ผลักดันให้วาระความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ ท้ังนี้ 
เครือข่ายเด็กและเยาวชนทุกคนจะเฝ้าระวังและติดตามการด�าเนินการของรัฐบาลอย่าง
ใกล้ชิด เป็นระบบ เพื่อให้การท�างานมีความต่อเนื่องและมีผลส�าเร็จ

ค�ำประกำศเจตจ�ำนง

เพ่ือขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนน
ส�ำหรับกลุ่มเด็กและเยำวชน
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ผมมคีวามยนิดแีละเป็นเกยีรติอยา่งมากทีไ่ด้มาเป็นสกัขพียานในการประกาศเจตจ�านง
วันน้ี ซึ่งมีหลายหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขท่ีร่วมประกาศเจตจ�านงด้วย เป็น 
ความชดัเจนท่ีพวกเรามารวมกันเพื่อชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน เราพบตัวเลขท่ีชดัเจนว่า  
คนอายุไมเ่กิน 18 ปีประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจ�านวนมาก ความจริงรัฐบาลก็พยายาม
แก้ปัญหาเหล่าน้ี แต่ยังมีภาคีเครือข่ายท่ีได้ร่วมมือกันท�าข้อมูล พยายามค้นหาวิธีว่า  
ท�าอยา่งไรท่ีจะท�าให้การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นน้อยท่ีสุดในทุกกลุ่มทุกวัย  
 สิง่ท่ีแก้ไขแล้วดีท่ีสดุก็คือ การใหพ้วกเขามวิีนัย มีนสิยัป้องกันเหตท่ีุจะเกิดขึ้น แต่นั่น
ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องอาศัยครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจเพียงพอว่าจะใช้วิธีไหนใน
การควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ สิ่งเหล่านี้ภาคีเครือข่ายท้ังหมดจะได้ช่วยกันคิดและ 
หาวิธีท่ีจะให้ตัวเลขลดน้อยลง เพราะการเกิดอุบัติเหตุของเด็กและเยาวชนมีความ 
นา่สะเทือนใจอยา่งท่ีสุด คนเป็นพอ่เป็นแม ่ญาติพี่น้องท่ีต้องสูญเสีย ยังไมน่ับการสูญเสีย
ด้านเศรษฐกิจ หากภาคีเครือขา่ยท้ัง 17 องค์กรได้รว่มกันประกาศเจตนารมณ์ อยา่งน้อย
ท่ีสุดก็นา่จะท�าให้ตัวเลขความสูญเสียลดลงได้ 
 ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวข้องอย่างมากกับอุบัติเหตุทางถนน เรามัก 
จะถามหาเร่ืองงบการรักษาพยาบาล การลดความแออัดในสถานพยาบาล หรือการเพิ่ม 
บุคคลากรทางการแพทย์เพื่ อท่ีจะไปดูแลประชาชนท้ังประเทศ เราไม่สามารถหา 

ค�ำกล่ำวในโอกำสเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำมประกำศเจตจ�ำนง

รู้จัก ‘รักตัวเอง’

ดร.สำธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณมาท�าเร่ืองน้ีได้รวดเดียวท้ังหมดในฐานะท่ีเป็นประเทศก�าลังพัฒนาเพราะ 
มีงานหลายหน้าท่ีต้องท�า แน่นอนว่างานเร่ืองสุขภาพท้ังกายและใจเป็นเรื่องส�าคัญ  
แต่นโยบายท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ การสง่เสริมและการป้องกันให้คนไมป่่วยและไมเ่จ็บ 
 ในช่วงท่ีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สิ่งท่ีท�าได้โดยไม่ใช ้
งบประมาณเลยคือ ให้คนรักตัวเอง หันมาออกก�าลังกายให้เพิ่มมากขึ้น ผมพยายามจะท�า 
ให้ตัวเลขการออกก�าลังกายเพิ่มมากขึ้นๆ ฝึกให้เป็นนิสัย ไม่ใช่เพียงการออกก�าลังกาย 
ตามแฟช่ันแต่ท�าเพราะเห็นประโยชน์ของมันอย่างจริงจัง ท�าเป็นประจ�า สม�าเสมอ  
เมื่อคนไม่ป่วยก็ไม่ต้องไปใช้บริการท่ีโรงพยาบาล ถ้าท�าสิ่งนี้ได้ บุคลากรทางการแพทย์ 
ก็จะเบางานลง เรื่องการบาดเจ็บ หากเราลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ก็จะไม่มีการ 
สูญเสีย ไม่มีคนไข้ฉุกเฉินท่ีต้องเข้าห้องฉุกเฉิน ทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุขก็ 
ถูกใช้น้อยลง หรือสามารถท�าเรื่องอ่ืนๆ ได้มากขึ้น 
 เชื่อว่าการประกาศเจตจ�านงและท�าภารกิจดังท่ีได้มีข้อเสนอไปนั้น อยา่งน้อยนา่จะ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ จากท่ีเด็กและเยาวชนท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องเสียชีวิตถึง
วันละ 9 รายในปัจจุบัน หากทุกฝ่ายรว่มมือกันเป้าหมายท่ีจะลดการสูญเสียและอุบัติเหตุ
บนถนนคงไปถึงได้ไมย่าก 
 ขอบคุณสถาบันยุวทัศน์ท่ีใส่ใจและท�าหน้าท่ีขององค์กรอย่างดี ขอบคุณองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนซึ่งมากันจากหลายท่ี 
หลายจังหวัดท่ีรว่มกันสร้างสรรค์ท�าให้เด็กในวัยเดียวกันลดการสูญเสีย ผมหวังเป็นอยา่ง
ยิ่งว่าการประกาศเจตจ�านงในครั้งนี้จะประสบความส�าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์อัน 
มุง่มั่น ท�าให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับความปลอดภัยทางถนนอยา่งแท้จริง

เรยีบเรยีงจาก:	ค�ากล่าวในโอกาสเป็นสกัขพียานในพิธ	ี
ลงนามประกาศเจตจ�านงเพื่อสง่เสรมิความปลอดภัยทางถนน
ส�าหรบักลุ่มเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ		
รวม	17	องค์กร	ประกอบด้วย

1)  สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

2) สถาบันยุวทัศน์แหง่ประเทศไทย
3) ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ
4) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
6)  ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ 

บาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
7)  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบาย

ถนนปลอดภัย

8) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด
9) ส�านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10)  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์
11)  กรมการขนสง่ทางบก กระทรางคมนาคม
12) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
13)  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ
14)  ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ
15)  องค์การชว่ยเหลือเด็ก ประจ�าประเทศไทย  

(Save the Children)
16)  เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และ 17) มูลนิธิสาธารณสุขแหง่ชาติ
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สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทยท�างานด้านการพฒันารวมไปถึงปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เม่ือได้เร่ิมท�างานเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เราได้ลงพ้ืนท่ีส�ารวจความคิดเหน็ของเด็กและเยาวชนภายใต้เวทีสมชัชาเด็กและ
เยาวชนระดับภาค ประจ�าปี 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณจากยูนิเซฟ (UNICEF- องค์การ
ทุนเพื่อเด็กแหง่สหประชาชาติ)
 เวทีสมัชชาฯ เด็กๆ สะท้อนปัญหาของพวกเขาหลายปัญหา หนึ่งในประเด็นท่ีเรา
หยิบยกไปสอบถามและพูดคุยกับน้องๆ คือเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยพยายามสื่อ
ว่าเราทุกคนสามารถเป็นฮีโรไ่ด้
 การประกาศเจตนารมณ์ของพวกเรา 17 องค์กรไมไ่ด้เป็นข้อผูกมัดใดๆ แต่เป็นการ
ตอกย�าส่ิงท่ีทุกคนก�าลังท�าอยู่ เหมือนการบอกว่า พวกเราพร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหา
และแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน สภาเด็กและเยาวชนก็พร้อมเป็นฮีโร่ไปพร้อมกับผู้ใหญ่ใน
หลายๆ หนว่ยงาน 

รำยงำน

ผลกำรรับฟงัควำมคิดเห็น
และผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น 
ของเด็กและเยำวชนเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยทำงถนน

Can be a Hero

ธนวัฒน์ พรหมโชติ 
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ 



342

 เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาคเกิดขึ้นใน 4 ภาค ผู้เข้าร่วมแบ่งเป็น 4 ส่วน 
สว่นแรก สภาเด็กและเยาวชน มทีกุต�าบลใน 7 พนักว่าต�าบลท่ัวประเทศ ยงัมสีภาเด็กและ
เยาวชนระดับอ�าเภอ  878 อ�าเภอซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรมเช่นกัน แล้วก็มีระดับจังหวัด  
77 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีรวม 38 องค์กรท่ีจดทะเบียน  
เครือขา่ยเด็กและเยาวชน นี่คือองค์ประกอบท่ีเข้ารว่มกิจกรรมสมัชชาเด็กและเยาวชน 
 เราท�ากิจกรรมสมัชชา ใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค ท�ากิจกรรม 3 วัน 2 คืน กิจกรรมมี  
3 กระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้คงไม่สามารถไปสอบถามว่า น้องคิด
ว่าการขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์มีความเสี่ยงมากแค่ไหน เพราะการใช้การถามอย่างเดียว 
โดยไมม่ีกระบวนการท�าให้ได้ค�าตอบท่ีไมส่ะท้อนความเป็นจริง หรือไม ่ real เหมือนเป็น
ค�าตอบส�าเร็จรูป หรือการบังคับกลายๆ ว่าต้องตอบอยา่งไร 
 กระบวนการของเราคือ ป้อนข้อมูลให้น้องๆ เก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้เขา
ได้ทบทวนแล้วเชื่อมโยงกับตัวเอง พฤติกรรมของตัวเราใช่แบบท่ีโพลล์บอกหรือไม ่ 
เมื่อ input แล้วก็ให้สะท้อนออกโดยกิจกรรม yes or no เยส เป็นการส�ารวจทัศนคติว่า 
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเร่ืองนั้นๆ เพราะอะไร เราต้ังค�าถามตรงๆ เลย เช่น ใบขับข่ี 
มีไว้เพ่ือป้องกันต�ารวจใช่หรือไม่ น้องๆ ถกเถียงกันมาก มีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  
ในฝั่ งของเห็นด้วยให้เหตุผลว่า มีใบขับขี่แล้วต�ารวจจะปล่อยผ่าน แต่น้องบางคนก็ยัง 
ไมรู่้ว่าใบขับขี่ กับ พ.ร.บ.เป็นคนละสว่นกัน น้องไมรู่้ว่าการมีหรือไมม่ีใบขับขี่และ พ.ร.บ. 
ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เม่ือส�ารวจความคิดเห็นแล้วก็พยายามจะดีดตัวให้น้องๆ  
ทุกคนเป็นฮีโร ่โดยการสง่เสียงของน้องๆ ต่อไปให้รัฐบาล นั่นคือ ต้องการผลักดันให้เรื่อง 
ความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชนเปน็วาระแหง่ชาติ เนื่องจากชีวิตของเด็กและ
เยาวชนต้องเติบโตเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาชาติ 
 ส�าหรับผลสรุปจากการจัดสมัชชาระดับภาคแบง่เป็น 
 
 ตัวแทนภาคกลาง	‘ตัวหนอน’	
 จากการส�ารวจความเห็นของภาคกลางพบประเด็นหลักคือ การสวมหมวกนิรภัยม ี
ไว้ป้องกันต�ารวจจับ เด็กๆ ต้องการมาตรฐานการปรับในข้อหาไมใ่สห่มวกนิรภัยท่ีเกิดขึ้น
ตามมุมสี่แยก เพราะบางคนโดนปรับในราคาไมเ่ท่ากัน พร้อมกันนี้ยังเสนอว่า ให้มีระบบ
แต้มแล้วตัดแต้มแทนเวลากระท�าผิด 

	 ตัวแทนภาคใต้	‘แพมเพิรส์’
 ข้อค้นพบส�าคัญคือ ใบขับขี่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ น้องๆ บอกว่า 
บางคนได้ใบขับขี่แบบง่ายๆ บางคนไปอบรมก็ไม่ได้ฟัง ไปเล่นเกม แต่ก็ผ่านการอบรม  
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เขาไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนนั้น จึงอยากให้พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้น่าสนใจข้ึน 
นอกจากน้ีน้องๆ เห็นเหมือนกันว่า ใบขับข่ีมีไว้ป้องกันต�ารวจเท่านั้นและไม่รู้ ถึง 
ประโยชน์อ่ืนๆ 

	 ตัวแทนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	‘เอ็มฟิต’
 ประเด็นหลัก คือความเข้าใจในบริบทและพื้นท่ีอีสาน เยาวชนมีความจ�าเป็นต้อง
ขับขี่รถจักรยานยนต์ เด็กอายุต�ากว่า 15 ปีในภาคอีสานขับข่ีรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด
เพราะความจ�าเป็น เน่ืองจากพ่อแม่ท�าไร่ท�านา ไม่มีเวลาให้ลูก พ่อแม่ก็อยากซื้ อ 
ความสะดวกสบายให้ลูกในการเดินทาง เขามีข้อเสนอว่า อยากให้โรงเรียนมีรถรับ-ส่ง 
ท่ีได้มาตรฐานและเข้าถึงทุกพื้นท่ี เพราะเด็กจ�านวนมากเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะ
จึงต้องขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

	 ตัวแทนภาคเหนือ	‘ภมูิ’
 จะเป็นการประเมินกระบวนการ 3 ขั้นตอน input yes/no และข้อเสนอสูก่ารปฏิบัติ 
โดยจะดวู่ากระบวนการดีหรือไม ่หรอืจะปฏิบัติได้จริงไหม นอ้งๆ ใหค้วามคิดเหน็ว่าควรใช้
กลไกของสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีอยู ่4 ระดับในการขบัเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทาง
ท้องถนน 

 ในปีงบประมาณ 2563 สภาเด็กและเยาวชนได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะน�ากิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนไป 
ขบัเคล่ือนด้วยการสรา้งการรูเ้ท่าทันหรือความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน เร่ืองการ
อบรมนั้น แม้น้องๆ จะเห็นว่าเป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นประโยชน์มากนัก แต่อย่างน้อยก็จะ
เป็นการสะกิดให้หนว่ยงานในพื้นท่ีลุกขึ้นมาท�าเรื่องนี้อยา่งจริงจังมากขึ้น 
 สดุท้าย อยากฝากว่า เด็กและเยาวชนไมใ่ชตั่วปญัหา อยากให้ผูใ้หญม่องว่าพวกเขา
คือกลไกส�าคัญในการพฒันาชาติ และเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนด้วยเชน่กัน และสุดท้ายพวกเขาคือฮีโร่



344

สิ่งส�าคัญทีสุ่ดทีต้่องท�าคือ	การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	 ในทีน่ีจ้ะน�าเสนอผลส�ารวจ
ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ 
เห็นว่า เด็กและเยาวชนมองสถานการณ์อุบัติเหตุของไทยอยา่งไร 
 การส�ารวจนี้เป็นการส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอยา่ง 1,151 คน แบง่เป็นเพศ
หญิง 66 เปอร์เซ็นต์ เพศชาย 32 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) ส�ารวจชว่งอายุประมาณ 16-20 ปี 87 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นชว่งอายุท่ีต�ากว่า
หรือสูงกว่า เหตุผลท่ีเลือกกลุ่ม 16-20 ปีเป็นกลุ่มหลัก เพราะกลุ่มนี้มีอัตราการใช้ 
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ค่อนข้างสูง เราสามารถมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวได้
ต้ังแต่อายุ 15 ป ีและเมื่ออายุ 18 ปก็ีสามารถขอท�าใบขับขีไ่ด้ท้ังรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 ในด้านระดับการศึกษา มีการส�ารวจต้ังแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย กลุ่มอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มท่ีส�าคัญมากและเป็น 
กลุ่มเดียวท่ีอนุญาตให้ขี่จักรยานยนต์ไปสถานศึกษาได้ ส่วนการกระจายตัวในภูมิภาค 
ต่างๆ นั้นกระจายในสัดสว่นใกล้เคียงกัน 
 เรามีค�าถามพ้ืนฐาน 3 หัวข้อด้วยกัน หัวข้อแรกคือ	การรบัรูเ้รื่องความเสีย่งเรื่อง
อุบติัเหตใุนประเทศไทย	
 เราถามเด็กว่า ทราบหรือไม่ว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุให้ผู้ขับขี่หรือ 

Youth Poll Youth Safety
 

พชรพรรษ ประจวบลำภ 
สถาบันยุวทัศน์แหง่ประเทศไทย 
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ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ค�าตอบคือ 95.7 เปอร์เซ็นต์ 
ทราบ 
 ค�าถามต่อมาคือ โดยปกติในการขับขี่รถจักรยานยนต์มีการใช้หมวกนริภัยมากนอ้ย
เพียงใด ค�าตอบคือ ใส่บางครั้ง 65.5 เปอร์เซ็นต์ ใส่ทุกครั้งมีเพียง 27.2 เปอร์เซ็นต์  
ไมใ่ช้เลย 7.3 เปอร์เซ็นต์
  ค�าถามต่อมา อะไรคือสาเหตุท�าให้น้องๆ รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ ผลส�ารวจพบว่า  
อันดับแรก คือระยะทางท่ีใกล้ 75 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาไม่รู้ว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้น 
หลังผู้ขับขี่ออกจากบ้านไปโดยเฉล่ีย 6 นาที น่ันแปลว่ามันมักเกิดใกล้บ้าน อันดับท่ีสอง  
คือ ความไมส่ะดวกสบาย การส�ารวจพบว่า วัยรุน่สว่นใหญก่ลัวผมเสียทรง อันดับท่ีสาม
คือ คิดว่าจะไมเ่กิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นความเชื่อท่ีผิดอยา่งมหันต์ 
 ค�าถามต่อมา รูห้รอืไมว่่าหมวกกันนอ็กต้องได้รบัมอก. 369-2557 เท่านัน้จึงจะปอ้งกัน
อันตรายได้อยา่งเต็มท่ี มีเพียง 67.7 เปอร์เซ็นต์ท่ีทราบ 
 ผลส�ารวจท้ังหมดท�าให้เห็นว่า เรายังต้องท�างานรณรงค์เรื่องนี้อีกมากขนาดไหน
 มาถึงเร่ืองรถยนต์ ค�าถามข้อนี้ได้มาจากกรณีท่ีน้าของผมเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสาร 
ท้ังคันรอด แต่มนีา้คนเดียวท่ีเสยีชวิีตเพราะไมไ่ด้คาดเขม็ขดันริภัย ตัวกระเด็นไปกระแทก
พวงมาลัยแม้จะมีแอร์แบ็คก็ตาม ค�าถามคือ ทราบหรอืไมว่่าอุปกรณแ์อรแ์บค็และเข็มขัด
นริภัยต้องใช้คู่กัน 80 เปอร์เซ็นต์บอกว่า ทราบ 
 ในหัวข้อประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในรอบ	6	 เดือนทีผ่่านมา	ครึ่งหน่ึงบอกว่า
เคย อีกครึ่งไมเ่คย ในสว่นของคนท่ีเคย บอกว่าเป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ล้ม ล่ืนไถล 
26.2 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นคือ ถูกเฉี่ยวชนขณะเดินบนทางเท้าและถูกเฉี่ยวชนขณะขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ เร่ืองนี้ไม่เก่ียวกับดวง หากเราไม่ประมาทและเขาไม่ประมาท อุบัติเหตุ 
จะไมเ่กิด 
 ค�าถามว่า ในอุบติัเหตคุรั้งล่าสุดได้รบับาดเจ็บมากนอ้ยเพยีงใด พบว่า บาดเจ็บสาหัส 
5.4 เปอร์เซ็นต์ ไมไ่ด้รับบาดเจ็บ 9.4 เปอร์เซ็นต์ 
 อีกค�าถามคือ เคยสูญเสียคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจากอุบัติเหตุหรือไม่ 28.2 
เปอร์เซ็นต์ ตอบว่าเคย 
 ค�าถามว่า คิดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุคืออะไร พบว่า เมาแล้วขับ 46 เปอร์เซ็นต์  
ขับรถเร็ว 17 เปอร์เซ็นต์ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 12 เปอร์เซ็นต์ ไมใ่ช้อุปกรณ์นิรภัยท่ี 
ให้มา 13 เปอร์เซ็นต์ ขาดทักษะความเข้าใจ 12 เปอร์เซ็นต์ ข้ออ่ืนๆ อาจเป็นปัญหาท่ี 
รู้กันดีอยูแ่ล้ว
 แต่ข้อสุดท้ายเรื่องการขาดทักษะความเข้าใจนั้นเป็นปัญหาส�าคัญมาก บางคน 
ขี่มอเตอร์ไซค์ต้ังแต่เด็ก แต่ไม่รู้ว่าควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัย หลายคนไม่รู้ว่าจุดบอด
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จุดอับของคนขับรถยนต์คือตรงไหน คนท่ีขาดทักษะเหล่านี้ยอ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ 
 หัวข้อ	ความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ	
 ค�าถามคือ คิดว่าการแก้ไขใหอุ้บติัเหตุในประเทศไทยลดนอ้ยลงจะเปน็ไปได้หรอืไม ่
เด็กและเยาวชนท่ีคิดว่าลดไมไ่ด้เลยมี 58 เปอร์เซ็นต์ 
 คาดหวังหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เข้ามาแก้ปัญหานี้ เกินครึ่งท่ีคาดหวังมาก 
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอยา่งจริงจัง 
 ค�าถามต่อไป หากประเทศไทยใหเ้ยาวชนมารว่มแก้ปัญหานีเ้หน็ด้วยหรือไม ่ค�าตอบ
คือ เห็นด้วย 95.3 เปอรเ์ซน็ต์ และนีเ่ปน็โอกาสท่ีดีท่ีพวกเราจะได้รว่มกันแก้ปัญหาอุบติัเหตุ

อะไรคือสำเหตุท�ำให้น้องๆ  
รู้สึกว่ำไม่ต้องใช้  
ผลส�ำรวจพบว่ำ อันดับแรก  
คือระยะทำงที่ใกล้ 75 เปอร์เซ็นต์  
พวกเขำไม่รู้ว่ำอุบัติเหตุส่วนใหญ ่
เกิดขึ้นหลังผู้ขับขี่ออกจำกบ้ำนไป 
โดยเฉลี่ย 6 นำที นั่นแปลว่ำ 
มันมักเกิดใกล้บ้ำน 
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ปัจจุบันท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการจัดการ	
ความปลอดภัยในพื้นท่ีจังหวัดทางภาคเหนอื งานวิจัยชิน้ท่ีจะน�าเสนอนีไ้ด้รบัการสนบัสนุน
จากกองทนุสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ หรือ สสส. เนื่องจากสถิติการเสยีชีวิตจากการ
ส�ารวจของสามฐานข้อมูลหลัก ไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
และบริษัทกลางฯ ระหว่างปี 2556-2560 ระบุว่า เด็กและเยาวชนเสียชีวิตต้ังแต่แรกเกิด
จนถึงอายุ 19 ปีนัน้มีจ�านวนท้ังสิน้ 17,634 ราย สาเหตุหลักมาจากอุบติัเหตรุถจักรยานยนต์ 
โดยเฉพาะช่วงวันท่ี 12-13 เมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีเด็กและเยาวชนเสียชีวิต 
มากท่ีสุด
	 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเกีย่วข้องอะไรกับความปลอดภัยบนถนน	งานวิจัยชิน้นีเ้กิดขึ้น
เพ่ือต้องการแก้ปัญหาอุบัตเหตุโดยมีความเชื่อว่า การท�างานในเรื่องความปลอดภัย 
บนท้องถนนนั้นควรท�างานกับเด็กปฐมวัย เริ่มต้นกันต้ังแต่เป็นเด็กเล็กดีกว่าเริ่มต้นเมื่อ 
เด็กโตแล้ว เป้าหมายของงานคือ ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและขยายไปยัง 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง การสร้างการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการเดินทางจะท�าให้ไม่ว่าเขา 
อยู่ท่ีไหนก็จะสามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้ อย่างไรก็ดี งานนี้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไมส่ามารถจะท�าเพียงล�าพังได้ ต้องอาศัยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามารว่มด้วยชว่ยกัน 

Y-talk

Gen ใหม่ ไร้เจ็บ

เด็กเล็กปลอดภัย ด้วยควำมห่วงใยท้องถิ่น

กชกร ชิณะวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถ่ิน
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	 ใครบ้างที่จะเข้ามาช่วยท�าให้งานนี้ประสบความส�าเร็จ	 เราเริ่มต้นงานนี้ ท่ี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยด�าเนินการในระยะส้ันตามกรอบของงานวิจัย 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง  
แต่คาดหวังผลในระยะยาว แมจ้ะเร่ิมต้นท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กแต่เราคาดหวังแรงกระเพื่อม
ท่ีจะไปสู่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ เราต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน เทศบาล อบต. เข้ามาให้การสนับสนุนเรา งานนี้จะต่อเนื่องและยั่งยืนถ้ามีการ 
สง่ต่อไปท่ีโรงเรียนและดึงการมีสว่นรว่มจากชุมชนเข้ามา 
 ภาพรวมของงานที่ท�า	 เริ่มต้นด�าเนินการปี 2555-2556 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ 
ท้องถ่ินจุดประกายเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในเด็กระดับปฐมวัยโดยได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (ศวปถ.) ท�างานท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต�าบลป่าสัก จังหวัดล�าพูน จากนั้นปี 2561 ขยายผลสูก่ารเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนจ�านวน 16 โครงการ 30 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และในปี 2562-2563 ก็ได้ยกระดับและต่อยอดงานนี้ในโรงเรียน 8 แหง่ 15 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
	 งานทีท่�า	ใชก้ารพฒันาครูใหเ้ปน็นกัจัดกระบวนการเรียนรู ้มีการสรา้งการมีสว่นรว่ม
ในเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อม  
การปรับปรุงจุดเสี่ยงโดยดึงชุมชนเข้ามาร่วม มีการท�าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่อง
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะ โดยคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกันสร้าง 
สื่อการเรยีนรู้ และดึงเอาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเปน็แหล่งเรยีนรู้ส�าหรบัผู้ท่ีสนใจ มกีารก�าหนด
มาตรการ ข้อตกลง ข้อปฏิบัติรว่มกัน สุดท้ายมีการสรุปบทเรียน ติดตาม และคืนข้อมูลให้
กับชุมชน งานนี้เป็นงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนการ มีการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) และมีผู้บริหารท้องถ่ินเข้ามารว่ม 
 ผลทีเ่กิดขึน้ เด็กมีการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปกครอง 70 เปอร์เซ็นต์ 
เกิดเปน็ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนนของ 
4 ภูมิภาค เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ มีส�านึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เกิดทีมครู 
นักจัดกระบวนการเรียนรู้ใน 4 ภูมิภาค และปัจจุบันก�าลังพัฒนาไปสูก่ารเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบเพ่ิมมากข้ึน เกิดการปรบัปรุงจุดเสีย่ง พฒันาระบบรถรบัสง่นกัเรยีน สดุท้าย
เกิดกลไกการมสีว่นรว่มของท้องถ่ินในการขบัเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
 สิ่งส�าคัญของการท�างานเรื่องน้ีคือ ต้องให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เข้ามาสนับสนุน เพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งท่ีต้องเกิดข้ึนกับคนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศทุกวัย ถามว่า อบต. เทศบาล จะเข้ามาสนับสนุนการท�างานของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในเรื่องอะไรได้บ้าง ค�าตอบคือ 1) งบประมาณซึ่งสามารถผลักเข้าสู่การออก
เทศบัญญัติได้ 2) บุคลากร 3) การประสานภาคีหนว่ยงาน และ 4) การสร้างแหล่งเรียนรู้ 
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 เราหวังว่าการเข้ามาสนับสนุนของ อปท. จะสร้างแรงกระเพื่อมของการเริ่มต้นท่ี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากนั้นจะส่งต่อไปท่ีเด็กและเยาวชนในทุกระดับชั้นของพื้นท่ี  
ต่อด้วยผู้ปกครองและคนในชุมชน และจะส่งผลต่อพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้  
ซึ่งแรงกระเพ่ือมเหล่าน้ีจะน�าไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน  
ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ลง 
 ในส่วนรายละเอียดของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นคือ เกิดทีมคณะท�างานขับเคล่ือนงานใน  
4 ภูมิภาค 8 จังหวัด เกิดทีมวิจัย 541 คน มีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 2,522 คน  
มีเด็กเล็กท่ีเข้ารว่มโครงการนี้ปี 2560-2561 จ�านวน 2,596 คน เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน 30 แหง่ อปท. เข้ามารว่มด�าเนินงาน 
16 แหง่ เกิดพฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัยขึ้นในศูนย์ฯ เด็กและครูสวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ ผู้ปกครอง 70 เปอร์เซ็นต์ เกิดเป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ปกครอง
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดการจุดเสี่ยง มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 30 แหง่ 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยน้ี คือ เราต้องการให้ อปท. สนับสนุนการท�างาน
เรื่ องความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งใน 3 ประเด็นหลักคือ  
1) สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2) บรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงไปใน
เทศบัญญัติและข้อบัญญัติของท้องถ่ิน 3) ก�าหนดมาตรการให้เด็กท่ีเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในทุกสังกัด รวมถึงใน อปท. ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน 
 เราเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะท�าให้เกิดแรงกระเพื่อมในการท�างานเร่ืองความ
ปลอดภัยทางถนนได้อยา่งเป็นรูปธรรมและขยายผลได้รวดเร็วมากขึ้น
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ดิฉันกับคณุครูโรงเรยีนสเุหรา่สามอิน	และนักเรยีนโรงเรยีนสเุหรา่สามอิน	จะเป็นผูแ้ทน
เล่าเรื่องโครงการ Road Safety Zone for Kids 
 ก่อนอ่ืนต้องอธิบายก่อนว่า องค์กร Save the Children เป็นองค์กรเอกชนไมแ่สวงหา
ผลก�าไร (International non governmental organization) ท�างานใน 120 ประเทศ 
ท่ัวโลกในการปกปอ้งคุ้มครองเด็ก สง่เสรมิสขุภาพเด็ก ความปลอดภัยของเด็ก รวมถึงเรื่อง
ภัยพิบัติ 
 จากผลส�ารวจพบว่า มเีด็กไทยเดินทางจากบา้นไป-กลับโรงเรยีน ประมาณ 1.3 ล้าน
คนท่ีเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ แต่มีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ท่ีสวมหมวกนิรภัย จึงเป็นท่ีมา
ว่าท�าไมเราอยากจะปกป้องเด็กๆ และอยากใหเ้ด็กๆ ปลอดภัย เพราะเราไมอ่ยากเหน็เด็กๆ 
หายไปปีละ 2,600 คน หรือบาดเจ็บปีละกว่า 70,000 คน 
 เราใช้กรอบในการด�าเนินโครงการ 3 เร่ือง กรอบแรกคือ เร่ืองสิทธิเด็ก เด็กเกิดมา 
ก็มสีทิธอิยูแ่ล้วใน 4 ขั้นพื้นฐาน พื้นฐานแรกคือ สทิธิในการมชีีวิตรอดปลอดภัย เปน็หนา้ท่ี
ของผู้ใหญ่ของทุกคนทุกหน่วยงานท่ีจะปกป้องสิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิท่ีจะได้รับการ
ปกป้องคุ้มครอง สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา สิทธิในการมีสว่นรว่มให้เขาได้สามารถแสดง
ความคิดเห็นด้วยตัวเขาเองได้ 
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 กรอบท่ีสองท่ีใช้ในการท�างานเร่ืองความปลอดภัยคือ 5 เสาหลักท่ีเก่ียวกับ road 
safety ขององค์การสหประชาชาติซึ่งทกุท่านก็ใชใ้นการด�าเนนิโครงการของตัวเองอยูแ่ล้ว 
 กรอบท่ีสามท่ีใชใ้นการด�าเนนิโครงการนีม้าต้ังแต่ 2014 คือกรอบโรงเรยีนปลอดภัย
รอบด้าน (comprehensive school safety framework) เพราะเราท�างานกับโรงเรียนใน
กรุงเทพฯ กว่า 500 แหง่ เป็นกรอบหนึ่งท่ีท�าให้เราพูดเรื่องนี้ในโรงเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะ
แทนท่ีจะพดูเฉพาะเรื่องถนนปลอดภัย เราไปจับดูในโรงเรียนว่าเขาพูดเรื่องน้ีในภาษาไหน 
ภาษาท่ีโรงเรียนใช้ก็คือ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน หรือมาตรการปลอดภัย 
รอบด้านในโรงเรียน ซ่ึงเนน้ 3 อยา่งคือ โรงเรยีนต้องมีโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีปลอดภัยส�าหรบั
เด็ก การจัดการในโรงเรียน เพราะโรงเรียนต้องเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
หรอืการท�างานรว่มกับหนว่ยงานภายนอกใหเ้ด็กของตนเองได้รบัความปลอดภัยมากท่ีสุด
ในการเดินทางไปกลับบ้านและโรงเรียน  องค์ความรู้ต่างๆ การจัดการแผนการเรียน 
การสอน บทบาทหลักคือครูในการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ 
 สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ การมีสว่นรว่มของเด็กๆ เรามีกิจกรรมนักขา่วรุน่จ๋ิว ให้เด็กประถม
ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมและพูดมุมมองเร่ืองความปลอดภัยของเขา และการได้กลับไปเป็น
แกนน�าท�ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพราะเด็กเป็นคนท่ีพูดภาษาเดียวกัน เขาสามารถ
ชวนเพื่อนได้มากในการท�าให้เกิดความปลอดภัยขึ้นได้
 ในเรื่องสถานท่ีเรียนท่ีปลอดภัย คุณครูจะเป็นตัวแทนในการตรวจตราสิ่งต่างๆ เชน่
จุดข้ามถนน ทางเดินหน้าโรงเรียน หรือติดตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย หรือ 
อาจจะมีผู้ปกครองหรือวินมอเตอร์ไซค์ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมท�าให้เกิดสถานท่ีในการเรียนรู้
เรื่องความปลอดภัย โรงเรยีนอาจชว่ยจัดหาสถานท่ีเก็บหมวกนริภัย อาจรว่มกับภาคเอกชน
ในการกระตุ้นให้เด็กๆ มีกิจกรรมท่ีสนุกสนานและอยากสวมหมวกนิรภัยด้วยตัวเขาเอง 
ตัวอย่างกิจกรรมท่ีท�าร่วมกับบริษัทฮอนด้าคือ ให้เด็กๆ เพ้นท์หมวกกันน็อกด้วยลายท่ี
ตนเองชื่นชอบ
 การบริหารจัดการ Road Safety Zone for Kids จะเกิดขึ้นได้อยา่งไร หากเรามอง
ภาพโรงเรยีนเปน็จุดเริม่ต้น นกัเรยีนแกนน�าจะมีสว่นรว่มกับคณุครู หลังจากนั้นจะหยุดแค่
ในโรงเรยีนไมไ่ด้ ต้องมีสว่นรว่มกับด้านนอก ดังน้ัน ชุมชนกับพอ่แมจึ่งเปน็สว่นส�าคัญท่ีจะ
สรา้ง Road Safety Zone for Kids ขึ้นมาได้ รวมถึงส�านักงานเขต เทศกิจ ต�ารวจซึ่งท�างาน
ใกล้ชิดกับทางโรงเรียนมาก การท�างานเรื่องนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย เรื่องถนนเป็นเร่ือง
ซับซ้อนไม่ใช่หน่วยงานหน่ึงท�าแล้วจะส�าเร็จ แต่ต้องเป็นทุกภาคีเครือข่าย อีกเรื่องท่ีจะ
เปล่ียนพฤติกรรมเด็กได้คือ สื่อท่ีใช้รณรงค์ต้องมีเทคนิคดึงความสนใจเด็กๆ ให้หันมา 
ต่ืนตัวเรื่องนี้ 
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 แล้ว Road Safety Zone for Kids จะยั่งยืนและอยู่ต่อในโรงเรียนได้อย่างไร  
หากพจิารณาผลการส�ารวจชั่วโมงการเรียนรูเ้ร่ืองความปลอดภัยทางถนนในโรงเรยีนท่ีเรา
ท�างานรว่มกัน ชว่งประมาณปี 2015 พบว่า ในชั่วโมงเรียน เด็กมีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้อยู ่
2.9 ช่ัวโมง นอกห้องเรียนมีโอกาสเรียน 3.3 ชั่วโมง ปี 2018 มีการส�ารวจอีกรอบพบว่า  
ในช่ัวโมงเรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องน้ี 7.6 ชั่วโมง ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนเพิ่มข้ึนเป็น
ประมาณ 23.5 ช่ัวโมง แสดงว่าคุณครูเร่ิมมองเห็นทางว่า เรื่องนี้จะเข้าไปอยูใ่นโรงเรียน 
ในรูปแบบใด อาจเปน็วิชาการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน ท�าใหเ้ด็กๆ มโีอกาสเรยีนรูเ้พิม่มากขึ้น 
และเปอร์เซ็นในการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในโรงเรียนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คือจาก 15 เปอร์เซ็นต์ เป็น 22 เปอร์เซ็นต์ 

ส่ิงส�ำคัญที่สุดคือ กำรมีส่วนร่วมของเด็กๆ 
เรำมีกิจกรรมนักข่ำวรุ่นจิ๋ว  
ให้เด็กประถมได้มีโอกำสมำเข้ำร่วม 
และพูดมุมมองเรื่องควำมปลอดภัยของเขำ 
และกำรได้กลับไปเป็นแกนน�ำท�ำกิจกรรม
ต่ำงๆ ในโรงเรียน  
เพรำะเด็กเป็นคนที่พูดภำษำเดียวกัน  
เขำสำมำรถชวนเพ่ือนได้มำก 
ในกำรท�ำให้เกิดควำมปลอดภัยขึ้นได้ 
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ครูจากโรงเรยีนสเุหรา่สามอิน
 ตามกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในชั้นประถมศึกษาหรือช้ันอนุบาล จะมีการเรียนรู้ 
เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนเพียงหนึ่งหรือสองรายวิชา คือสุขศึกษากับพละศึกษา  
จะเรียนอยูป่ระมาณ 1 หนว่ยการเรียนรู้ ทางโรงเรียนกับ Save the Children จึงคุยกันว่า
จะท�าอย่างไรให้มีการเรียนรู้มากขึ้น หลักการง่ายๆ ก็คือ การน�าความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางถนนมาบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เราได้ท�าเวิร์คชอปกันมาจ�านวน 4 คร้ังเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
เพ่ือน�ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท�าอย่างไรให้เด็กอนุบาลถึง ป.6 มี
จิตส�านึกท่ีจะสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน มีจิตส�านึกท่ีจะบอกพ่อแม่ว่า “คุณพ่อคุณแม่
หนูต้องสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนนะ แค่ซอยใกล้ๆ แค่นี้ก็ไมไ่ด้ คุณครูบอกไว้แล้ว”
 แผนการเรยีนรู้มอียู ่13 แผนท่ีมกีารจัดท�าขึ้น กระบวนการเรยีนรูจ้ะเรยีนรูท้ั้งภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ตามกลุ่มการเรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เชน่ คณิตศาสตร์ 
วิชานีกั้บหมวกกันนอ็กดจูะหา่งไกลกันมาก ในการสอนนกัเรยีนชั้น ป.2 ก็ได้เอาเรขาคณติ
มาบูรณาการเขา้กับกระบวนการเรยีนรูเ้ก่ียวกับถนนปลอดภัย เด็กๆ จะเรยีนรูรู้ปทรงทาง
เรขาคณิตผ่านรูปหมวกนิรภัยกับการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยเวลาสวมใส่หมวกนิรภัย 
แล้วให้เขาสร้างศิลปะรูปทรงเรขาคณิตนี้ด้วย ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงเป็นหนึ่งในฟันเฟือง
ท่ีจะชว่ยเหลือสังคมในการท่ีจะให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย 
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ศูนย์วิจัยเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	 โรงพยาบาล
รามาธบิดี ท�าเร่ืองความปลอดภัยในเด็กหลายเรื่อง ไมว่่าจะเป็นจมน�า ถนนและอีกมากมาย 
 เวทีนี้จะพูดโครงการ ‘ก่อน 15 ไมข่ี่’ ด้วยเหตุว่า คนกลุ่มนี้คืออีกกลุ่มท่ีนา่จับตามอง 
หลายคนคงสงสัยด้วยว่า ท�าไมต้องท�า เพราะถ้าพูดถึงความปลอดภัยทางถนนหลายคน
คุ้นชินกับเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย การอบรมการขับขี่ปลอดภัย การสร้างส�านึกเคารพ 
กฎจราจร ฯลฯ แล้วแนวคิด ‘ก่อน 15 ไมข่ี่’ โผล่มาได้อยา่งไร 
 แรงบันดาลใจเริ่มจากตัวเลข เรารู้ว่าแต่ละปีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปีละ 3,000 กว่าราย เราแบ่งอายุเด็กเป็นช่วงๆ แล้วพบว่า กราฟสถิติเด็กอายุ 
10-14 ปีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี เมื่อเจาะดูพบว่า สาเหตุมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ 
ท้ังท่ีตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหเ้ด็กต�ากว่า 18 ป ีขบัขีร่ถจักรยานยนต์ แต่เรื่องน้ีก็เปน็เรื่อง
เข้าใจได้ เพราะรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นยานพาหนะยอดฮิต สะดวก ในเมื่อ
น้องๆ ไมมี่ทางเลือก ท่ีบา้นไมม่รีถอยา่งอ่ืน รถสาธารณะเข้าไมถึ่งหรอืมีนอ้ยมาก การขบัข่ี
รถจักรยานยนต์ยอ่มเปน็ค�าตอบในการเดินทาง เด็กต่างจังหวัดผกูพนักับรถจักรยานยนต์
ต้ังแต่แรกเกิดจนโต เรียนชั้นประถม 5, 6 มัธยม 1 ก็เริ่มขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วย 
ตัวเอง ดิฉันเองก่อนมาท�างานเร่ืองน้ีก็เป็นคนหนึ่งท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ต้ังแต่ก่อน 
อายุ 15 ปี เหมือนกัน ดังนั้นจึงเข้าใจความจ�าเป็นท่ีเกิดขึ้นจริง สิ่งท่ีนา่เป็นหว่งมากขึ้นคือ  
เด็กซ้อนเด็ก ซึ่งจะมีอันตรายเท่าทวีคูณ 

ก่อน 15 ไม่ขี่

กรวิกำร์ บุญตำนนท์ 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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 ด้วยเหตนุีจึ้งมโีครงการ ‘ก่อน 15 ไมข่ี ่ไมเ่จ็บ ไมต่าย’ แต่การไปบอกใหเ้ด็กๆ ไมข่บัขี่
รถจักรยานยนต์ไมใ่ชเ่รื่องง่าย เพราะบ้านเมอืงเราไมม่ทีางเลือกใหพ้วกเขามากนกั เราไมม่ี
รถโรงเรียนดีๆ ให้กับเด็กอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึงและปลอดภัย ทีมของศูนย์วิจัยท�างาน 
รว่มกับหลายโรงเรียน โดยท�าบนอุปสรรคท่ีไมม่ใีครคิดว่าจะท�าได้ เพราะเปน็เรื่องยอ้นแยง้
ในการไปบอกให้เด็กไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะท่ีโครงสร้างอ่ืนไม่มีรองรับ แถมยัง 
ขัดกับวัฒนธรรมและความเคยชินของพวกเขาด้วย แต่เราไม่ท้อ เพราะถ้าเราไม่ท�า 
อะไรเลยแล้วปล่อยไปแบบนั้น เด็กจะตายเพิ่มขึ้นทุกปี 
 หากพูดถึงความส�าเร็จ เราท�างานรว่มกับโรงเรียน 79 แหง่ใน 31 จังหวัด โดยไปชวน
โรงเรียนท่ีมีปัญหาเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ว่า ลองท�าอะไรท่ีท้าทายกันดูไหม ปรากฏว่าท�าไป  
1 ปีพบว่า สามารถลดการขี่มอเตอร์ไซค์ของเด็กๆ ได้จริง จากเดิมมี 5,000 กว่ารายท่ี 
ขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน หลังท�าโครงการลดเหลือ 2,000 กว่าราย อัตราการบาดเจ็บ 
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนก็ลดลง 
 เมื่อกลับไปถอดบทเรียนกับโรงเรียน 79 แหง่พบว่า ไมว่่าจะท�าอะไรก็แล้วแต่ต้องมี
ข้อมูลก่อน กรณีนี้ต้องรู้สถานการณ์ในโรงเรียนก่อนว่ามีเด็กอายุต�ากว่า 15 ปี ขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ก่ีคน รู้ตัวเลขอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ด้วยว่า ขี่เพราะความจ�าเป็นจริงๆ  
ก่ีคน ขี่เพราะเป็นแฟชั่นก่ีคน เพราะการแก้ปัญหาเด็กสองกลุ่มนี้ไมเ่หมือนกัน 

เรำท�ำงำนร่วมกับโรงเรียน 79 แห่งใน 31 จังหวัด  
โดยไปชวนโรงเรียนที่มีปัญหำเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ว่ำ  
ลองท�ำอะไรที่ท้ำทำยกันดูไหม ปรำกฏว่ำท�ำไป 1 ปี 
พบว่ำ สำมำรถลดกำรขี่มอเตอร์ไซค์ของเด็กๆ ได้จริง  
จำกเดิมมี 5,000 กว่ำรำยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มำโรงเรียน  
หลังท�ำโครงกำรลดเหลือ 2,000 กว่ำรำย 
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 เมื่อทราบสถานการณ์แล้ว การให้ความรู้กับเด็กเป็นเรื่องส�าคัญ การให้ความรู้กับ 
เด็กท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์จะให้ความรู้อะไร เขาต้องรู้ก่อนว่าท�าไมอายุต�ากว่า 15 ป ี
จึงยังไม่ควรเป็นผู้ขับขี่ เขาต้องเข้าใจว่า วุฒิภาวะของเขายังไม่พร้อม และต้องบอกเขา
ต่อว่า ถ้าเขายังขับขี่ไม่ใช่ตัวเขาเองท่ีเดือดร้อน มีใครบ้างท่ีเดือดร้อนหากเกิดอุบัติเหตุ  
นอกจากน้ีต้องท�าให้ รู้ด้วยว่าการมีใบขับขี่ ท่ีถูกต้องตามกฎหมายมีข้อดีอย่างไร  
ซึ่งทุกวันน้ีจากผลส�ารวจหลายแหล่งบอกว่า คนท่ีเกิดอุบติัเหตสุว่นใหญเ่ปน็ผูไ้มม่ใีบขบัข่ี 
 แต่การให้ความรู้กับเด็กเท่านั้นยังไมเ่พียงพอ พอ่แมเ่ป็นด่านแรกของการให้หรือไม่
ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ มีพอ่แมห่ลายคนท่ีเข้าใจว่า ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็ซื้อให้ลูก ต�ารวจก็
เป็นอีกส่วนท่ีส�าคัญ ในหลายๆ โรงเรียนท่ีมีการจัดให้ความรู้ เราพบว่าหลักสูตรการให้
ความรู้ของต�ารวจ คือกฎจราจร การใชถ้นนรว่มกัน การข่ีมอเตอร์ไซค์ก่อนอายุครบเกณฑ์
ผิดกฎหมายอยา่งไร 
 อีกสิ่งหนึ่งคือการสื่อรณรงค์ เมื่อ 2 ปีท่ีแล้วมีคลิปพอ่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก สุดท้าย
ลูกถูกรถชนซ่ึงเราจัดท�าข้ึนและได้รับการแชร์เยอะมาก เราต้ังใจจะส�ารวจว่า สังคม 
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ การรณรงค์ก็ไม่ใช่แค่เดินรณรงค์อย่างเดียว ควรมีวิธีการแปลกๆ  
หรือสร้างสรรค์วิธีใหม่ๆ ด้วย เช่น การจัดสถานการณ์จ�าลองท่ีตลาด คนผ่านไปผ่านมา 
จะสนใจและเข้ามาถาม เราก็จะให้ข้อมูลและเช้ือเชิญให้คนมาดู ซึ่งสถานการณ์จ�าลอง
ต่างๆ ท่ีเราท�าน�ามาจากเรื่องจริงท้ังนั้น
 สุดท้ายคือ การให้เด็กเขา้มามสีว่นรว่ม กฎระเบยีบเป็นเรื่องส�าคัญแต่ไมใ่ชนึ่กจะออก
กฎก็ออกได้เลย เช่นนั้นหนีไม่พ้นการโดนต่อต้าน โรงเรียนจะต้องค่อยๆ คุยกับนักเรียน  
คุยกับผู้ปกครองให้ทุกส่วนเข้าใจแล้วจึงประกาศใช้กฎต่างๆ ท�าให้เกิดการยอมรับและ 
ชว่ยกันท�า ชว่ยกันตรวจสอบ 
 ท่ีส�าคัญท่ีสุด เราไปบอกให้เด็กเลิกขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมี 
ทางเลือกให้เขา โรงเรียนต้องคุยกับผู้ปกครองและภาคีอ่ืนๆ เพื่อหาทางออกว่ามีวิธีการ
อ่ืนท่ีดีกว่า ปลอดภัยกว่าหรือไม่ จะท�าอย่างไร เราพบว่า บางโรงเรียนมีเด็กจ�านวนหนึ่ง 
ท่ีบ้านไกลรถรับ-ส่งไปไม่ถึง โรงเรียนใช้วิธีการคุยกับรถบริการรับ-ส่ง หรือให้เงินเพิ่ม  
แล้วโรงเรียนช่วยออกค่าใช้จ่ายหารครึ่งกับผู้ปกครอง เพื่อให้รถไปรับเด็กเหล่าน้ี บาง
โรงเรียนใช้วิธีการให้เด็กมาพักค้างคืนในบ้านพักของคุณครูท่ีโรงเรียน เพ่ือให้เด็กไม่ต้อง
ขบัขีร่ถจักรยานยนต์ ฯลฯ เร่ืองนีโ้รงเรยีนท�างานคนเดียวไมไ่ด้ ต้องเช่ือมโยงภาคีเครอืขา่ย
ให้มาชว่ยกัน 
 ส่วนความท้าทายและแผนต่อไป เนื่องจากข้อเสนอของเด็กและเยาวชนในงานนี ้
สอดรับกับโครงการ ‘ก่อน 15 ไม่ขี่’ นั่นคือ การสร้างทางเลือกท่ีดี เราจึงจะเกาะติดกับ 
เครือขา่ยเหล่าน้ีเพ่ือผลักดันเรื่องน้ีต่อ เพื่อท�าใหผู้ห้ลักผู้ใหญใ่นบา้นเมอืงเหน็ว่า มนัส�าคัญ
จริงๆ นะ จะปล่อยให้เด็กตายทุกปีเป็นจ�านวนมากเชน่นี้ไมไ่ด้ 
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ทีม่าของบรษัิท	เกิดขึน้มาจาก	พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถซ้ึง่มท้ัีงหมด	41	มาตรา	
กฎหมายก�าหนดให้บริษัทนี้เกิดชึ้น หน้าท่ีและภารกิจต่างๆ ตามกฎหมาย ได้แก่ การให ้
ค�าแนะน�าประชาชน ส่งเสริมการท�าประกันภัย และให้จ�าหน่วยประกันภัยได้เฉพาะ 
รถจักรยานยนต์เท่านั้น 
 เมื่ อก่อนการท�าเคลมกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ เรามีระบบให้คนกรอก 
รายละเอียดในกระดาษแล้วเก็บใสแ่ฟม้ ต่อมาในป ี2546 เริม่ท�าระบบอิเล็กทรอนกิสเ์คลม 
แล้วเชญิชวนสถานพยาบาลมารว่มใชร้ะบบน้ีในการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อใหเ้กิด
ความสะดวกมากขึ้น นี่คือท่ีมาของการเก็บข้อมูลอยา่งเป็นระบบ โดยข้อมูลท้ังหมดจะมา
จากสถานพยาบาล กู้ชีพกู้ภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และพลเมืองดีต่างๆ  
รวมถึงผู้ประสบภัยด้วยจึงท�าให้บริษทกลางฯ มีข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์พบว่า จ�านวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และกลุ่มท่ีเสียชีวิตสูงจน 
น่าตกใจ คือกลุ่มเยาวชนกับวัยท�างาน การสูญเสียเยาวชนนั้นเป็นเร่ืองน่าเศร้าและ 
น่าเสียดายมากเพราะเยาวชนจะเติบโตไปเป็นวัยท�างาน ดังน้ัน การฉีดวัคซีนต้ังแต่เป็น
เยาวชนน่าจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นี่จึงเป็นท่ีมาของ 
แผนงานโครงการสรา้งจิตส�านกึรักความปลอดภัยในสถานศกึษา โดยมกีลยุทธข์บัเคล่ือน
โครงการคือ ไม่มีใครพูดภาษาเด็กได้ดีเท่าเด็ก และไม่มีการเรียนรู้ใดจะได้ผลเท่าการ 
ท�าจริง ปฏิบัติจริง 

ส่งต่อควำมปลอดภัยทำงถนน จำกรุ่นสู่รุ่น ด้วย RSC

สุรัตน์ รุ่งอำรี 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 
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 เราต้ังชื่อโครงการว่า RSC หรือ Road Safety Campus และเนื่องจากบริษัทกลางฯ 
เกิดจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ และก�าหนดให้มีสาขาท่ัวประเทศ นโยบายน้ีจึง 
ถูกสง่ต่อไปท่ีจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยก�าหนดให้ทุกสาขาต้องมีชมรมถนนปลอดภัย
เกิดขึ้น 
 โครงการนี้จะมี input-process-output และ outcome ท่ีเราคาดหวังท้ังระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว เรามีเรื่องการให้ปัจจัย input คือองค์ความรู้ เคร่ืองมือต่างๆ  
เทรนเดอะเทรนเนอร์ เทรนเด็กๆ แกนน�าให้ไปจัดต้ังชมรม เรามีกระบวนการ แรกๆ ไป
อบรมกับต�ารวจ เพราะเราท�าร่วมกับหลายส่วน ท้ังต�ารวจ ขนส่งฯ กู้ชีพกู้ภัย แต่อบรม 
ไปก็พบว่า เด็กฟังแล้วกลับบ้าน สุดท้ายเราท�าเป็นฐาน 4 ฐานเพ่ือท�ากิจกรรม เรียนรู้ 
กฎจราจร ประโยชน์ของพ.ร.บ.ฯ สวมหมวกนิรภัย สกิลในการขับรถ การขับรถไมเ่ร็ว
 Output (ผลผลิต) ก็คือ เกิดชมรม RSC ขึ้นมา 479 ท่ัวประเทศเพื่อเป็นผู้น�าการ
เปล่ียนแปลง (change agent) น้องๆ จะขับเคล่ือนความปลอดภัยด้วยตัวของเขาเอง 
outcome (ผลลัพธ์) ในระยะยาวท่ีคาดหวังคือ อุบัติเหตุและเสียชีวิตเป็นศูนย์  
(zero accident, zero dead) ไมเ่กิดอุบัติเหตุเลยกับเยาวชน นั่นเป็นความฝันของเรา 
 กรอบแนวคิดส�าคัญ คือ empowerment (การสร้างเสริมศักยภาพ) การสง่เสริมให้
เขาขบัเคล่ือนได้ด้วยตัวเขาเอง ใหเ้ด็กคิด เด็กท�า เด็กน�าเสนอ โดยม ี3 ค�าท่ีพวกเขาจ�าเปน็
ต้องจ�าให้ขึ้นใจคือ มีสติ มีวินัย มีน�าใจ ในการใช้รถใช้ถนน เราเน้นการมีสติเพราะเรา 
พบว่า เยาวชนชอบขับรถตีคู่กัน หรือโทรศัพท์ระหว่างขับ หรือเมาแล้วขับขี่ สว่นวินัยใน
การขับขีคื่อ ต้องรูก้ฎจราจรและเคารพกฎ เคารพสทิธิของคนอ่ืน สว่นของน�าใจ เราพบว่า 
สุดท้ายแม้มีสติมีวินัย แต่บางเสี้ยววินาทีท่ีเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจ หาก 
คนขับรถมีน�าใจอาจหยุดรถให้ทาง อุบัติเหตุก็จะไมเ่กิดขึ้น 
 ส�าหรับ 5 มาตรการในการป้องกันการสูญเสีย เราเน้นโครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย และยังเน้นท่ีคน รถ ถนน สภาพแวดล้อม เพื่อให้เรียนรู้ เรามีโครงการหมวกนิรภัย
ในฝัน ให้ตกแต่งหมวกเอง มีกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในสนามจ�าลอง มีการอบรมการขับขี่
ในสถานการณ์ต่างๆ บริษัทเอกชนก็ไปรว่มแนะน�าด้วย สารวัตรนิรภัยก็เป็นโครงการหนึ่ง 
เด็กๆ จะไปช่วยกันดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน มีการปรับปรุงป้ายจราจร  
ซึ่งเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม 
 บริษัทกลางฯ เริ่มคิดว่าจะท�าอย่างไรให้โครงการนี้มีความยั่งยืน ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น  
จึงเริ่มมีการท�าเว็บไซต์ rvprsc.com มีโครงการส�ารวจการเดินทางของนักเรียน ตัวอยา่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง มี 6,000 คน มจี�านวน 2,900 คนท่ีขบัรถยนต์และขีม่อเตอรไ์ซค์ 
ตอนนีเ้ขาท�าโครงการรณรงค์สวมหมวกนริภัย จ�านวนผูเ้สยีชีวิตและผูบ้าดเจ็บของราชภัฏ
ก็ลดลงเรื่อยๆ หรือโครงการท่ีโรงเรียนขับเคล่ือนด้วยโรงเรียนเอง รู้ปัญหาตัวเองจะแก้
ปัญหาได้ตรงจุดท่ีสุด
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 ตอนน้ีเรายกระดับจากชมรมถนนปลอดภัย เป็น สถานศึกษาต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ความแตกต่างคือ ผู้บริหารให้ความส�าคัญ ให้ความร่วมมือ แล้วออก
เปน็กฎบตัร สรา้งขอ้ตกลงเพื่อความปลอดภัยทางถนน สง่เสริมสนับสนุนให้เด็กคิด เด็กท�า 
เด็กน�าเสนอ ท�าให้ขับเคล่ือนได้ชัดเจนมากขึ้น 
 บริษัทกลางฯ ต้องขอขอบคุณ สถานีต�ารวจภูธรท่ัวประเทศ โรงพยาบาลทุกแห่ง  
กู้ชีพกู้ภัย ส�านักงานขนสง่จังหวัดท่ัวประเทศ ฯลฯ ท่ีรว่มมือกันมาตลอดท�าให้เกิดวันนี้ได้ 
 ก้าวต่อไปเรายังคงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการต่างๆ เกิดความยั่งยืนเพื่อ
สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยสง่ต่อจากรุน่สูรุ่น่ และอยากใหก้ารบาดเจ็บและเสยีชวิีตใน
กลุ่มเยาวชนเป็นศูนย์ อันท่ีจริงไม่อยากให้เกิดกับใครเลย ต่อไปเราจะเคล่ือนด้วยข้อมูล 
ท่ีจะเกิดขึ้น เราอยากบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทาง ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย สถาบนัยุวทัศนแ์หง่ประเทศไทย 
หรือใครก็ตามท่ีสนใจ

กรอบแนวคิดส�ำคัญ คือ empowerment 
(กำรสร้ำงเสริมศักยภำพ) 
ให้เขำขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเขำเอง  
ให้เด็กคิด เด็กท�ำ เด็กน�ำเสนอ  
โดยมี 3 ค�ำที่พวกเขำจ�ำเป็นต้องจ�ำให้ขึ้นใจ
คือ มีสติ มีวินัย มีน�้ำใจ ในกำรใช้รถใช้ถนน 
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มเีรื่องเล่าทีเ่กิดขึน้จรงิของครอบครวันักเรยีนหรอื	‘ลกูๆ’	ของเรา	ทีจ่ะยกตัวอยา่ง	คือ	
นักเรียนหญิง ม.6 ขับข่ีรถจักรยานยนต์เพื่ อไปร่วมงานปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน  
เช้าวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนประมาณ 35 กิโลเมตร  
ชว่งนั้นมรีถดับเพลิงของเทศบาลท�าการดับไฟขา้งถนนซึ่งมคีวันมาก จึงพยายามขับใหพ้้น
กลุ่มควัน รถดับเพลิงก็ไม่ได้ท�าสัญญาณเตือนไว้ ส่งผลให้นักเรียนหญิงท้ายรถดับเพลิง 
เต็มแรง เธอสูญเสียโอกาสในการศึกษาต่อในปีนั้น ต้องรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลและ 
ดูแลตัวเองหลังจากนั้นอีกเกือบปี
 ส�าหรับลูกชายอีก 2 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ท่ีมีความสามารถในเรื่องการเป่าแคน 
เขาพยายามเรียนรู้จากครูจนสามารถออกงานตามงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน คืนวัน
เดียวกัน (28 กุมภาพันธ์ 2561) พวกเขารับงานท่ีงานบุญของหมู่บ้านแห่งหน่ึง โดยมี 
ครูแคนขี่จักรยานยนต์มารับ แล้วเขาสองคนก็ขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งตามไป ระยะทาง
เพียง 10 กว่ากิโลเมตร เดินทางบนถนนแคบๆ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง จังหวะทางโค้ง 
มีรถกระบะสวนทางมาแล้วพุ่งชนด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้ท้ังครู ท้ังลูกชายสองคนนี ้
เสียชีวิตท้ังหมด นี่เป็นเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้มาขับเคล่ือนเร่ืองความปลอดภัยทางถนน 
ในสถานศึกษา 

MIS: School Safety Management

พรทิพำ ศรีวงษ์ 
หัวหน้างานอนามัย โรงเรียนบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น
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 โรงเรียนบ้านไผ่ก่อต้ังชมรมถนนปลอดภัยต้ังแต่ปี 2552 จัดกิจกรรมหลากหลาย  
โดยได้รบัการสนับสนุนจากบริษัทกลางฯ และภาคีเครือขา่ยท้ังภาครฐัและเอกชน อยา่งไร
ก็ตาม อุบัติเหตก็ุยังเกิดข้ึนกับลกูๆ นกัเรยีนของเรา จนปี 2559 เปน็ต้นมา โรงเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมงานวิจัยกับศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ท�าให้ได้เรียนรู ้
ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้โรงเรียนเริ่มเก็บข้อมูลให้ลึก
มากขึ้นว่า เด็กของเรามาโรงเรียนในลักษณะแบบไหนบ้าง เราพบว่ามีการเดินทางท่ี 
หลากหลาย และมคีวามเสีย่งเร่ืองการเดินทางไมว่่าสภาพถนน การจราจร ระยะทางท่ีไกล 
และอายุของผู้ขับขี่ เป็นท่ีทราบดีว่าแม้จะห้ามไม่ให้ขับข่ีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  
แต่สภาพพ้ืนท่ีอ�าเภอบ้านไผ่เป็นเส้นทางเช่ือมต่อกับเส้นทางสายหลักไปยังจังหวัดอ่ืน  
เด็กท่ีอยู่รอบนอกท่ีจะมาโรงเรียนมีรถประจ�าทางน้อย เมื่อต้องใช้รถจักรยานยนต์ 
ก็จะมีความเสี่ยง  
 เราได้น�าข้อมูลมาท�าให้เกิดการรับรู้ของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลาการในโรงเรียน
และชุมชน เราต้องท�าข้อมูลให้ชัดเจนแล้วน�าข้อมูลเหล่าน้ีไปพูดคุยเพื่อวางแผนจัดการ
เรื่องอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกๆ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีของอ�าเภอ 
มีความเข้มแข็งมาก สามารถเชื่อมต่อได้เลย โรงเรียนของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ MIS  
หรือเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุของอ�าเภอบ้านไผ่ เครือข่ายน้ีจะเป็นอนุกรรมการในศูนย์
อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) หากมีข้อมูลอะไรเราก็สามารถ
สง่ต่อได้
 ในเรื่องเคร่ืองมือ เราเน้นการเก็บข้อมูลต่างๆ การร่วมประชุมวางแผนกับทุก 
ภาคส่วน การจัดการท่ีจะเสริมให้ลูกๆ ของเราได้มีส่วนร่วม กิจกรรมมีหลากหลาย เช่น  
การประกาศนโยบายส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน การประชุม 
ผู้ปกครอง ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน หรือการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้คือ กระบวนการท�างานเร่ืองความปลอดภัยจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี
โรงเรียนจะต้องร่วมกับครอบครัวและชุมชนดูแลลูกหลานของเราให้มีความปลอดภัย  
โดยส่งต่อไปถึงระดับ ศปถ.อ�าเภอ จุดมุ่งหมายเราก็เพื่อลดอุบัติเหตุในนักเรียนท่ีข่ี 
รถจักรยานยนต์ ณ วันนี้เรามีคณะกรรมการท้ังในระดับโรงเรียนและระดับอ�าเภอ
 สิง่ท้าทายท่ีต้องด�าเนินการต่อไปคืออะไร เราเชื่อว่าความรว่มมอืจากทกุฝา่ยจะท�าให้
เราประสบความส�าเร็จในการท�างานครั้งนี้ และประเด็นข้อคิดก็คือ คณะท�างานจะต้องมี
การประสานงาน ประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวบข้องเพื่อสร้างการจัดการท่ีเข้มแข็ง 
รวมถึงการน�าระบบข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามา บูรณาการแก้ไขปัญหาให้ครูทุกท่าน 
มีสว่นรว่มในการชว่ยเหลือนักเรียนได้
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กิจกรรมของเราชื่อ	‘Campus	Challenge	โดยโตโยต้า	ถนนสขีาว’	ภายในปีนีเ้ราต้องการ
สร้างความปลอดภัยทางถนนด้วยแนวคิด ‘การรว่มสร้างสังคมคนขับรถดี’ 
 ก่อนอ่ืนขอเริ่มต้นท่ีปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของโตโยต้าก่อน บริษัทโตโยต้า 
เป็นบริษัทญี่ปุ่น ผู้ก่อต้ังคือ คุณซากิชิ โตโยตะ ได้ให้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจว่า ไม่ว่า 
โตโยต้าจะเข้าไปท�าธุรกิจในประเทศไหนหรือสังคมไหน ต้องพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ 
ให้สังคมหรือชุมชนนั้นๆ ด้วย 
 โครงการนี้เป็นโครงการท่ีเราต้องการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้คน  
เริ่มต้นเมื่อปี 2531 หรือ 30 ปีมาแล้ว Concept หลักในช่วงแรก คือการสร้างการรับรู้  
สร้างความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยทางถนน มีป้ายรณรงค์การขับข่ีปลอดภัย 
หลากหลายรูปแบบ มีการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้จัดจ�าหน่ายของโตโยต้า รวมถึง
ชุมชน ประชาชนท่ีสนใจ ชว่งท่ีสอง จะเป็นการเน้นท่ีการกระท�า มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
แบ่งเป็นช่วงวัย ช่วงวัยเด็ก 6-12 ปี มีกิจกรรมเมืองจราจรจ�าลองในกรุงเทพ พิษณุโลก 
นครศรีธรรมราช กิจกรรมแคมปัส กิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัย Smiling Road  
เพื่อสร้างความตระหนักและความปลอดภัยทางถนนให้กับกลุ่มคนท่ัวไป 
 เมื่อครบรอบ 30 ปี เราเกิดแนวคิดหลักท่ีต้องการสร้างสังคมคนขับรถดี จึงเกิดเป็น
ศนูยพ์ฒันาศักยภาพผูข้บัขีร่ถยนต์โตโยต้า ต้ังอยูท่ี่ถนนบางนา-ตราด กม.3 และสรา้งศนูย์
การเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัยแหง่แรกขึ้นด้วย 

ร่วมสร้ำงสังคมคนขับรถดี กับ
‘Campus Challenge โดย โตโยต้ำ ถนนสีขำว’

พิษณุ อุ่นเจริญ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด) 
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 ส�าหรับรายละเอียดกิจกรรม Campus Challenge เป็นกิจกรรมการประกวดแผน
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นิสิต
นักศกึษาและสถานศึกษา ปนีีไ้ด้เพิม่กลุม่เปา้หมายเปน็ระดับอาชวีศกึษาด้วย วัตถปุระสงค์
หลักคือ 1) ต้องการให้ตระหนักเร่ืองความปลอดภัยทางถนน 2) เปิดโอกาสให้น้องๆ  
ได้แสดงความรู้ความสามารถของตัวเองในการออกแบบแผนรณรงค์ 3) ให้น้องๆ ได้มี
โอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
 นิสิตนักศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ Campus Challenge ต้องเข้ารับการอบรม
ขับขี่ปลอดภัยกับผู้แทนจ�าหน่ายโตโยต้า ซ่ึงจะมีครูฝึกอยู่ท่ัวประเทศ ท�าการอบรมให ้
ไมเ่ฉพาะนอ้งๆ นกัศกึษาเท่าน้ัน แต่ประชาชนท่ัวไปก็สามารถสอบถามและเขา้รว่มอบรม
ได้ท่ีตัวแทนจ�าหนา่ยท่ัวประเทศ
 การรณรงค์ในรั้วมหาวิทยาลัยตามแผนงานท่ีนักศึกษาน�าเสนอ บริษัทฯ สนับสนุน
งบประมาณใหน้อ้งๆ โครงการละ 20,000 บาทใหท้�างานจรงิในระยะเวลา 1 เดือน ในรอบ
ชิงชนะเลิศ จะมีการน�าผลงานตามแผนต่างๆ ท่ีน้องๆ ได้ไปปฏิบัติจริงมาน�าเสนอให ้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนนของบริษัทพิจารณาตัดสิน  
ผูช้นะเลิศและรองชนะเลิศอีกสองอันดับจะได้โอกาสในการไปทัศนศกึษาท่ีประเทศญีปุ่น่ 
เพื่อเรียนรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนของบริษัทท่ีญี่ปุ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ  
ของประเทศญี่ปุ่นท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 
 ในส่วนของโครงการต่อยอด บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 3 แห่ง 
ท่ีได้รบัรางวัลอันดับ 1-3 จ�านวน 100,000 บาท เพ่ือน�าไปรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทาง
ถนนอีก 6 เดือน 
 ผลการด�าเนินงานชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา เริ่มต้ังแต่ปี 2557 มีกระแสตอบรับจากน้องๆ 
นิสิตนักศึกษารวมถึงสถานศึกษาต่างๆ สมัครเข้ามาเพิ่มทุกปี ปี 2561 มี 679 ทีม มีการ
ปฏิบัติแผนจริงไป 56 แผน และโครงการต่อยอดมี 7 แผน ผลการแข่งขันในปีท่ีผ่านมา 
ผูช้นะการประกวด 3 อันดับ ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม ่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาได้รับเชญิใหม้าบรรยายและเสนอผลงานของเขา
ในเวทีกลางของงานนี้ด้วย
 อีกส่วนคือ การอบรมขับข่ีปลอดภัย เราตระหนักว่าเยาวชนอาจยังไม่ทราบว่า 
การขับข่ีท่ีปลอดภัยเปน็อยา่งไร เราจึงใช ้know how ท่ีบรษัิทโตโยต้าเปดิใหอ้บรมท่ีตัวแทน
จัดจ�าหนว่ย เริ่มต้นโครงการต้ังแต่ปี 2560 ปี 2561 มีคนเข้าอบรมท้ังสิ้น 2,463 คน 
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ทุกหน่วยงานมีจุดประสงค์เดียวกันที่ต้องการให้เด็กมีความปลอดภัยในการใช้ถนน		
สิง่ท่ีต�ารวจด�าเนนิการอยูน้ั่นเป็นปลายเหตแุละเราพยายามบงัคับใชก้ฎหมายให้มากท่ีสดุ 
บางค�าถามท่ีเยาวชนตอบโดยไมม่ีความเข้าใจ เชน่ ใบขับขี่มีไว้ให้ตรวจ 
 อยากอธบิายว่าเรื่องใบขบัขีน่ั้นเปน็ตัวยนืยันว่า การท่ีคณุอยูบ่นท้องถนน คณุเขา้ใจ
บทบาทบนท้องถนนเพียงไร เข้าใจกฎกติกาไหม ใบขับขี่คือโรดแมพท่ีจะใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย การท่ีต�ารวจเขาท�าการบงัคับใชก้ฎหมายก็เพื่อใหท้กุคนเขา้มาอยูใ่นกฎระเบยีบ
ของการใช้รถ 
 นอกจากการท่ีต�ารวจจะบังคับใช้กฎหมายแล้ว เรายังร่วมมือกับส่วนต่างๆ เข้าไป
รณรงค์ในโรงเรียนด้วย เพื่อท�าให้เด็กมีความเข้าใจและไมก่ระท�าความผิด 
 ผมฝันว่าวันหนึ่งจะมีหลักสูตรเป็นภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หากไมผ่า่น
หลักสตูรจราจรในเร่ืองการใชร้ถใชถ้นนเบื้องต้น นกัเรียนจะยังไมส่ามารถจบการศกึษาได้ 
เพราะอย่าลืมว่า อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นร้อยละ 90 เกิดจากความประมาทและขาดความ 
เอาใจใส่ของผู้ใช้รถและใช้ถนน ในวันน้ีถ้าเราปลูกฝังในเด็กและเยาวชนได้ อนาคตของ
ประเทศไทยอุบัติเหตุก็จะเป็นศูนย์ได้จริง 
 ส�านักงานต�ารวจยืนยันในการบังคับใช้กฎหมายว่า เราท�าเพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ได้รับความปลอดภัยและเป็นรากฐานท่ีแข็งแรงในการพัฒนาประเทศต่อไป 

เสวนำ แลกเปลี่ยนมุมมองโดยภำคนโยบำย

โอกำสและควำมเป็นไปได้
ในกำรใช้กลไกในและนอกระบบ
จัดกำรปัญหำ

พล.ต.ต.บุญเลิศ ว่องวัจนะ
ผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ 
ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ 
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กรมกิจการเด็กฯ	เรามสีภาเด็กและเยาวชนท้ังระดับต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	เยาวชนทีอ่ยู่
ในสภาเหล่านี้จะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดความปลอดภัยในเด็กได้ และ 
พวกเขาสามารถใชก้ลไกของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดได้ด้วย กลไกนีจ้ะมีผู้แทน
ของหนว่ยงานทุกภาคสว่น อัยการ ต�ารวจ ศาล นักการศกึษา แรงงานจังหวัด ผูท้รงคณุวุฒิ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในทุกจังหวัดจะมีคณะกรรมการชุดน้ีท�าหน้าท่ี
ก�าหนดมาตรการกลไกท่ีจะให้การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ สง่เสริมความประพฤติ
ของนักเรียนนักศึกษา นอกจากน้ีเรายังมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติท่ีจะก�ากับ
การท�างาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
ประธาน การด�าเนินการของทุกจังหวัดจะถูกรายงานมายังคณะกรรมการระดับชาติ และ
จะมีการให้ข้อคิดเห็นเพื่อผลักดันทางนโยบายต่อไป ดังน้ันการขับเคล่ือนความปลอดภัย
ในเด็กสามารถท�าได้แนผ่า่นกลไกสภาเด็กและเยาวชน 
 ตัวมาตรการท่ีท�ากันมาหรือขับเคล่ือนไปแล้วคือ ท�าให้เด็กมีความรู้ สร้างจิตส�านึก
ให้เด็ก และรู้ว่าตัวเองจะต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย มีวินัยในการขับข่ี ขณะเดียวกัน 
ก็ให้ความรู้กับพอ่แม ่มีการสร้างเยาวชนแกนน�าเพื่อบอกเล่าเรื่องความปลอดภัยระหว่าง
เด็กด้วยกัน เกิดกิจกรรมท่ีเกิดผลขึ้นจริง เห็นได้ชัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังมีอีกเรื่อง
ท่ีนา่จะเพิ่มเติม คือการควบคุมอารมณ์ ถ้าเริ่มเข้าสูวั่ยรุน่ก็จะเป็นวัยหัวร้อน การควบคุม
อารมณ์ในการใช้รถใช้ถนนจึงเป็นสว่นท่ีพวกเขานา่จะได้รับการอบรม  

รัชฎำภรณ์ สมสุวรรณ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแหง่ประเทศไทย 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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 ในส่วนของพ่อแม่ก็ต้องมีบทบาทในการให้ความรู้ สอนลูกและเป็นตัวอย่างท่ีดี 
กับลูก คนท่ีจะช่วยให้พ่อแม่มีความรู้ได้ก็คือ โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
สว่นหนว่ยงานทกุสว่นในทกุระดับสามารถมสีว่นรว่มในการวางมาตรการปอ้งกันอุบติัเหตุ
ได้  ย่ิงถ้าชุมชนสามารถสร้างข้อตกลงในการไมท่�าพฤติกรรมเสีย่งก็จะเปน็มาตรการเล็กๆ 
ท่ีอาจได้ผลดี 
 ท้ังนี้ มาตรการเหล่าน้ีสามารถน�าเสนอผ่านเข้ามาในคณะกรรมการคุ้มครอง 
เด็กจังหวัด โดยผู้ว่าฯ ก็จะได้ทราบสถานการณ์ความรุนแรงเรื่องความปลอดภัยในเด็ก 
แล้วออกมาตรการต่างๆ อาจจะผ่านทางสภาเด็กและเยาวชน ดังนั้น การขับเคล่ือน 
เรื่องความปลอดภัยในเด็กเป็นเรื่องท่ีขับเคล่ือนได้จริง มีกลไกรองรับ

กำรด�ำเนินกำรของทุกจังหวัด 
จะถูกรำยงำนมำยังคณะกรรมกำรระดับชำติ  
และจะมีกำรให้ข้อคิดเห็นเพ่ือผลักดัน 
ทำงนโยบำยต่อไป  
ดังนั้นกำรขับเคลื่อนควำมปลอดภัยในเด็ก
สำมำรถท�ำได้แน่ผ่ำนกลไกสภำเด็กและเยำวชน 
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สพฐ.ด�าเนินงานในหลายรูปแบบ	 ด้านสถิติข้อมูลเราก็มกีารเก็บเช่นกัน	และสรุปการ
ด�าเนนิงานการคุ้มครองนกัเรียนต้ังแต่เดือนตลุาคม 61-กรกฎาคม 62 ในสว่นของรายงาน
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนจากพื้นท่ีเขตการศึกษาต่างๆ พบว่า นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนจ�านวนท้ังสิ้น 81 ราย ในจ�านวนนี้มีการเสียชีวิตถึง 55 ราย บาดเจ็บ 25 ราย 
พิการ 1 ราย จะเห็นได้ว่า เดือนเดียว คือเดือนกรกฎาคม 2562 นักเรียนของเรา 
ประสบเหตบุนท้องถนนถึง 12 รายและเสยีชวิีตท้ังหมด ดังนั้นพวกเราทกุภาคสว่นคงต้อง
เรง่กันรว่มมือสร้างความปลอดภัยให้เด็กๆ 
 ส�าหรับมาตรการและแนวนโยบายของ สพฐ.ท่ีผ่านมานั้น เร่ืองแรกในส่วนของ 
แนวปฏิบัติ สพฐ. ได้จัดท�าแนวทางสง่ให้ทุกโรงเรียนมาต้ังแต่ปี 2556 สรุปสั้นๆ ได้ว่า
 เรื่องแรก โรงเรียนต้องใหค้วามรูกั้บนักเรยีนและผูป้กครองในเร่ือง พ.ร.บ.การจราจร
ทางบก ต้องมีการก�ากับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตาม พ.ร.บ.น้ี ส่งพนักงานขับรถรับ-ส่ง
นักเรียนไปอบรมให้มีความรู้ ประสานความร่วมมือกับต�ารวจในการดูแลรถเข้าออก 
ในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ใช้รถดัดแปลงเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน ประสานงานต�ารวจ 
ต้ังจุดตรวจเป็นระยะ ให้ครูเวรดูแลรถรับ-ส่งนักเรียน จัดท�าทะเบียนรถรับ-ส่งนักเรียน 
ทุกชนิด และต้องแนะน�าผู้ปกครองในการเลือกใช้รถนักเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

จีรวรรณ ปักกัดตัง 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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 เร่ืองท่ีสอง สพฐ. มหีนงัสอืแจ้งส�านกังานเขตการศกึษาทกุเขต เม่ือ 29 ตลุาคม2557 
เรื่องการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน โดยเฉพาะการเดินทางของ
นักเรียน มี 6 ประเด็นส�าคัญคือ
 
 1) โรงเรียนต้องดูแลให้นักเรียนเลือกใช้รถรับ-ส่งท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน  
ผู้ขับขี่ต้องมีความรู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่รับนักเรียนเกินก�าหนด ไม่ปล่อยนักเรียน 
ห้อยโหนนอกตัวถังรถ ห้ามนั่งหลังคารถหรือโดยสารในสภาพเสี่ยงท่ีจะประสบอุบัติเหตุ 
 2) โรงเรียนต้องดแูลการใชร้ถตู้รบั-สง่นกัเรยีนโดยเฉพาะกับเด็กปฐมวัย โดยจัดใหม้ี
ครูหรอืผู้ชว่ยคอยชว่ยเหลือการขึ้นลงรถของเด็กๆ ก่อนปดิประตูรถทุกครั้ง ต้องตรวจสอบ
ให้แนใ่จว่าไมม่ีนักเรียนตกค้างในรถ 
 3) กรณีผู้ปกครองท่ีน�ารถมารับ-ส่งต้องก�าหนดจุดจอดรถให้ชัดเจน ห้ามจอด 
ในท่ีห้ามจอดหรือขับไปในท่ีห้ามเข้าอันอาจก่ออันตรายให้นักเรียน 
 4) การใช้รถจักรยายนต์ของนักเรียนต้องใสห่มวกกันน็อก ไมดั่ดแปลงสภาพรถ 
 5) นักเรียนท่ีใช้รถจักรยานหรือเดินเท้าต้องดูแลให้เดินชิดขอบทางหรือทางเท้า  
การข้ามถนนต้องข้ามสะพานลอยหรือทางม้าลายเท่านั้น 
 6) การเลือกใช้รถยนต์พานักเรียนไปทัศนศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งมีรายละเอียดเยอะมาก เช่น ห้ามเดินทางกลางคืน ถ้าขับเกิน 4 ช่ัวโมง 
ต้องมีคนขับรถ 2 คน หากเดินทางไปในทางชัน คดเค้ียว ไม่อนุญาตให้ใช้รถโดยสาร 
สองชั้น เป็นต้น เป็นมาตรการท่ีแจ้งไปเมื่อปี 2560 
 
 และเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 62 เลขาธิการ สพฐ. ยังได้สั่งการเน้นย�าเร่ือง 
ความปลอดภัยบนท้องถนนว่า นักเรียนต�ากว่า 15 ปีห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  
และนักเรียนโตท่ีจะขับขี่ต้องใสห่มวกกันน็อกท้ังหมด  
 สพฐ. ยังมีโครงการเล็กๆ ท่ีพยายามร่วมรณรงค์เร่ืองความปลอดภัยด้วยเช่นกัน  
เมื่อเดือนท่ีแล้วมีโครงการ ‘กรกฎาเดือนแหง่ความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร’ เป็นความ
ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโรและส�านักงานต�ารวจ น�าหลักสูตร 
การฝึกนักเรียนในญี่ปุ่นมาใช้ในการให้ความรู้และฝึกวินัยจราจรให้นักเรียนไทยช่วงอายุ  
6-8 ปีเป็นโครงการน�ารอ่ง ตอนนี้ได้ด�าเนินการไป 4 โรงเรียน โดยฝึกกิจกรรมใน 4 ฐาน 
ฐานแรก) ฝึกให้นักเรียนประถมเอาตัวรอดเม่ือติดอยูใ่นรถ ฐานท่ี 2) รู้จักจุดบอดของรถ 
ฐานท่ี 3) เช็คความปลอดภัยก่อนลงรถ และ ฐานท่ี 4) การข้ามถนนปลอดภัย หลักสูตรนี้
ก�าลังจะเผยแพรสู่ทุ่กโรงเรียนในเร็วๆ นี้  
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เสวนำ

เทคโนโลยีอะไร… 
ตอบโจทย์กำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

ธวัช	ทองพูน
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

รฐัวิสสตุ	วงษ์จักษุจินดา
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด

คณาศกัดิ	์วาสนะสขุะ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

อภิชาต	พิมพระกร
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ผูด้�าเนินรายการ
ดร.เตือนใจ	ฟูกดูะ

สมาคมวิจัยวิทยาการขนสง่แหง่เอเชีย

‘เทคโนโลยี’
กำรลงทุนที่ไม่สูญเปล่ำ
Safety Visibility
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สถิติอุบติัเหตทุางถนนในประเทศไทยติดอันดับ	2	ของเอเชยีมาเป็นเวลายาวนาน	ต้ังแต่
ปี 2011-2018 ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ส่วนสถิติอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอาจจะเกิดขึ้น
น้อยคร้ังเมื่อเทียบกับจักรยานยนต์หรอืรถยนต์สว่นบุคคล แต่สาเหตุท่ีเกิดสว่นใหญม่กัจะ
มีรถบรรทุกเป็นต้นเหตุ โดยปัจจัยหลักมาจากความเร็ว แล้วเราจะจัดการเรื่องความเร็ว
อยา่งไร นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตด้วยว่า พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุสว่นใหญจ่ะเป็นบริเวณชายแดน 
เชน่ แมฮ่่องสอน หรือในเขตรอยต่อระหว่างเมือง เชน่ ราชบุรี 
 อะไรคือปัจจัย เรารู้อยูแ่ล้วว่า คือ คน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม เมื่อลองวิเคราะห์
เชิงลึกโดยไม่พูดถึงสถิติ ช่วงขณะ เวลาก่อนเกิดการชน เป็นเพียงเสี้ยววินาทีท่ีเราจะ 
ตัดสินใจว่าจะเบรก ชน หรือหักหลบเข้าข้างทางเป็นขณะเวลาท่ีส�าคัญมาก แต่ค�าถามคือ 
ก่อนจะไปถึงการชน เรารู้หรือไมว่่าต้องมีอะไรในสมองเรา 
 อันดับแรกคือ ความรู้ เราได้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมเผชิญเหตุหรือไม ่เรามี
โรงเรียนสอนขับขี่รถบรรทุก (commercial truck) หรือไม ่เรามีทักษะเพียงพอท่ีจะไปใช้
พื้นท่ีถนน (road space) รว่มกับรถประเภทอ่ืนๆ หรือไม ่ ในขณะท่ียุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น 
คุณจะต้องฝึกขับขี่ให้ปลอดภัยเสียก่อนท่ีจะออกไปขับขี่บนถนนท่ีมีรถประเภทอ่ืนๆ รว่ม 
 เราไม่ได้พูดถึงภูมิหลังของผู้ขับขี่ เราพูดถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละวันท่ีมันสะสม 
เช่น เร่ืองครอบครัว ความเครียด การพนัน ท่ีท�าให้เราไม่ได้หลับเต็มอ่ิม เง่ือนไขเหล่าน้ี 

เสวนำ

เทคโนโลยีอะไร…ตอบโจทย ์
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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จะมีผลต่อสภาพการขับขี่  โดยเฉพาะเมื่ อเราขับข่ีบนถนนท่ีมีกายภาพไม่อ�านวย 
ความสะดวก เรามีทักษะหรือไม ่ เราเข้าโค้งได้หรือไม ่ถนนมีป้ายเตือนหรือไม ่สิ่งเหล่านี้
มันน�ามาซึ่งการตัดสินใจว่า เราจะเหยียบเบรก จะชะลอ เข้าข้างทาง หรือขับชนรถคันนั้น 
สภาพจิตใจของเราพร้อมหรือไม ่ณ ตอนนั้น ตรงนี้คือ perception of risk หรือ ‘การเล็ง
เห็นความเสี่ยง’ 
 เมื่ออุบัติเกิดขึ้น ซ�าๆ เราจะมีนวัตกรรม (Innovation) หรือเครื่องมือใหม่ๆ  อะไรท่ี
จะเข้ามาแก้ เราจะเพิ่มมาตรการกฎหมายได้หรือไม่ หรือจะเพิ่มความปลอดภัยเรื่องรถ  
จะจัดการทางกายภาพ หรือจะจัดการเรื่องความเร็วบนถนน ค�าถามคือเราท�าได้หรือไม ่
แล้วจะท�าอยา่งไร 
 ด้วยเหตนุี ้เราจึงหนักลับมาดใูนแต่ละองค์กรว่าเขาใชวิ้ธอีะไร ซึง่เท่าท่ีดูมสีองวิธหีลัก 
คือ ใช้คนเข้ามาจัดการ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาป้องกัน ดังนั้น เวทีและเนื้อหาต่อจากน้ี 
จะมาส�ารวจดวู่า เทคโนโลยจีะชว่ยปรบัปรุงความปลอดภัยทางถนนได้อยา่งไร โดยเฉพาะ
กับรถบรรทุก

ดร.เตือนใจ	ฟูกดูะ	
สมาคมวิจัยวิทยาการขนสง่แหง่เอเชีย

ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ
สมาคมวิจัยวิทยาการขนสง่แหง่เอเชีย

ธวัช ทองพูน
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

คณาศักด์ิ วาสนะสุขะ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

รัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด

อภิชาต พิมพระกร
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
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หน้าทีร่บัผดิชอบของผมคือ	การดูแลผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของรถยนต์	ทีดู่แล
อยูต่อนนี้คือ แผน่สะท้อนแสง ของบริษัท 3 เอ็ม ซึ่งอยูใ่นวงการความปลอดภัยทางถนน
มา กว่า 75 ปี โดยแผ่นสะท้อนแสงท่ีใช้นั้นมีหลายรูปแบบ ท้ังใช้กับป้ายจราจรข้างทาง 
หรือแม้แต่แถบสะท้อนแสงท่ีติดหลังรถบรรทุก รวมไปถึงเส้นจราจรสะท้อนแสง 
 ในกรณีของการลดอุบัติเหตุทางถนน ตัวอย่างท่ีสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการให้ใช้วัสดุ
เพ่ือความปลอดภัยท่ีมคุีณภาพดี เชน่ แถบสะท้อนแสงท่ีมขีนาดใหญไ่ด้คณุภาพ ซึง่สามารถ
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 25% ซึ่งงานศึกษาจากหลายท่ีให้ข้อมูลตรงกันว่า การใช้วัสดุ
เพื่อความปลอดภัยคุณภาพสูงสามารถลดอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บได้ อีกท้ังยังคุ้มค่า
ต่อการลงทุนเพราะมีราคาถูก ตัวอย่างเช่น หากเราขับรถไปตามถนนในเวลากลางคืน 
บนเส้นทางท่ีไม่มีไฟจราจร โดยเฉพาะในถนนท้องถ่ินท่ีไม่มีไฟถนน ก็อาจจะรู้สึก 
เปล่าเปล่ียว แต่หากเรามแีถบสะท้อนแสงใหเ้หน็ก็จะรูส้กึอุ่นใจ ชว่ยเพิม่สมรรถนะในการ
ขับขี่และเพิ่มความปลอดภัย 
 อย่างไรก็ตาม ป้ายจราจรสะท้อนแสงในท้องถนนของไทยเองก็มีหลายลักษณะ  
หลายคุณภาพ เชน่ ป้ายจราจรสะท้อนแสงบางชนิดใช้ได้ดีในตอนกลางวันแต่ไมส่ามารถ
ใช้ได้ในยามค�าคืนท่ีมีลักษณะการมองเห็นต่างกัน หรือป้ายจราจรท่ีติดต้ังในจุดท่ี 
ไม่เหมาะสม เช่น สร้างความสับสนให้ผู้ขับขี่ว่า ควรจะไปในเส้นทางไหน โค้งซ้ายหรือ 

‘ปริซึมสะท้อนแสง’ ช่วยกำรมองจำกมุมสูง

ธวัช ทองพูน 
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด 
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โค้งขวา ซึ่งป้ายจราจรท่ีดีควรจะเห็นได้ท้ังกลางวัน-กลางคืน และสื่อความหมายท่ีชัดเจน
ควรให้ผู้ขับขี่มองเห็นอย่างเข้าใจ ท้ังนี้ หลักการมองเห็นป้ายจราจรจะต่างกับหลักการ 
มองเห็นท่ัวไป แสงท่ีสะท้อนเข้าหาป้ายจะต้องย้อนกลับมาท่ีเดิม เช่น เมื่อขับรถไปแล้ว 
ไฟหน้ารถส่องไปสะท้อนกลับมายังตาของผู้ขับขี่เกิดเป็นมุมสังเกต ยิ่งในกรณีของ 
รถบรรทกุ ผูข้บัขีจ่ะต้องใชค้วามพยายามมากกว่า เน่ืองจากน่ังอยูใ่นท่ีนั่งสงู รวมถึงสภาพ
การขบัขีท่ี่ขบัมาเป็นเวลานานจนเกิดอาการล้า ดังนั้นปา้ยเตือนจึงต้องชว่ยในการมองเหน็
เป็นอยา่งดี 
 อีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยคือ การใช้ปริซึมสะท้อนแสง วัสดุเป็นฟิล์ม ภายใน
เป็นชั้นอากาศปกติ ท่ีน�ามาใช้สว่นใหญคื่อแบบรูปทรงลูกแก้ว ซึ่งให้ค่าสะท้อนแสงต�าสุด 
แต่เราได้พฒันาขึ้นมาเป็นปริซึมโดยขึ้นรูปจากตัวลกูแก้วเดิมแล้วน�ามาใสล่งในปา้ยจราจร
เพื่อท�าให้การมองเห็นเพิ่มมากขึ้น ในตอนแรกเราท�าเป็นปริซึมสี่เหล่ียม ต่อมาเมื่อมีการ
วิจัยเพิ่มข้ึนเราพบว่า ด้านเหล่ียมของทรงสี่เหล่ียมไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้เปล่ียนเป็น 
รูปทรงสามเหล่ียม ซึ่งท�าให้ค่าสะท้อนแสงเพ่ิมมากกว่าปริซึมท่ัวไป ซึ่งถ้ามองผา่นกล้อง
ก�าลังความขยายสูงจะเห็นว่า มีปริซึมเล็กๆ รูปสามเหล่ียมเรียงกันเป็นหมื่นเป็นล้านชิ้น 
อยูใ่นแถบสะท้อนแสง
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บรษัิทให้บรกิารด้านการเคล่ือนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ท้ังทางรถ	 เรอื	 รถไฟ	 ท้ังในและ
ระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ท�างาน 3 ปท่ีีผา่นมาเราพบว่า สาเหตุหลักของอุบติัเหตุ 
คือ คนท่ีเป็นพนักงานขับรถ ซึ่งมักประเมินศักยภาพตนเองจากประสบการณ์การท�างาน
ในอดีต ยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งมีความมั่นใจว่าตนเองไมผ่ิดพลาด ค�าถามคือ เราจะวัด
ความสามารถและสมรรถนะของพวกเขาอย่างไร เพราะการขับรถไม่ได้ใช้เฉพาะเร่ือง
ประสบการณ์ แต่มีเร่ืองความพร้อมของร่างกาย หากมีความเมื่อยล้าสะสม ก็ท�าให้การ 
ต่ืนตัวลดน้อยลงได้หรือแม้กระท้ังสิ่งเร้าจากสภาวะแวดล้อมภายนอกสถานท่ีท�างาน เชน่  
ปัญหาท่ีเกิดในครอบครัว บริษัทก็ยังไมส่ามารถเข้าไปจัดการความเสี่ยงได้ 
 สิ่งท่ีองค์กรน�ามาลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ คือการจัดการความปลอดภัย safety 
management โดยเริ่มจากการจัดการคน จากเดิมท่ีองค์กรเราใช้การประเมินจาก
ประสบการณ์ในอดีต ใบผ่านงานและการบอกต่อของพนักงาน ซึ่งไม่มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  
เราจึงมโีจทยเ์รื่องการคัดเลือกคนขึ้นมา เริม่จากเรื่อง สขุภาพ ว่าพนกังานขบัรถมสีขุภาพ
ท่ีดีพอจะท�างานหรือไม ่สองคือเรื่อง ทักษะ โดยต้ังโจทย์ว่า พนักงานคนนี้ เราจะให้เขาไป
ท�างานกับเคร่ืองจักรแบบไหน เราไม่สามารถน�าคนขับรถกระบะไปขับรถขนส่งสินค้า
อันตรายได้ ต่อให้บุคคลนั้นจะบอกเราว่า เขาได้รับใบอนุญาตประเภท 4 ก็ตาม 

จัดกำร ‘คน’ จัดกำรควำมปลอดภัย

รัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดำ 
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 เมื่อเรามีการจัดการกระบวนการวัดความรู้เบื้องต้นแล้ว หลังการสอบปฏิบัติและรับ
เข้ามาเป็นพนักงานแล้ว เราต้องมีกระบวนการติดตามการท�างาน ท้ังท่ีเป็นแบบการใช ้
คนติดตาม เชน่ การสอนงาน อบรม หรือการติดตามงานระหว่างวันท�างาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าในแต่ละวันคนขับรถมีสุขภาพท่ีพร้อมท�างานเสมอ เชน่ การวัดความดัน การตรวจหา
สารเสพติด มีการสัมภาษณ์เรื่ องสุขภาพในแต่ละวัน พักผ่อนพอหรือไม่ หรือดูว่า 
ก่อนหน้านี้มีการขับรถยาวนานมาก่อนหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบสุขภาพนี้ไม่ได้หมายถึง
การเป็นโรคติดต่อ แต่เพื่อรับรู้ศักยภาพของพนักงาน โดยติดตามในลักษณะของบันทึก
การท�างานและสขุภาพเพื่อน�ามาปรับปรุง เชน่ การปรับเร่ืองการควบคมุชั่วโมงการท�างาน
ของผู้ขับขี่ทางไกล ซ่ึงต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละช่วง ตัวอย่างท่ีผ่านมา 
ท่ีเราได้ปรับปรุงก็คือ การเปล่ียนเพดานระยะขบัรถของพนักงานขบัรถจากหนว่ยกิโลเมตร 
มาเป็นช่ัวโมงในการท�างาน และก�าหนดจุดจอดพักรถท่ีต้องเหมาะสมกับสภาพรถ  
ณ ชว่งเวลานั้น เป็นต้น



378

ปตท.	รบัผดิชอบในเรื่องการขนสง่น�ามนั	ก๊าซ้	ปิโตรเลยีมเคม	ีต้ังแต่ต้นทางจากโรงกล่ัน
ถึงมือผู้บริโภค จากการประเมินเรื่องอุบัติเหตุของเราพบว่า สาเหตุหลักเกิดจากคน  
88 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอรเ์ซ็นต์มาจากสภาพรถท่ีไมอ่ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะว่ิงอยา่งปลอดภัย 
ซึ่ง ปตท. เองได้สร้างข้อบังคับเป็นกฎข้ึนมาว่า รถท่ีคุณจะน�ามาว่ิงให้กับเราต้องผ่าน
มาตรฐานตามข้อก�าหนดอะไรบ้าง ดอกยางลึกเท่าไร เป็นต้น 
 กลับมาท่ีเร่ืองคน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลัก สิ่งท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ 
เรื่องความเร็วในการขับข่ี บวกกับสภาพร่างกายท่ีมีความเครียดสะสม การพักผ่อนท่ี 
ไมเ่พียงพอ หรือการด่ืมสุราขณะขับขี่ ตลอดจนปัญหาเรื่องสุขภาพ เชน่ ความเสื่อมถอย
ในการมองเห็น นอกจากนี้เรายังควบคุมเรื่องการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

วำงข้อก�ำหนด คุณภำพ คน-รถ

คณำศักดิ์ วำสนะสุขะ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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ทีเ่อสซ้จี	ีโดยพื้นฐานเรามโีรงเรยีนทักษะพิพัฒน์	ใช้อบรมพนักงานขับรถและเจ้าของ
กิจการขนสง่ท่ีเข้ามารว่มท�าธุรกิจ เพื่อพฒันาทักษะและใหค้วามรูซ้ึ่งเปน็การลดอุบติัเหตุ
ได้โดยตรง อีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI - Artificial 
Intelligence) เพ่ือใช้กับหอ้งปฏิบติัการ LCC หรือ logistic command center (ศนูย์ควบคมุ
การขนส่ง) ท�างานประสานกันระหว่างคนและเอไอ ห้องควบคุมน้ีต้ังข้ึนในปี 2554  
ใช้ระบบฐานข้อมูลโดยรวบรวมบิ๊กดาต้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการขับข่ีของ
พนักงานขับรถ 
 ตัวอยา่งของเอไอท่ีเราใช้ในการควบคุม เชน่ การติดต่อสื่อสารระหว่างห้องควบคุม
กับพนักงานขับรถ จะเป็นเสียงพูดในห้องโดยสาร โดยท่ีคนขับรถไมจ่�าเป็นต้องปล่อยมือ
จากพวงมาลัย มีระบบ line auto ระบบ auto call และ wave alarm แจ้งเตือนหาก 
คนขับรถขับไปจอดบนไหล่ทาง ซึ่งเอไอจะโทรศัพท์เข้าไปในห้องควบคุมและแจ้งเตือน 
 ซึ่งต้ังแต่เราใช้ระบบนี้เมื่อปีท่ีแล้ว ก็ไม่ปรากฏอุบัติเหตุจากการจอดรถบนไหล่ทาง
อีกเลย มากไปกว่านั้นเรายังพัฒนาระบบให้สามารถใช้ได้กับรถของผู้ประกอบการ 
ทุกประเภทโดยท่ีเราจะเข้าไปบริหารจัดการระบบให้ 
 ท้ังนี้ระบบ LCC ขณะนี้ได้พัฒนาไปมากกว่าเรื่องความปลอดภัยแล้ว โดยสามารถ 
น�าไปใช้กับผู้ประกอบการให้สามารถเห็นระบบการขนส่งในภาพรวมท้ังหมดเพ่ือน�าไป
วางแผนประกอบธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

ขนส่งปลอดภัย ด้วย ‘เอไอ’

อภิชำต พิมพระกร 
ผู้จัดการอาวุโสด้านความปลอดภัย 
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
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Smart Investment

เสวนำ

ลงทุนอย่ำงไร…ไม่ให้สูญเปล่ำ

ธวัช	ทองพูน
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

คณาศกัดิ	์วาสนะสขุะ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

รฐัวิสสตุ	วงษ์จักษุจินดา
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย)

อภิชาต	พิมพระกร
ผู้จัดการอาวุโสด้านความปลอดภัย

บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ผูด้�าเนินรายการ
รศ.ดร.สายประสทิธิ	์เกิดนิยม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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แต่ละปีมผีู้เสยีชวิีตจากการชนท้ายรถบรรทุกมากมาย	ซ้ึ่งเทคโนโลยทีี่จะเข้ามาช่วย	
ลดอุบติัเหตุตรงนีจ้ะเนน้ไปท่ีเรื่องของการเพิม่การมองเหน็ในตอนกลางคืน เชน่ ในถนนท่ี
มดื ระหว่างท่ีมีรถสองคันว่ิงสวนกันหรอืตามกันมา ควรมอีะไรเปน็สญัลักษณท่ี์บง่บอกหรือ
แจ้งเตือน โดยสะท้อนไปยังสายตาผู้ขับขี่จนสามารถกระตุ้นคนขับให้เห็นวัตถุข้างหน้า 
และสามารถเบรกได้ทันท่วงที 
 ในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศให้รถติดแถบสะท้อนแสง 
เหลืองแดงและเหลืองขาวด้านข้างและหลังรถ ถ้ารถบรรทุกไม่ติดแถบสะท้อนแสงไว้ 
ท้ายรถ รถท่ีขับมาก็แทบจะมองไม่เห็นรถท่ีจอดอยู่ข้างหน้าได้ โดยหลักการสะท้อนแสง 
ท่ีดี แสงจะว่ิงไปท่ีเป้าแล้วควรจะสะท้อนกลับมาท่ีเดิม รถบรรทุกซึ่งเป็นรถสูงจึงต้องใช ้
มมุท่ีกว้างกว่าในการมองแสงท่ีสะท้อนจากไฟหนา้รถ น่ันหมายความว่า ต้องใชทั้กษะการ
มองเห็นท่ีเพิ่มมากขึ้น เชน่เดียวกับป้ายจราจร
 ขอ้สงัเกตประการหนึ่งก็คือ รถบรรทกุท่ีติดแถบสะท้อนแสงหลายคันท่ีว่ิงอยูบ่นถนน  
เป็นแถบสะท้อนแสงท่ีสามารถมองเห็นได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านัน้ แต่อาจจะไมส่ะท้อน
แสงได้ดีในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็นแถบสะท้อนแสงท่ีไม่ได้คุณภาพ  
เพราะมีหลายผู้ประกอบการท�าวัสดุสะท้อนแสงเลียนแบบคุณภาพต�าข้ึนมาจ�าหน่าย  
ซึ่งถ้าเป็นของท่ีได้มาตรฐานน้ัน จะต้องใช้งานได้ดีท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน และ
รับประกันอายุการใช้งาน 7 ปีจากบริษัทผู้ผลิต

แถบสะท้อนแสง  
เซฟรถใหญ่เพ่ือรถเล็ก

ธวัช ทองพูน 
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด 
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 ส�าหรับแนวทางท่ีเราจะสนับสนุนในเรื่องนี้ ขณะนี้บริษัทได้พยายามท�ากิจกรรม 
เพื่อสังคม โดยเข้าไปรว่มกับองค์กรต่างๆ เชน่ นิคมอุตสาหกรรม ให้ความรู้และสนับสนุน
เรื่องวัสดุต้นแบบท่ีสามารถน�าไปลดอุบัติเหตุได้จริง และน�าไปแจกในจุดต่างๆ ในช่วง
เทศกาล

รถบรรทุกที่ติดแถบสะท้อนแสง
หลำยคันที่วิ่งอยู่บนถนน  
เป็นแถบสะท้อนแสงที่สำมำรถ
มองเห็นได้เฉพำะตอนกลำงวัน
เท่ำนั้น แต่อำจจะไม่สะท้อนแสง
ได้ดีในเวลำกลำงคืน 
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รถทีอ่งค์กรเลือกมาบรหิารจัดการ	คือรถขนสง่ขนาดใหญแ่ละรถขนาดกลาง	เทคโนโลยี
ท่ีน�ามาใช้คือระบบ IVMS (IVMS : In Vehicle Monitoring System – อุปกรณ์ควบคุม
พฤติกรรมการขับรถท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ) ติดต้ังในรถขนส่งขนาดใหญ่ เราสามารถ
ติดตามเส้นทางการเดินรถ พฤติกรรมการขบัขี ่ภายในรถจะมจีีพีเอส กล้องวงจรปดิ (CCTV) 
สามารถส�ารวจได้ว่า มีการน�าผู้โดยสารอ่ืน เช่น คนในครอบครัวโดยสารไปด้วยหรือไม ่ 
หรือป้องกันการโยกย้ายถ่ายเทสินค้าระหว่างการขนสง่ 
 ปตท.ใช้วิธีการจ้างบริษัทภายนอกท่ีช�านาญในเรื่องนี้เข้ามารับช่วงต่อในการขนส่ง
สินค้าโดยรถขนส่งขนาดใหญ่ วิธีการคัดเลือกรถเข้ามารับช่วงต่อ เราใช้วิธีการประมูล  
และใชข้อ้ก�าหนดการประมูลเป็นตัวควบคุม เชน่ ก�าหนดหา้มน�ารถท่ีมอีายุการใชง้านเกิน 
8 ปีมาใช้ นอกจากนี้เรายังจัดให้ภายในรถมีระบบการแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อร่างกาย
อ่อนเพลีย มกีารตรวจเชค็โดยใชก้าร์ดระบุตัวคนขับเพื่อตรวจว่า มกีารรับงานเกินก�าหนด
หรือให้คนอ่ืนมารับงานแทนหรือไม่ ต้องมีการแสดงตัวตนก่อนขับขี่ทุกคร้ัง มีการติดต้ัง
กล่องสื่อสาร หรือ box voice เพื่อพูดคุยกับผู้ขับขี่ตลอดเส้นทาง เช่น พูดคุยตักเตือน 
เมื่อผูข้บัขีใ่ชค้วามเรว็เกินก�าหนด หรือจอดรถในท่ีท่ีไมป่ลอดภัย โดย ปตท. จะเปน็ผูล้งทนุ
ในเทคโนโลยีเหล่านี้ให้บริษัทรับจ้างขนสง่น�าไปปฏิบัติตาม 

ระบบควบคุมพฤติกรรมกำรขับรถ

คณำศักดิ์ วำสนะสุขะ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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 แนวทางในการป้องกันท่ีเราต้องการอยากจะลงทุนเพิ่ม คือเน้นไปท่ีเร่ืองความ
ช�านาญของผู้ขับขี่ โดยจัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะการขับ เช่น ใครช�านาญเส้นทาง
ไหน หรือใครขับเส้นทางใกล้-ไกล เป็นต้น 

ภำยในรถมีระบบกำรแจ้งเตือน 
ผู้ขับขี่เมื่อร่ำงกำยอ่อนเพลีย  
มีกำรตรวจเช็คโดยใช้กำร์ด 
ระบุตัวคนขับเพ่ือตรวจว่ำ  
มีกำรรับงำนเกินก�ำหนด 
หรือให้คนอื่นมำรับงำนแทนหรือไม่ 
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เทคโนโลยทีีเ่ราน�ามาใช้	คือระบบวิเคราะหพ์ฤติกรรมการขบัรถว่า	มคีวามเสีย่งต่อการ
เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ โดยมีการวิเคราะห์ในระหว่างวัน ระหว่างสัปดาห์ไปจนถึงระหว่าง
เดือนและปี เพื่อดูว่าพนักงานขับรถแต่ละคนมีพฤติกรรมในการขับรถอยา่งไร ภายในรถ
ยงัติดต้ังตัวกล้อง ด้านหนา้และด้านขา้งของคนขบั กล้องจะบนัทึกขอ้มลูและสง่กลับมายัง
ศูนย์ควบคุม สามารถมอนิเตอร์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนพนักงานขับรถให้รู้ล่วงหน้า 
ถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ติดตำมคนขับ มอนิเตอร์ควำมเส่ียง

รัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดำ 
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 
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ในเรื่องทีเ่กีย่วกับตัวรถ	เราเน้นใน	2	เรื่องหลักคือ	การสญัจรอัจฉรยิะ	และ	สิง่แวดล้อม
อัจฉริยะ เราคิดระบบ SCG smart logistic ข้ึนมาเพื่อความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยในตัวรถ เราติดต้ังเซนเซอร์ต่างๆ ภายใน ท�างานร่วมกับ
แอปพลิเคชันให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ หากไม่ได้
เข้าไปต้ังค่าสถานะการขับขี่ก็จะไม่สามารถน�ารถออกไปขับได้ เพราะสถานะของรถ 
ไมต่รงกับขอ้ก�าหนดของบรษัิท ซึ่งรถท่ีเอสซจีีใชเ้ปน็ของผูป้ระกอบการภายนอกท่ีเขา้มา
ประมูลงาน เราจึงต้องมีการอมรมก่อนทุกครั้ง 
 บริษัทยังมีโครงการท่ีท�าร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการป้องกันเด็กติดรถ  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามลูกตัวเองขณะเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้แบบ 
เรียลไทม์  รวมถึงสามารถประเมินพฤติกรรมของผู้ขับรถรับ-ส่ง โดยเราจะเข้าไป 
ด�าเนนิการเร่ืองติดต้ังและค่าใช้จ่ายให ้ต้ังแต่เร่ืองตัวสแกนบาร์โค้ด ระบบภายในรถรบั-สง่
นักเรียน ซึ่งระบบท่ีเราคิดค้นขึ้นมานี้สามารถน�าไปใช้ได้กับรถโรงเรียนทุกประเภท  
และเข้าถึงได้กับผู้ใช้ทุกประเภท แม้แต่รถรับ-สง่นักเรียนท่ีไมใ่ชร่ถตู้ในต่างจังหวัด
 แนวคิดเรื่องการใชเ้ทคโนโลยท่ีีอยากน�าเสนอนี ้เราคิดกระท้ังเรื่องเทคโนโลยีท่ีจะใช้
กับรถจักรยานยนต์ เช่น หากผู้ขับมีกล่ินแอลกอฮอล์ติดตัวมาจะไม่สามารถขับรถได้  
และจะมีข้อความส่งถึงภรรยาหรือคนใกล้ชิดของท่าน เราสามรถท�าได้ถึงขนาดนี้แล้ว  
ซึ่งต้องติดตามว่า จะมีคนน�าไปใช้หรือไม ่

แอพฯ เช็คสภำพรถก่อนสตำร์ท

อภิชำต พิมพระกร
ผู้จัดการอาวุโสด้านความปลอดภัย
บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
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กรณขีองไทย	อุบติัเหตทุีเ่กิดขึน้กว่า	70	เปอรเ์ซ้น็ต์มาจากจักรยานยนต์	หากเป็นไปได้
อยากให้บริษัท 3 เอ็มช่วยท�าสติกเกอร์ประเภทเดียวกับท่ีใช้กับรถบรรทุก น�าไปติดให ้
รถจักรยานยนต์ หรือน�าไปแจกให้กับชุมชนในต่างจังหวัด และควรมีการลงทุนเรื่องการ 
ให้ความรู้เก่ียวกับคุณภาพของแถบสะท้อนแสงกับผู้ใช้รถ 
 อยากให้บริษัทลงทุนเพิ่มในเรื่องระบบมอนิเตอร์แรงดันลมยาง (TPMS - Tire 
Pressure Monitoring System) นอกเหนอืจากการจัดการตัวรถ ยิง่กลุ่มรถท่ีองค์กรใช้เปน็
รถท่ีมาจากภายนอก เราจึงควรมีเง่ือนไขและความเข้มงวด หรือมีมาตรฐานตัวรถท่ี 
เพ่ิมข้ึน โดย TPMS นี้มีการน�ามาใช้กันในยุโรป เป็นเครื่องวัดแรงดันลมยาง เป็นมิเตอร์ 
ติดอยูบ่ริเวณล้อรถ 
 เร่ืองการส่งกลับข้อมูล สิ่งท่ีอยากให้คิดเพิ่ม คือระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงท่ีใช้กัน
อาจจะไมเ่รียลไทม์ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ภายในเสี้ยววินาที การใช้จีพีเอสเข้ามาชว่ย 
อาจจะมีการดีเลย์ คือเร็วท่ีสุดคือ 5 วินาที เราจะท�าอยา่งไรให้มันทันเวลา ขอยกตัวอยา่ง
ท่ียุโรป ตัวรถจะถูกติดต้ังระบบแจ้งเตือนเอาไว้ โดยแจ้งเตือนตลอดเวลาในระหว่าง 
การขับขี่ เชน่ หากเล้ียวอันตรายก็จะแจ้งเตือนทันทีอัตโนมัติ ซึ่งแนวโน้มการลดอุบัติเหตุ
ของโลกข้างหน้าจะเป็นแบบอัตโนมัติ ท้ังหมดนี้จะอยูภ่ายในรถ แต่ในกรณีของไทยเรายัง
ไมม่ตีรงนีส้ว่นหนึง่อาจจะมาจากเราไมม่อุีตสาหกรรมรถยนต์ท่ีเปน็ของเราเอง แต่เราท�าได้
ในลักษณะอุปกรณเ์สรมิ ยกตัวอยา่งเชน่ การติดไฟด้านขา้งตัวรถจักรยานยนต์ ไฟจะสว่าง
วาบขึ้นมาทันทีเพื่อแจ้งเตือนหากมีการเล้ียวแบบอันตราย เป็นต้น 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีเราน�ามาใช้กับรถนั้นแทบจะครอบคลุม แต่เรายังไมไ่ด้ลงไปถึง
รถสามล้อพว่งขา้ง รถอีแต๋น ฯลฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ชร้ถท่ีไมเ่คยอยูใ่นกลุ่มเปา้หมาย ซึ่งนา่จะ
เปน็การลงทนุท่ีคุ้มค่าหากลงทนุกับรถประเภทนี้โดยไมต้่องรอรัฐบาล และอยากใหล้งทนุ
ท�าในพื้นท่ีท่ีไมใ่ชเ่มืองใหญด้่วย

ข้อเสนอเพ่ิมเติมจำกผู้ด�ำเนินรำยกำร

รศ.ดร.สำยประสิทธิ์ เกิดนิยม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ







391

Smart Road User

เสวนำ

ควำมปลอดภัยในมือคุณ
Value of life ต้องมำพร้อมกับ 
กำรท�ำให้คนปลอดภัย

พ.ต.อ.สมเดช	เกษมสขุ	
ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค 7  

ดร.ศาสตราวุฒ	ิพลบูรณ์	
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส) 

นพดล	สนัติภากรณ์	
บริษัทกลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จ�ากัด 

รฐัพล	วิราพร	
บริษัทไอโออะเดย์ จ�ากัด

ผูด้�าเนินรายการ
ดร.เตือนใจ	ฟูกดูะ

สมาคมวิจัยวิทยาการขนสง่แหง่เอเชีย
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ท�างานเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนคดีอาญาทางจราจรมาต้ังแต่ปี	 2532	และเริม่น�า	
ความรู้เร่ืองเหล่าน้ีมาใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุต้ังแต่ปี 2549 สืบสวนและหาข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน ท�างานร่วมกับทีมขนส่งทางบกและแขวงการทางฯ มีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เข้ามาชว่ยบริหารจัดการ โดยมีพื้นท่ีการจัดการคือจังหวัดสุพรรณบุรี 
 รูปแบบอุบัติเหตุจากรถบรรทุกท่ีสามารถแก้ไขได้มีท้ังสิ้น 4 รูปแบบ คือการชนท้าย 
การขับเร็ว การหลับใน และการตัดหน้าอยา่งกระชั้นชิดของรถบรรทุก 
 ยกตัวอย่างกรณีหลับใน ข้อมูลท่ีเราเก็บมาพบว่า มักจะเกิดในจุดซ�าเดิมและใน 
ช่วงเวลาไล่เล่ียกัน เราพบว่าหากผู้ขับข่ีรับงานจากกรุงเทพฯ และวิ่งมาถึงจุดดังกล่าว 
จะเป็นช่วงท่ีร่างกายเริ่มอ่อนล้า ประกอบกับไม่มีจุดพักรถ เราจึงแก้ปัญหาด้วยการ 
ขึ้นป้ายแจ้งเตือนขนาดใหญ่ว่า ระวังหลับใน หรือกรณีในจุดกลับรถ รถสิบล้อจะออกตัว
ทางด้านขวาและรถทางตรงท่ีว่ิงมาจะชนทันที หรือการตัดหน้ารถอย่างกระช้ันชิดของ
จักรยานยนต์กับรถสิบล้อท่ีเตรียมเล้ียวบริเวณไหล่ทาง 
 การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุ เช่น กรณีของรถท่ีชนท้าย เราท�าหนังสือ
ถึงกรมการขนส่งฯ ให้ออกหนังสือให้รถบรรทุกต้ังแต่ 6 ล้อขึ้นไปมีอุปกรณ์ควบส่วน  
เป็นกรวยยางอยา่งน้อย 3 อัน น�ามาใช้ในเวลาจอดรถ มีสติกเกอร์สะท้อนแสงติดท่ีกรวย 

มุมผู้ปฏิบัติงำน

พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุข 
ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค 7  
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เพื่อกันไมใ่ห้รถอ่ืนมาชนท้าย กรณีนี้เราต้องให้เขาจอด เพราะถ้าง่วงแล้วฝืนขับต่อไปจะ
เป็นอันตราย สว่นเรื่องการหลับใน เสนอให้มีการเตือนท่ีดีขณะขับขี่ 
 ท้ังนี ้ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาติได้ใหพ้นักงานสอบสวนระบุจุดเกิดอุบติัเหตทุางถนน
ลงในระบบ clam ซึ่งจะระบุละติจูด-ลองติจูดทางภูมิศาสตร์ลงในระบบ ซึ่งเราเสนอให้มี
การด�าเนินการเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ  โดยเฉพาะข้อมูลเร่ืองการ
หลับใน การตัดหน้ารถและจุดกลับรถ 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำต ิ
ได้ให้พนักงำนสอบสวน 
ระบุจุดเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 
ลงในระบบ clam ซึ่งจะระบุ
ละติจูด-ลองติจูดทำงภูมิศำสตร์
ลงในระบบ ซึ่งเรำเสนอให้มีกำร
ด�ำเนินกำรเรื่องกำรเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำงๆ
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อุบติัเหตหุลับในเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา	เราสามารถพบอุบติัเหตทุีเ่กิดจากการหลับในได้
ทุกเดือน ค�าถามท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ระหว่างหลับในกับเมาแล้วขับ อะไรมีความรุนแรง
มากกว่ากัน กรณีเมาแล้วขับ ภาครัฐมีกฎหมายท่ีรุนแรงและชัดเจนว่า หากมีสาร
แอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมา แต่การหลับในยังไม่มี
ขอ้มลูทางวิทยาศาสตรห์รอืขอ้กฎหมายบอกได้เลยว่า ขบัมาก่ีชัว่โมงแล้วจะเกิดการหลับใน 
หรือแสดงว่าง่วงแล้วขับ อาจจะพอมีบ้างในกฎหมายท่ีบังคับใช้กับรถบรรทุก เชน่ ให้ขับ 
4 ชั่วโมงแล้วพัก แต่ยังไมม่ีกฎท่ีบังคับใช้กับรถยนต์สว่นบุคคล ค�าถามท่ีตามมาคือ ใครจะ
เป็นคนบอกว่าเกิดการหลับใน 
 ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เรามีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยแก้ไขเรื่องการหลับใน รถทุกคนของ 
เทสโก้ โลตัส จะมีอุปกรณ์ประเภทนี้ติดต้ังไว้ในรถ เป็นกล้อง Fatigue Camera คล้าย 
กล้องหน้ารถ มีท้ังระบบจีพีเอสท่ีคอยแจ้งเตือนว่า เราอยูต่รงไหน มีระบบสัญญาณเตือน
คนขับ และส่ันเมื่อคนขับหลับตา หลักการท�างานของเทคโนโลยีตัวนี้คือ หลังจากท่ีเรา 
ติดต้ังเข้าไปในรถ กล้องตัวนี้จะจับหน้าผู้ขับข่ีโดยสามารถแยกได้ว่า ส่วนไหนเป็นอะไร 
บนใบหนา้ ทันทีท่ีคนขบัหลับตามากกว่า 75 เปอรเ์ซนต์ของการลืมตาปกติหรอื 1.5 วินาที 
ระบบจะสั่นและสัญญาณเตือนจะท�างาน 

มุมผู้ใช้เทคโนโลยี

ดร.ศำสตรำวุฒิ พลบูรณ์ 
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส) 
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 สิง่ส�าคัญท่ีท�าใหเ้ทคโนโลยท่ีีว่าน้ีประสบความส�าเรจ็คือ การระวังและการแจ้งเตือน
ท่ีไม่ผิดพลาด เช่น การแยกระหว่างการน่ังหร่ีตาหรือหลับ นอกจากน้ันเรายังมีระบบ
ศูนย์กลางท่ีควบคุมโดยคนคอยแจ้งเตือนด้วยการโทรศัพท์ไปท่ีหัวหน้าของพนักงาน 
ขับรถ หัวหน้างานก็จะโทรไปแจ้งผู้ขับรถและถามเรื่องความง่วง รวมถึงแนะน�าให้พัก 
หรือเปล่ียนคนขับ 
 ด้วยระบบท่ีอัตโนมัติและมีคนคอยมอนิเตอร์ท�าให้เราสามารถท�างานได้ตลอด  
24 ชั่วโมง และมีการโชว์ข้อมูลตลอดเวลา มีการเก็บข้อมูลในทุกวัน ท�าให้เราพบว่า  
การหลับในสามารถเกิดขึ้นได้ต้ังแต่ชั่วโมงแรกท่ีขับขี่กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผิดจาก 
ความเชื่อเดิมท่ีว่า การขับรถทางตรงเป็นเวลานานจะท�าให้หลับใน หรือเวลาตี 2 ถึงตี 4 
คือชว่งหลับใน ซึ่งหากเป็นไปได้ ภาครัฐควรจะเข้ามาชว่ยเรื่องค่าติดต้ังอุปกรณ์เนื่องจาก
พวกเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีมีการก�าหนดเป็นข้อกฎหมาย 
 กรณเีทสโก้ โลตัส เราเลยสร้างเป็นโมเดลธุรกิจข้ึนมา สร้างใหด้วู่าหากติดต้ังอุปกรณ์
ดังกล่าวแล้วจะคุ้มค่าหรอืไมห่ากคิดเปน็ตัวเงิน เราพบว่าเมื่อติดต้ังอุปกรณ์เหล่านีแ้ล้วเกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่ เราจึงไปคุยกับบริษัทประกันโดยต่อรองขอลดค่าเบี้ยประกันลง 
ซึ่งสามารถลดลงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ อีกท้ังอัตราการเกิดอุบัติเหตุใหญห่ลังจากติดกล้อง
ยังเป็นศูนย์ ไม่มีการบาดเจ็บของพนักงาน และสินค้าก็ไม่เสียหาย จึงขอเสนอให ้
น�าเทคโนโลยีชิ้นนี้ไปใช้กับรถบริการสาธารณะท่ีต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารหลายคน

หลังจำกที่เรำติดตั้งเข้ำไปในรถ กล้องตัวนี้
จะจับหน้ำผู้ขับขี่โดยสำมำรถแยกได้ว่ำ 
ส่วนไหนเป็นอะไรบนใบหน้ำ ทันทีที่คนขับ
หลับตำมำกกว่ำ 75 เปอร์เซนต ์
ของกำรลืมตำปกติหรือ 1.5 วินำที  
ระบบจะส่ันและสัญญำณเตือนจะท�ำงำน 
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บรษัิทกลางประกันภัยมหีน้าที่หลักคือ	 จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม	พ.ร.บ.	 โดยหาก	
เกิดเหตุขึ้นก็จะเข้าไปดูแลแทนบริษัทประกันภัย และหากผู้เสียหายไม่มีประกัน เราก็จะ
เข้าไปท�าหน้าท่ีโดยใช้กองทุนทดแทนฯ 
 ต่อมาคือการท�าหน้าท่ีในการรับประกันภัยรถ แต่เดิมนั้นเราปรับเรื่ องการลด 
เบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคลให้ลดลงตามประสบการณ์ของผู้ขับขี่ หรือตามความเสี่ยง
ของรถแต่ละประเภท ส่วนการใช้เทคโนโลยีจะอยู่ในส่วนของอุปกรณ์เพ่ือป้องกัน 
ความเสี่ยง ซึ่งโครงสร้างของระบบประกันภัยได้ก�าหนดให้ลดเบ้ียประกันไว้อยู่แล้ว  
เชน่ ระหว่างรถแท็กซีกั่บรถยนต์สว่นบุคคล ความเสีย่งของรถแทกซีก็่ต้องมากกว่าอยูแ่ล้ว 
รถบรรทุกสิบล้อและรถบรรทุกธรรมดาก็จะมีเบี้ยประกันไม่เท่ากัน ซ่ึงแนวโน้มของ 
เบี้ยประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลงเสมอ 
 ส�าหรับโจทย์เร่ืองอุบติัเหตกัุบบรษัิทประกันนัน้ยากมาก เพราะประกับภัยเปน็เหมอืน
ปลายน�าท่ีคอยเยียวยาหลังเกิดเหตุ ซึ่งต้องเยียวยาให้เป็นไปตามคาดหวังของผู้เสียหาย 
สิ่งหน่ึงท่ีเห็นเป็นปัญหาคือ เรามองว่าประชาชนเป็นผู้มีรายได้น้อยและจ่ายเบี้ยประกัน
ถูก รวมถึงสามารถออกรถจักรยานยนต์ได้โดยไม่ต้องมีใบขับข่ี  เทคโนโลยีท่ีจะเข้ามา 
ตอบโจทยเ์ราได้จึงเปน็เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการรวบรวมและประเมนิผลขอ้มลู น�าเสนอสาเหตุ 
สถานท่ีเกิดเหตุ ปัจจัยต่างๆ และน�ากลับไปสูต้่นเหตุเพื่อจัดการปัญหา ซึ่งท่ีเราท�ามานั้น
เราพบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จุดท่ีเกิดเหตุอยู่ในระยะไม่เกิน  
5 กิโลเมตรจากบ้านของตัวเอง 

มุมประกันภัย

นพดล สันติภำกรณ์ 
บริษัทกลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จ�ากัด 
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เทคโนโลยีที่จะเข้ำมำตอบโจทย์เรำได ้
จึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรรวบรวม 
และประเมินผลข้อมูล  
น�ำเสนอสำเหตุ สถำนที่เกิดเหตุ  
ปัจจัยต่ำงๆ และน�ำกลับไปสู่ต้นเหต ุ
เพ่ือจัดกำรปัญหำ 
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ปัจจัยและเง่ือนไขทีท่�าใหเ้กิดอุบติัเหต	ุเกิดขึน้ได้ใน	3	ช่วงเวลา	คือก่อนเกิด	ขณะเกิด	
และหลังเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีก่อนหน้านี้ มีต้ังแต่การเช็คเรื่องความง่วง ตรวจสอบยาง
รถยนต์ ซึ่งเราเรียกรวมๆ ตรงนี้ว่า ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)  
คือ การตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้ปลอดภัยก่อนล่วงหน้า 
 ในอนาคตข้างหน้า เราจะมีเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ท่ีเราสามารถเช่ือมโยง
เทคโนโลยีส่วนบุคคล รถ ถนนและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพ่ือมาแจ้งเตือนก่อนเกิด
อุบัติเหตุ จะมีเทคโนโลยีปกป้องชีวิตต่างๆ เข้ามาชว่ย เชน่ ระบบรถ Autonomous รถท่ี
ไม่มีคนขับ หรือระบบท่ีสามารถตรวจเช็คได้เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน โดยมีระบบเข้าไป 
ชว่ยเหลือฉุกเฉินทันทีซึ่งจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตถึง 91% 
 ส่วนส�าคัญของสมาร์ทซิต้ีคือ ระบบมอนิเตอร์ส่วนกลาง เช่น น�าข้อมูลการขนส่ง 
เข้ามาใช้เพ่ือให้บริการกับภาคขนส่ง ท้ังเรื่องการบริการขนส่งสินค้า การน�าเท่ียวท่ี 
ผู้ท่องเท่ียวสามารถสื่อสารกับตัวรถได้ว่าจะเดินทางไปในเส้นทางไหน จุดไหนบ้างท่ีเป็น
จุดเสี่ยง หรือการท�าท่ีจอดรถอัตโนมัติ ไปจนถึงการลดมลพิษท่ีเกิดขึ้นกับการขนสง่ 
 อนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีรถยนต์ท่ีเราจะเห็นมีสองแบบหลัก คือรถยนต์ไร้คนขับ  
มีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอขับขี่แทน และการควบคุมการขับข่ีระยะไกล (remote 
drive) โดยคนขับอยู่อีกท่ีหนึ่งและใช้รีโมทบังคับ ในช่วงแรกจะถูกน�าไปใช้กับรถขนส่ง 

มุมนักพัฒนำเทคโนโลยี

รัฐพล วิรำพร 
บริษัทไอโออะเดย์ จ�ากัด 
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เป็นส่วนใหญ่ คนขับรถบรรทุกนั่งในห้องแอร์ บังคับรถ ถ้าง่วงก็จะทราบได้ตรงนั้น  
อย่างไรก็ตามก็ยังมีอุบัติเหตุปรากฏขึ้นบ้าง ค�าถามท่ีตามมาคือ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
กรณีของรถยนต์ไร้คนขับ เราเถียงกันได้ต้ังแต่ว่า เป็นคนผลิตรถท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ 
หรือควรเป็นนักพัฒนาโปรแกรม แต่มีแนวโน้มว่า ผู้ผลิตรถจะเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองน้ี  
ผู้ผลิตจึงจะเสนอประกันให้ด้วย รถจึงจะมาพร้อมประกัน ส่วนการรีโมทนั้นเราสามารถ
โทษคนขับได้
 ปจัจัยท่ีเกิดอุบติัเหต ุแยกเปน็ คน เคร่ืองจักร สิง่แวดล้อม สว่นของคน เชน่พฤติกรรม 
การตระหนักเร่ืองการขับข่ี การอบรมให้เหมาะสมกับประเภทรถ ส่วนของรถจะมีเร่ือง  
รถอัจฉริยะท่ีเข้ามาช่วย และเรื่องส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัย ซึ่งของประเทศไทยแนวโน้ม 
จะไปอยู่ท่ีบุคคลมากกว่า เพราะเทคโนโลยีในไทยไม่ได้ด้อย ดังน้ันเราจึงควรน�าเอไอ 
เข้ามาจัดการพฤติกรรมคนขับ แจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ หรือเซนเซอร์ตรวจจับในรถ ดังนั้น
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือ 5G เพราะจะค่อนข้างเรียลไทม์หรือ
ดีเลย์น้อยกว่า 0.20 มิลลิวินาทีน้อยเกินกว่าท่ีเราจะรับรู้ได้ 
 มากไปกว่านั้น เราต้องท�าขอ้มลูจากบิก๊ดาต้าใหเ้ปน็สมารท์ดาต้า ซึ่งเปน็สว่นส�าคัญ
ท่ีจะท�าให้เราหาสาเหตุได้ว่า การเสียชวิีตมาจากอะไร ถนนหรอืคนท่ีไมพ่รอ้ม ตัวอยา่งของ
เมืองอัจฉริยะ สามารถตรวจจับและเช็คได้ต้ังแต่ คน รถ สมมติว่ารถก�าลังจะชนคน  
จะแจ้งเตือนคนขับรถและคนเดินถนนทันที ซึ่งเรายังสามารถน�ามาใช้กับเทคโนโลยี 
การขับขี่อ่ืนๆได้ เชน่ แจ้งเตือนการเล้ียว โดยจะถูกติดต้ังมากับตัวรถ ซึ่งแต่ละเครื่องมือ
นั้นจะท�างานแบบแลกเปล่ียนกัน เช่น เซนเซอร์ติดรถจะท�างานร่วมกันกล้องท่ีติดอยู่ 
ตามถนน เป็นต้น 

ในอนำคตข้ำงหน้ำ เรำจะมีเมืองอัจฉริยะ 
หรือ Smart City ที่เรำสำมำรถเชื่อมโยง 
เทคโนโลยีส่วนบุคคล รถ ถนนและส่ิงแวดล้อมเข้ำด้วยกัน  
เพ่ือมำแจ้งเตือนก่อนเกิดอุบัติเหตุ จะมีเทคโนโลยีปกป้อง
ชีวิตต่ำงๆ เข้ำมำช่วย หรือระบบที่สำมำรถตรวจเช็คได้
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยมีระบบเข้ำไปช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทันทีซึ่งจะเพ่ิมโอกำสรอดชีวิตถึง 91% 
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นพ.วิทยา	ชาติบญัชาชัย
ผู้อ�านวยการศูนย์ความรว่มมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
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ผูด้�าเนินรายการ
นพ.วิวัฒน์	ศตีมโนชญ์

ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความรว่มมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก  
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้านความปลอดภัยทางถนน

บทเรียนทศวรรษ 
แห่งควำมปลอดภัยทำงถนน

From Decade of Action  
for RS. to SDG’s 2030
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นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย 
ผู้อ�านวยการศูนย์ความรว่มมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
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นับต้ังแต่องค์การสหประชาชาติ	 ได้ก�าหนดวาระทศวรรษความปลอดภัยทางถนน		
(Decade of Action for Road Safety 2011-2020) ทุกประเทศท่ัวโลกก็หันมาขับเคล่ือน
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ระหว่างน้ันก็เกิดการประชุมและมาตรการต่างๆ จ�านวนมาก 
เป็นต้นว่าในปี 2009 เร่ิมมีการประชุมระดับรัฐมนตรีของโลก หรือ Global Ministerial 
Conference on Road Safety ท่ีมอสโกและเป็นท่ีมาของปฏิญญามอสโก (Moscow 
Declaration) น�ามาซึ่งการประกาศ UN Decade of Action 2011 ซึ่งมีเสาหลัก 5 ข้อท่ีเรา
ยึดถือเป็นหลักในการท�างานจนถึงทุกวันนี้ 
 สว่นวาระครึ่งทศวรรษ (Mid-Decade) ประชุมกันท่ีบาซิเลียในป ี2015 และก�าลังจะ
มกีารประชุมปดิทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนนท่ีสตอกโฮล์ม ในระหว่างนีก็้มรีายงาน
สถานการณ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO Global Status Report) เล่มแรกท่ีเผยแพร ่
ปี 2009 เล่มท่ีสองเผยแพรใ่นปี 2013 ซึ่งในรายงานฉบับนี้ประเทศไทยสูญเสียประชากร
จากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับท่ี 3 ของโลก เล่มท่ีสามเผยแพรใ่นปี 2015 ประเทศไทยขึ้นมา
เป็นอันดับ 2 ของโลก ฉบับล่าสุด ปี 2018 ไทยตกเป็นอันดับท่ี 9 ซึ่งในระหว่างนี้ก็มี 
การประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนอีกมากมายในระดับโลก 
 นอกจากนีใ้นเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs 
2015-2030) ก็มีเรื่องของความปลอดภัยทางถนน โดยเน้นให้ทุกประเทศให้ความส�าคัญ

The Impact of UN Decade of  
Action for Road Safety  
to Thailand

นพ.วิทยำ ชำติบัญชำชัย 
ผู้อ�านวยการศูนย์ความรว่มมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
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ในเรื่องนี้ มีการประชุมครั้งท่ี 69 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และมีมาตรการออกมา
โดยมีเป้าหมาย 12 ข้อซึ่งตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย 3 คนได้ไปร่วมก�าหนด 
เปา้หมายนั้นด้วย ท่ัวโลกถือว่าเปา้หมายดังกล่าวเปน็เปา้หมายรว่มกันของท้ังโลก (Global 
Target) และยึดเป็นตัวหลักในการด�าเนินการ 
 หลังจากท่ีเรามีรายงานระดับโลกมาเป็นขอ้มลู (global reference) พบว่า มีกิจกรรม
หรือ local activity สรุปสว่นท่ีส�าคัญๆ ในประเทศไทยคือ 
 1. มีศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แต่สิ่งท่ีเป็นจุดอ่อนส�าคัญคือ 
อาจจะยังเน้นช่วงเทศกาล เน่ืองจากข้อจ�ากัดในโครงสร้างของศูนย์ฯ ท�าให้ไม่สามารถ
ท�างานในลักษณะท่ีน�าเอาแผนหลักไปด�าเนินการได้ ท้ังยังขาดเรื่องงบประมาณ ก�าลังคน
และการก�ากับติดตาม 
 2. ภาคีเครือขา่ย ทกุวันนีภ้าคีเครอืขา่ยความปลอดภัยทางถนนมจี�านวนมาก แล้วยัง
มีกระจายไปในทุกจังหวัดโดยท�างานกับภาคีเครือข่ายหลากหลายซึ่งมาจาก 5 กลุ่มใหญ ่
คือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ต้ังแต่รัฐบาล รัฐสภา สภาพัฒน์ กรุงเทพมหานคร ส�านักงาน
ต�ารวจแหง่ชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ฯลฯ ฝา่ยประสงัคมก็มมีลูนธิิ 
องค์กร ท่ีท�างานด้านนีม้ากมาย ฝา่ยต่างประเทศ เชน่ องค์การอนามยัโลก, The Bloomberg 
Initiative for Global Road Safety (BIGRS), Road Safety Foundation, IRAP (the 
International Road Assessment Programme), NCAP (Global New Car Assessment 
Programme) ฯลฯ ฝ่ายเอกชน เช่น การนิคมฯ อมตะ เอสซีจี โตโยต้า ฮอนด้า  
สถานประกอบการมากมาย และภาคีภาคสังคม เครือขา่ยสื่อ 
 3. มรีะบบขอ้มลูบูรณาการ ประเทศไทยเป็นเพยีงไมก่ี่ประเทศท่ีองค์การอนามยัโลก
ยกย่องเร่ืองการบูรณาการข้อมูลหลายฐาน ได้แก่ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข 
ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ และบริษัทกลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ จ�ากัด ต้ังแต่ป ี2554 
นบัเปน็ความก้าวหนา้มาก ทกุสว่นในทกุจังหวัดต้องมสีว่นในการเก็บข้อมูล การบูรณาการ
ข้อมูลเชน่นี้ท�าให้เรารู้ว่าสถานการณ์จริงๆ ของประเทศเป็นอยา่งไร ถ้าใช้เพียงฐานเดียว
เราอาจประเมินผิดพลาดได้ 
 4. มีระบบรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของไทย เป็นรายงาน 
ระดับชาติ (National Status Report) คู่ขนานไปกับรายงานสถานการณ์ระดับโลก  
(Global Status Report) ปัจจุบันเผยแพร่เป็นฉบับท่ี 5 รายงานน้ีจะท�าให้ทุกจังหวัด 
รู้สถานะของตนเอง องค์การอนามัยโลกก็ยกเป็นตัวอย่างว่า ประเทศต่างๆ ควรจะท�า 
เช่นนี้ และเรายังมีการส�ารวจของ ThaiRoads Foundation ว่าในแต่ละจังหวัดคนใส่ 
หมวกกันน็อกเท่าไร 
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 5. มีการท�างานกับองค์กรต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
องค์การอนามยัโลกในการจัดการปัญหาความปลอดภัยทางถนน (Country Cooperation 
Strategy) เป็นนวัตกรรมท่ีองค์การอนามัยโลกคิดยุทธศาสตร์จัดการปัญหาใหญ่ของ
ประเทศไทยซึ่งมท้ัีงหมด 5 แผนงาน ความปลอดภัยทางถนนเป็นหนึ่งในแผนงานเหล่านั้น 
แล้วเราก็ท�าได้ดีมาก มีการท�าวิจัย มีระบบฐานข้อมูล ต่อไปจะเป็นฐานส�าคัญท่ีจะท�าให้
รายงานสถานการณไ์ด้เปน็ปจัจุบนัหรอืเรียลไทม์ นอกจากนี้ยงัมีการท�างานรว่มกับมลูนธิิ
บลมูเบริก์ ซึง่เนน้ใน 5 ประเทศ 3 เมอืงใหญ ่งานส�าคัญคือ ท�าใหก้ลุม่คนท่ีดแูลเรื่องกฎหมาย
มารวมตัวกันท�าให้เกิดการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย เชน่ ระบบการตัดแต้ม นอกจากนี้
ยังมีเร่ือง advocacy หรือการท�าสื่อรณรงค์ต่างๆ โดยเรื่องส�าคัญขณะน้ีคือ เบรก ABS 
ส�าหรับรถมอเตอร์ไซค์ เป็น 1 ใน 8 ของมาตรฐานยานยนต์ท่ีองค์การอนามัยโลกแนะน�า 
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญเ่พราะคนท่ีตายสว่นใหญเ่ป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
 6. มีความก้าวหน้าในการต้ังคณะกรรมการแก้ไขอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนี้ได้ข้อเสนอเป็นเรียบร้อยแล้ว รอเพียงให้รัฐบาลใหม่
ด�าเนินการต่อ 

องค์กำรอนำมัยโลกประเมินว่ำ  
ข้ออ่อนของประเทศไทยคือ  
กำรจัดกำรกับ พฤติกรรมเส่ียง  
ระบบกำรบริหำรจัดกำรของเรำยังไม่มีเจ้ำภำพ 
(lead agency) ท�ำให้งำนของเรำเป็นชิ้นๆ  
ยังไม่มีผู้ประสำนให้เกิดระบบควำมปลอดภัย 
ทำงถนนอย่ำงแท้จริง 
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 7. มีการปฏิรูปการใช้กฎหมายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมีท้ังการปรับ
โครงสร้างต�ารวจจราจร การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การพัฒนาระบบข้อมูล การออกกฎหมายหลายอย่าง เช่น การอายัดการ 
ต่อทะเบียนรถท่ีค้างจ่ายค่าปรับจราจร ระบบตัดแต้มท่ีก�าลังจะมีผลบังคับใช้ เป็นต้น 
 8. มีแผนงานมาตรการองค์กรป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึน เริ่มต้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข แต่ต่อไปจะได้ขยายเป็นนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันมีการสนับสนุน 
หนว่ยงานมากกว่า 1,000 แหง่ให้มีเรื่องมาตรการองค์กร เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมาย
ของบา้นเรายังไมดี่เท่าไร หนว่ยงานทกุหนว่ยงานจึงต้องดแูลบุคลากรของตัวเอง ขอ้ความ
ส�าคัญคือ จะใกล้จะไกล ต้องเปิดไฟ ใสห่มวก, ไมด่ื่มแล้วขับ, ไมข่ับเร็ว, คาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกท่ีนั่ง, ง่วงไมข่ับ, ขับตามกฎ, ติดต้ังซีซีทีวีในรถ 
 9. เครือข่ายพื้นท่ีมีหลักฐานการท�างานในพื้นท่ีมากมาย นวัตกรรมหลายอย่าง 
มาตรการองค์กรหลายอยา่งเกิดขึ้นจากในพื้นท่ี 
 10. การเข้ามามีสว่นรว่มของเครือขา่ยสื่อมวลชน การสื่อสารสาธารณะ เป็นเรื่องท่ี
ก้าวหน้ามาก และสื่อท�าให้เกิดการขับเคล่ือนอีกมากมายหลายเรื่อง 

 ตัวเลขการเสยีชวิีตบนท้องถนนของไทยขยบัข้ึนลงบา้งเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามมนัยัง
อยู่ในระดับ 20,000 คน หากดูในภาพรวมจะพบว่า 67 จังหวัดของไทยเสียชีวิตลดลง  
มีเพียง 10 จังหวัดท่ีเสียชีวิตเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของอุบัติเหตุในแต่ละจังหวัดก็ลดลง 
เช่นกัน จังหวัดท่ีมีการเสียชีวิตสูงสุดก็ยังเป็นระยองแต่จ�านวนก็ลดลงกว่าปีท่ีแล้ว  
การเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก จังหวัดท่ีมีการสูญเสีย 
น้อยท่ีสุดคือ นนทบุรี แมฮ่่องสอน 
 ความท้าทายส�าหรับประเทศไทย คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน 30 ต่อ 
แสนประชากร ประเทศท่ีตายต�าสุดในโลกนั้น เพียงแค่ 2.7 ต่อแสนประชากร ในเอเชีย 
ญ่ีปุ่นอยู่ท่ี 4.3 สิงคโปร์ 2.8 อังกฤษซ่ึงท่ีพื้นท่ีและประชากรเท่ากันกับประเทศไทยอยู่ท่ี  
3 ต่อแสนประชาการ และยงัมรัีฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะ 
และก�าหนดเป้าหมายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ หรือ Zero Vision ในยุโรป 28 ประเทศ 
มีประชากรรวมกันราว 500 ล้านคน ปี 2561 พบว่าเสียชีวิตรวมแล้ว 9,000 กว่าคน  
ขณะท่ีประเทศไทยมีประชากร 67 ล้านคน เสียชีวิต 20,000 คน มันจึงเป็นความท้าทาย
ว่า การตายบนท้องถนนไมใ่ชเ่ร่ืองเวรกรรม แต่ป้องกันและจัดการได้ดังท่ีประเทศในยุโรป
ท�าให้เห็น นอกจากนี้ความสูญเสียไม่ได้มีเพียงแค่การเสียชีวิต แต่ยังมีการบาดเจ็บ 
อีกมหาศาล ข้อมูลของกรมควบคุมโรคปี 2560 ระบุว่า ท้ังปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
1 ล้านคน และสถิติท่ีสงูไมใ่ชเ่ดือนเมษายน แต่เปน็เดือนตลุาคม พฤศจิกายนและธนัวาคม 
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 องค์การอนามัยโลกประเมินว่า ข้ออ่อนของประเทศไทยคือ การจัดการกับ  
พฤติกรรมเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการของเรายังไม่มีเจ้าภาพ (lead agency) ท�างาน 
ให้เกิดระบบ (safe system) งานของประเทศเราเป็นชิ้นๆ ยังไม่มีผู้ประสานให้เกิด 
ระบบความปลอดภัยทางถนนอยา่งแท้จริง
 ส่วนเรื่ องการบังคับใช้กฎหมาย ถึงวันนี้ผู้ ใหญ่ใส่หมวกกันน็อกร้อยละ 48  
เด็กร้อยละ 9 วัยรุ่นร้อยละ 22 สิบปีท่ีผ่านมาคนไทยใส่หมวกกันน็อกเฉล่ียร้อยละ 45  
ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีเกือบไม่เปล่ียนแปลง มันสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร มาตรการต่างๆ ก็เข้มข้นแตกต่างกันมากในแต่ละจังหวัด 
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ก่อนอ่ืนขอชื่นชมประเทศไทย	แม้จะมคีวามท้าทายที่เราต้องช่วยกันจัดการมากขึ้น		
แต่ในมมุมองขององค์การอนามยัโลก ประเทศไทยท�าได้ดีในหลายด้านมากแล้ว โดยเฉพาะ
ระบบฐานข้อมูล ท่ีปัจจุบันใช้สามฐานในการเทียบเคียงข้อมูลผู้เสียชีวิต จากการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศก�าลังพัฒนาไม่ก่ีประเทศท่ีมีตัวเลข
รายงานใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการณ์
 ถามว่าท�าไมปัญหาน้ีจึงส�าคัญ ขอยกตัวอย่างกรณีหนึ่ง เคยมีการจัดประชุมใน
ประเทศประเทศหนึ่ง เราต้ังใจว่าการประชุมวันน้ันจะเชิญแขกระดับวีไอพีของแต่ละ 
หน่วยงานมาคุยกัน พอเริ่มต้นรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต ก็มีคนในหน่วยงานต่างๆ  
ยกมือแย้งว่าตัวเลขน้ีไม่จริง องค์การอนามัยโลกเพ้อฝัน จากนั้นท้ังวันไม่ได้คุยเรื่อง 
แผนงานใดๆ แต่กลายเป็นการถกเถียงปกป้องตัวเองของแต่ละหนว่ยงานเรื่องระบบขอ้มลู 
ท�าให้เสียโอกาสในการวางแผนงานไปครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จ�านวนผู้เสียชีวิตและ 
บาดเจ็บท่ีเผชิญอยู่นั้นบอกตัวเลขได้ชัดประมาณหนึ่ง ความท้าทายในระบบฐานข้อมูล
ของประเทศไทยต่อไปคือ ท�าอย่างไรจึงจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ขอ้มลูท่ีชัดเจนขึ้นของแต่ละกรณท่ีีมีความจ�าเพาะเจาะจงจะน�าไปสูก่ระบวนการ
จัดการปัญหาได้ดีขึ้น

12 เป้ำหมำยโลก  
โอกำสและควำมท้ำทำย

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี 
ผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก ประจ�าภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก 
(The WHO Regional Office for South–East Asia Region : WHO/SEARO)
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 เมื่อสามปีก่อน มีการจัดประชุมระดับสูงท่ีภูเก็ต มีผู้บริหารประเทศอย่างน้อย 
สามประเทศเดินมาถามว่า ไทยท�าได้ดีมาก รายงานเป็นตัวเขียว แต่ท�าไมอุบัติเหตุ 
ในประเทศไทยยังสูงอยู่ ดังนั้น การเปล่ียนโครงสร้างเป็นปฏิบัติการจึงยังจ�าเป็นต่อไป  
นี่จึงเป็นความท้าทายหนึ่งของประเทศไทย
 และด้วย 12 เป้าหมายในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีโลกร่วมกัน
ก�าหนดขึ้น ก็จะเป็นโอกาสในการจัดการกับความท้าทายตรงนี้bส�าหรับความเป็นมาของ 
12 เป้าหมายโลกน้ีต้องย้อนไปในปี 2009 ท่ีสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ หรือ UN 
General Assembly รับรองประกาศ ‘ทศวรรษแหง่ความปลอดภัยทางถนน’ โดยประกาศ
เป้าหมายเดียว คือลดอัตราการเสียชีวิต ครั้งนั้นวางแผนว่าต้องลดได้ครึ่งหนึ่งในระหว่าง
ปี 2011-2020 แต่พอท�าไปสัก 4-5 ปี มีการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 ท่ีบราซิล 
เริ่มเกิดความตระหนักว่า การบอกให้ลดการเสียชีวิตเลย เหมือนมีเป้าหมายแล้วให้แต่ละ
ประเทศด�าน�าไปเจอกันตรงนั้น เพราะทุกประเทศล้วนอยากลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้  
แต่ไม่มีเข็มทิศหรือจีพีเอสบอกทาง จึงมีการเรียกร้องว่าจะท�าอย่างไรท่ีประเทศต่างๆ  
จะมคีู่มือ ทิศทางในการขบัเคล่ือน ซึ่งเปน็ท่ีมาของการพฒันา 12 เปา้หมาย โดยมอบหมาย
ให้องค์กรระหว่างประเทศ 4 องค์กร ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ส�านกังานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  
รว่มกับตัวแทนองค์การสหประชาชาติระดับภมูภิาคของไทย คือ คณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่เอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในการพัฒนาตรงนี้
 เปา้หมายนีม้เีพื่อชว่ยประเทศต่างๆ บรรลเุปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals–SDGs) สองเป้าหมายคือ SDG 3.6 ท่ีว่าด้วยการลดอัตราการ 
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร และ SDG 11.2 ว่าด้วยการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนให้ม ี
ความปลอดภัย
 ในเปา้หมายนีจ้ะไมไ่ด้มตัีวช้ีวัดท่ีเปน็ตัวเลข เนื่องจากเปา้หมายถูกรับรองในป ี2017 
ส่วนตัวชี้วัดออกมาในปี 2018 เป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองของประเทศต่างๆ  
ซึ่งจะเหน็ว่า มกีารซอ่นเปา้หมายเล็กในเป้าหมายใหญ ่เชน่ ถ้าไปดเูป้าหมายเรื่องความเรว็ 
ก็จะเห็นว่ามกีารซอ่นเปา้หมายเล็กๆ ในเปา้หมายเดียวกันไว้ ประการท่ีสอง หนึ่งเปา้หมาย
มีหลายตัวชี้วัด ประการท่ีสาม เป้าหมายมีหลายระดับ ระดับโลก เช่น จ�านวนประเทศ 
ท่ีผา่นเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายเหล่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อถูกน�าไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี  
ในระดับประเทศ ระดับจังหวัดหรือในระดับพื้นท่ีเล็กๆ นอกจากนี้ เป้าหมายไมไ่ด้บอกได้
ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จะเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นว่ามีการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ อย่างไร 
เพราะฉะนั้น จะท�าได้หรอืไมไ่ด้ก็เปน็โอกาส อยูท่ี่ว่าจะปล่อยให้หลดุลอยไปหรอืจะเอามา
ใช้ก็ขึ้นกับเรา
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 ตัวอย่างด้านการด�าเนินการ ประเทศไทยต้องเขียนขึ้นมาเองว่าอยากจะใช้อะไร 
เพราะการก�าหนดเป้าหมายในลักษณะ ‘ความสมัครใจ’ นั้นก็เพราะเช่ือว่า ถ้าประเทศ 
มีแผนปฏิบัติการ มีเป้าหมายชัดเจน มีการมีส่วนร่วม จะมีโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย 
ลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีกว่า หรืออย่างเป้าหมายเรื่องถนน ถนนสายใหม่ จะมีตัวชี้วัด
ปัจจัยน�าเข้า (input) ตัวชี้วัดกระบวนการ (process) มีการก�าหนดมาตรฐานไหม มีการ
ประเมินหรือเปล่า หรืออย่างสวมหมวกนิรภัย อาจวัดท่ีพฤติกรรมหรือการบังคับใช้  
หรอืต้องมีกฎหมายก�าหนดใหผู้้ขบัข่ีใชห้มวกนริภัย จากนัน้องค์การอนามยัโลกจะสนบัสนนุ
การทบทวนสถานการณ์ว่า ไทยไปถึงไหนแล้ว และขั้นตอนต่อไปควรจะท�าอะไร
 การถอดเป้าหมายและตัวชี้วัดควรท�าไปคู่กัน เพื่อท�าให้มีความหมายมากข้ึน  
และองค์การอนามัยโลกจะมุ่งม่ันในการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเทศต่อไป ขอท้ิงท้ายไว้ว่า ปัญหาท่ีเห็นจากกรณีของประเทศไทยคือ 1) เรามี
ปัญหาเร่ือง มีแผนแม่บทแต่ไม่น�าไปสู่การปฏิบัติ 2) เรื่ องการบังคับใช้กฎหมาย  
เพราะฉะน้ัน อยากให้แผนแม่บทมีการลงทุนเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ก่อนหน้านี้ 
ได้แลกเปล่ียนกับวิทยากรท่านหนึ่งว่า โครงการของเขาดีมาก แต่ท�าอย่างไรจะยั่งยืน  
ถ้าเขาถอนตัวออกมาแล้ว โครงการจะยังมีต่อไปหรือไม่ เราจะเปล่ียนจากโครงการดีๆ 
น�าร่องเข้าสู่ระบบได้อย่างไรบ้าง และ 3) ภาคส่วนต่างๆ ต้องตกลงกันว่า ใครมีหน้าท่ี
ประเมิน อยา่งไร เมื่อไร แหล่งข้อมูลคืออะไรและความถ่ีเท่าไร

เป้ำหมำยไม่ได้บอกได้ทุกส่ิงทุกอย่ำง 
แต่จะเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นว่ำ 
มีกำรพัฒนำในเรื่องนั้นๆ อย่ำงไร 
เพรำะฉะนั้น จะท�ำได้หรือไม่ได ้
ก็เป็นโอกำส อยู่ที่ว่ำจะปล่อย 
ให้หลุดลอยไปหรือจะเอำมำใช ้
ก็ขึ้นกับเรำ
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ขณะนีเ้ราก�าลังทบทวนสถานะของประเทศไทยในเรื่องการบรรลุเป้าหมายด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยการทบทวนนี้มีเป้าหมายใหญ ่2 ประการ 1) สง่ความก้าวหน้าของ
ไทยให้กับหน่วยงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ  
2) วิเคราะห์มาตรการต่างๆ ท่ีไทยใช้ และเตรียมค�าแนะน�าในการบังคับใช้มาตรการเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย เพราะเป้าหมายจะไมม่ีความหมายถ้าไมท่�าอะไรเพื่อจะบรรลุมัน 
 โครงการมีองค์ประกอบ 3 อย่าง 1) คือการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความ 
คืบหน้าของการตอบโจทย์ใหญ่ข้างต้นท้ังในภาษาไทยและอังกฤษ 2) จัดท�าเวทีปรึกษา
หารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองความปลอดภัยทางถนน มีการสัมภาษณ์ตัวแทน
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย  
อะไรคือเป้าหมายท่ีวางไว้และท�ามาตรการใดไปแล้วบ้าง รวมถึงข้อท้าทายท่ีพบ และ 
ท้ายท่ีสุดคือ 3) การน�าองค์ประกอบสองอย่างแรกไปสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการ
พัฒนาในเรื่องความปลอดภัยทางถนน
 เมื่อดเูปา้หมายทีละเป้าหมาย ผมก็อยากจะแบง่ปันข้อมลูบง่ช้ีว่า ขณะน้ีประเทศไทย
มีความใกล้เคียงท่ีจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแค่ไหน 
 เป้าหมายท่ี 1 ไทยมีแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561-2565 เพ่ือจัดท�า
ระบบความปลอดภัยทางถนน วางยุทธศาสตร์ เป้าหมายและเวลาในการบรรลุ การวัด

บททบทวน : เรำมำถึงจุดไหนกัน

Dr.David Logan
Senior Fellow, Monash University Accident Research Centre
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ประเมินผล อยา่งไรก็ตาม ตอนนี้ยังไมม่ีการบังคับใช้ใดๆ อยา่งแนช่ัด แผนแมบ่ทดังกล่าว
เป็นแผนระดับสูง หมายความว่าจะต้องมีความชัดเจน และมีระยะเวลาการบรรลุผล 
ท่ีแนช่ัด
 เป้าหมายท่ี 2 กรอบทางกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน สหประชาชาติ 
มีเคร่ืองมอืทางกฎหมายเก่ียวกับการขนสง่ภาคพื้นดินอยู ่58 ตัว แต่ม ี6 ตัวท่ีมคีวามส�าคัญ
ในระดับต้นๆ ไทยลงนามหรือรับรองไปแล้ว 3 ใน 6 เป้าหมายดังกล่าว หนึ่งในข้อตกลง 
ท่ีลงนามคือ ข้อตกลงในปี 2541 ท่ีจะให้มีการก�ากับมาตรฐานของถนนและยานพาหนะ
ในระดับสากล
 เป้าหมายท่ี 3 เรื่องถนน ความคืบหน้าในเรื่องนี้มีความผสมผสานบนเป้าหมายท่ีจะ
ให้ถนนทุกเส้นได้มาตรฐาน 3 ดาวเป็นอย่างน้อยของ iRAP (ระบบวัดประเมินคุณภาพ
ความปลอดภัยของถนนจาก 1-5 ดาว) ซึ่งความผสมผสานของความคืบหน้านี้มีผลถึง 
เป้าหมายท่ี 4
 เป้าหมายท่ี 4 ท่ีต้องการให้การเดินทางบนถนนไทยร้อยละ 75 อยู่บนถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน เราจ�าเป็นต้องมีระบบท่ีดีกว่านี้ในการดูแลถนนท้ังท่ีมีอยูแ่ล้วและท่ีก�าลังจะ 
สร้างใหม่ ระบบทางหลวงท่ีขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐยังมีบางส่วนท่ียังไม่สามารถหา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้ ถนนท้องถ่ินท่ีมีความยาวราว 6-7 แสนกิโลเมตรท่ัวประเทศ 
ยังต้องหาหนว่ยงานท่ีจะท�าหน้าท่ีพัฒนามาตรฐาน อีกสิ่งท่ีต้องรู้ก็คือ สัดสว่นของการใช้
ถนนในพื้นท่ีต่างๆ การหาตัวเลขการใช้ถนนต่างๆ 85 เปอรเ์ซ็นต์ของถนนในไทยเปน็ถนน
ท้องถ่ิน แต่ว่าสัดส่วนการใช้ถนนไปกระจุกอยู่บนทางหลวงและทางหลวงชนบท ในการ
บรรลเุป้าหมายเราจึงต้องเข้าใจว่า สดัสว่นการใชถ้นนในพื้นท่ีต่างๆ มแีค่ไหน ซึ่งเปน็เรื่อง
ท่ียาก เรายังต้องรู้ตัวเลขผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตบนถนนแต่ละเส้นด้วย
 เป้าหมายท่ี 5 เราค้นพบว่า ประเทศไทยก�าลังมีแผนจะตรวจสอบข้อบังคับของ
สหประชาชาติเรื่องแผนพัฒนามาตรฐานรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์อย่างการ 
ติดเบรก ABS แต่ตอนนีไ้ทยยงัไมม่ขีอ้บงัคับเก่ียวกับ Electronic Stability Control อุปกรณ์
ท่ีป้องกันรถยนต์เสียหลัก ลดแรงกระแทกเวลาเกิดการชนท่ีจนถึงวันประชุมน้ียังไม่มี
มาตรฐานดังกล่าว ส่วนนี้ก็เป็นมาตรการท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต้องมีการใช้ แม้ว่าสัดส่วน
จักรยานยนต์ในไทยจะมีเยอะกว่าก็ตาม 
 อีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ บนยานพาหนะ อย่าง
จักรยานยนต์นั้นก็มีจ�านวนมากท่ีไมไ่ด้จดทะเบียน มาตรการให้รถจักรยานยนต์ทุกคันติด 
เอบีเอสในระยะเวลาอันสั้นเป็นเรื่องยาก เพราะต้องใช้เวลาระยะนานกว่าผู้ผลิตจะปรับ
สายพานการผลิตเพื่อติดเอบีเอสให้รถต่างชนิด และกว่าผู้ใช้จะทิ้งรถคันเดิมแล้วเปล่ียน
คันใหมท่ี่ตรงมาตรฐาน
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 เป้าหมายท่ี 6 เร่ืองความเร็วและการจ�ากัดความเร็ว ในแง่การจัดการ ทางต�ารวจ 
ได้มีการแนะน�าแนวคิดต่างๆ อย่างเช่นระบบตัดแต้ม ในตอนนี้ยังมีผู้ขับข่ีท่ีไม่สนใจ 
การจ�ากัดความเร็วในสัดส่วนท่ีสูง ความเร็วจ�ากัดบนทางหลวงท่ี 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
นั้นเป็นมาตรฐานท่ีดี ตรงตามสากล แต่การปฏิบัติตามกฎนั้นยังต�ามาก ข้อแนะน�าคือ  
ไทยต้องมีการผลักดันร่วมกันท้ังในการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์ในวงกว้าง  
และมีการจ�ากัดความเร็วตามพื้นท่ี อย่างถนนในเมืองท่ีรถพลุกพล่าน แต่จ�ากัดความเร็ว 
ท่ี 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมงนัน้เปน็เรื่องท่ีแปลกและไมค่วรเกิดขึน้ จะต้องมกีารจ�ากัดความเรว็
เพิ่มเชน่ ลดให้เหลือ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่เป็นสิ่งท่ีต้องแก้ไขโดยด่วน
 เป้าหมายท่ี 7 และ 8 เรื่องการใช้หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยยังเป็นปัญหาใหญ่ 
ในไทยเช่นกัน การสวมใส่หมวกนิรภัยยังมีสัดส่วนเพียง 45 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน เมื่อ 
ย้อนกลับไปหลายสิบปี สัดส่วนก็ยังคงมีความคงท่ี การใส่หมวกนิรภัยให้กับเด็กอย่าง 
ถูกต้องยังมีน้อย ส่วนการรัดเข็มขัดนิรภัยยังมีสัดส่วนอยู่ท่ี 60 เปอร์เซ็นต์ในฝั่ งคนขับ 
และยิง่นอ้ยกว่าน้ันในเบาะผู้โดยสาร สว่นเด็กทารกท่ีนั่งในรถนั้นยงัไมม่กีฎหมายบงัคับให้
มเีบาะนิรภัยเฉพาะใหกั้บเด็ก ประเทศออสเตรเลียไมม่เีด็กเสยีชวิีตในขณะนัง่ในเบาะนริภัย
มาต้ังแต่ป ี2556 เป็นหลักฐานว่า การมเีบาะนริภัยนัน้ใชง้านได้ดีมากๆ จะต้องมกีารรณรงค์
ให้มีการสวมหมวกและเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายได้มากกว่านี้
 เป้าหมายท่ี 9 ประเด็นการด่ืมแอลกอฮอล์หรือเมาแล้วขับยังเป็นสัดสว่นท่ีสูง ตอนนี้
ยังไม่มีมาตรการป้องปรามท่ีดี และยังจ�าเป็นต้องมีการผลักดัน รณรงค์ท่ีพิเศษและ 
เพียงพอท่ีท�าให้คนทบทวนตัวเองอีกรอบก่อนท่ีจะเมาแล้วขับ ถ้าคนไมม่ีทัศนคติเชน่น้ัน 
พวกเขาก็จะยังคงด่ืมแล้วขับต่อไป กรณีอุบัติเหตุท่ีได้รับการรายงานอันเกิดจากการ 
เมาแล้วขับซ่ึงมีสัดสว่นมากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต์นัน้ถือว่าสงู แมใ้นชว่งไมก่ี่ปท่ีีผา่นมาสดัสว่น
การบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับจะลดลง แต่ก็ยังอยู่ท่ีราว 35 เปอร์เซ็นต์  
แม้จะมีมาตรการแยกย่อยในภาคส่วนต่างๆ แล้วท้ังในทางข้อบังคับและการรณรงค์  
แต่ท่ีจ�าเป็นต้องท�าก่อนก็คือ การมีการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล์
 เป้าหมายท่ี 10 การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถยังมีสัดส่วนสูง เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ี
ควบคุมกันยากมากส�าหรับคนท่ีขับขี่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อก�ากับในเรื่องนี้ ผนวกกับการสร้างความตระหนักรู้เพื่อสร้างภาวะการป้องปราม 
 เป้าหมายท่ี 11 ในชว่งปี 2556 เป็นต้นมา มีความพยายามใช้ระบบติดตามจีพีเอส
ในรถท่ีใช้เพ่ือการพาณิชย์ และจะมีการเพิ่มระบบน้ีเข้าไปในรถประเภทอ่ืนๆ ก็เป็นท่ี
ประเมินว่าจะมีรถบรรทุกติดจีพีเอสกันเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และรถบัสจะมีเพิ่มข้ึนเป็น  
20 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้เป็นความคิดริเริ่มท่ีดีและควรท�าต่อ
 เปา้หมายท่ี 12 เรื่องกระบวนการดแูลหลังเกิดการชน ไทยมหีมายเลขโทรศัพท์ส�าหรบั
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เหตุฉุกเฉิน มีการโทรเข้ามา 1.5 ล้านสาย เทียบได้เป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังหมด 
ต�ากว่าหลายๆ ประเทศแต่ก็ยังถือว่าดี ความเร็วในการตอบรับถือว่าดี ผู้โทรเข้ามา 
ได้รับการตอบรับถึง 80 เปอร์เซ็นต์ อยา่งไรก็ตาม การขนสง่ผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล
ด้วยรถพยาบาลนั้นมเีพยีง 30 เปอรเ์ซน็ต์ ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับท่ีเหลือท่ีไปโรงพยาบาล
เองหรือมีวิธีอ่ืนๆ พาไป 
 ในส่วนข้อเสนอแนะข้ันต้นซ่ึงยังต้องอภิปรายกันต่อไปนั้น สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ 
ประเทศไทยต้องผลักดันให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ คนมากกว่า  
20,000 คนต้องเสียชีวิตบนถนนในแต่ละปี และตัวเลขนั้นลดลงช้ามากในแต่ละปี  
นั่นหมายความว่าในปี 2573 ถ้ายังไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ตัวเลขคนเสียชีวิตก็จะยัง 
มากกว่า 20,000 คนอยูดี่ จะต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายความปลอดภัย
ทางถนนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายรู้ว่าเป้าหมาย 
คืออะไร แต่บางคนก็ไมแ่นใ่จ บางคนก็ยังไมรู้่ด้วยซ�า เราต้องการความเป็นหุ้นสว่นกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากกว่านี้ ตอนนี้ยังคงมีกลุ่มก้อนเล็กๆ กระจายกันระหว่างหน่วยงานรัฐ
และท่ีไมใ่ชข่องรัฐต่างๆ ความกระจัดกระจายเชน่นี้ท�าให้การด�าเนินการตามแผนยากขึ้น

เรำต้องกำรควำมเป็นหุ้นส่วน 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกกว่ำนี้  
ตอนนี้ยังคงมีกลุ่มก้อนเล็กๆ  
กระจำยกันระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ 
และที่ไม่ใช่ของรัฐต่ำงๆ  
ควำมกระจัดกระจำยเช่นนี ้
ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรตำมแผนยำกขึ้น
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บรรยำยพิเศษ

ยกระดับกลไกจัดกำร 
ควำมปลอดภัยทำงถนน 
ในระดับพ้ืนที่ 

ชยพล	ธิติศกัดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ชยพล ธิติศักด์ิ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รฐับาลและศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	(ศปถ.)	ตระหนักถึงความส�าคัญ
เก่ียวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิต สว่นใหญร่้อยละ 80-89 เกิดขึ้นกับกลุ่มท่ีมีสภาวะ
เปราะบางหรือกลุ่ม Vulnerable Road Users (VRUs) ซึ่งได้แก่ คนใช้จักรยาน คนใช้
จักรยานยนต์ คนเดินเท้าเป็นส�าคัญ โดยเกิดการสูญเสียขึ้นทกุวันไมใ่ชเ่ฉพาะชว่งเทศกาล
เท่านั้น ประการส�าคัญก็คือ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องท่ีสามารถป้องกันและ 
ลดความสูญเสียลงได้ อีกท้ังรัฐบาลก็ก�าหนดเป็นวาระส�าคัญและต้ังเป้าหมายท่ีจะลด 
ผู้เสียชีวิตลงคร่ึงหนึ่งโดยน�ากรอบ 5 เสาหลักและ 12 ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนมาเป็น
แนวทางในการขบัเคล่ือนงาน โดยเนน้การสรา้งกลไกการจัดการท้ังสว่นกลางและในระดับ
พื้นท่ีท่ีมีการท�างานอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี ซ่ึงเราท�ากันมาหลายปีแล้วในกระบวนการ
เหล่านี้ 
 กลไกการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และศูนย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอและท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกหลักท่ีจัดการขับเคล่ือน 
ในระดับพื้นท่ี รวมท้ังหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ท่ีช่วยกันท�างานจนสามารถจัดการ 
ความเส่ียงและปญัหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเปน็ระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการปัญหา
ท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญของอุบัติเหตุ 

บรรยำยพิเศษ

ยกระดับกลไกจัดกำร 
ควำมปลอดภัยทำงถนน 
ในระดับพ้ืนที่ 

ชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ทางถนน เฉพาะล�าพังภาครัฐอย่างเดียวน้ันไม่สามารถจัดการกับปัญหาท้ังหมดได้  
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้  
การประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถท�าได้อย่างครอบคลุมและต่อเน่ือง ประกอบกับคนพื้นท่ี 
ก็จะคุ้นชินกับพ้ืนฐานความคิดในการเดินทางในชุมชนท่ีว่า “ไปใกล้ๆ แค่นี้ ไม่อันตราย
หรอก” “เคยท�ามายังไงก็จะท�าอยา่งนั้น” “ใครๆ เขาก็ท�ากัน” ซึ่งมันเป็นความเสี่ยงทาง
สังคม 
 เด็กๆ ท่ีขับขี่จักรยานยนต์ก่อนวัยอันควร แม้จะรู้ว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็นการ
ป้องกันตนเองจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น แต่เมื่อเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงแล้ว การไม่สวมหมวก
กลับถูกนับเป็นความท้าทายและความกล้าหาญ ท�าให้พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ยังเกิด 
และด�ารงอยู่ ส่งผลต่อแรงต้านของการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกิดข้ึน เมื่อมีการบังคับใช้
กฎหมายเข้มงวดและรุนแรงขึน้ก็จะกล่าวหาเจ้าหนา้ท่ีของรัฐว่าใชค้วามรุนแรง โดยเฉพาะ
ในสภาพปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดข้ึนมากมาย 
ก่อให้เกิดการต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สง่ผลให้ผู้บังคับใช้กฎหมายไมอ่ยากเผชิญหน้า
กับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ 
 ดังนั้น บทบาทส�าคัญของกลไกการจัดการในระดับพื้นท่ีโดยเฉพาะ ศปถ.อ�าเภอ  
ศปถ.ท้องถ่ินจึงมีความจ�าเป็นต้องปรับตัวและยกระดับการท�างานให้คนท่ีท�างานมี 
ความรู้ความเข้าใจกับสิ่งท่ีเผชิญอยู่ ให้สามารถเข้าไปสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในสังคม ผลสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ท่ีรวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีได้จากการสัมมนาฯ ครั้งนี้จึงส�าคัญยิ่ง และจะมีประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 
 สิ่งหน่ึงท่ีอยากให้ท่านท้ังหลายได้ช่วยกันเผยแพร่คือ เราจะท�าอย่างไรในการสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนท่ัวไปในสังคมให้ได้ ขณะนี้เป็นความจ�าเป็นแล้ว ถึงเวลา
แล้วท่ีจะต้องสร้างให้ประเทศของเรามีวินัยในการใช้รถใช้ถนน มีความตระหนักรู้ถึง
อันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
 เราต่างรบัรู้ว่าเปน็ความยากล�าบากมากท่ีจะลดจ�านวนอุบติัเหตทุางถนน เราถูกต่อว่า
มาตลอดในชว่งเทศกาลท่ีจ�านวนอุบัติเหตุไมล่ดลงเท่าท่ีควร อยา่งไรก็ตาม ขอให้พวกเรา
อย่าได้ท้อถอย การท่ีพวกเราได้ช่วยกันพยายามท�าทุกสิ่งในทุกวันนี้ อย่างน้อยท่ีสุด 
ก็น่าจะส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในอนาคต หรือแม้ในปัจจุบัน เราก็สามารถ
ลดการสูญเสียจากอันดับ 2 ของโลกมาเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายท่ีดี
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ภาพรวมของงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ	 เรื่องความปลอดภัยทางถนน	ครั้งที่	 14		
มีผู้เข้าร่วมงานวันแรกจ�านวน 2,168 คน วันท่ีสองมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 2,287 คน  
จากหลากหลายเครอืขา่ย ท้ังกลุม่นักวิชาการ เครือขา่ยด้านสาธารณสขุ เครอืขา่ยส�านกังาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) กรมการขนส่งทางบก  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ฯลฯ
 หากพิจารณาตามต้นสังกัดพบว่า ส่วนใหญ่มาจากกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทยรอ้ยละ 25.3 และรอ้ยละ 11.7 ตามล�าดับ ตามด้วยกระทรวงคมนาคม 
รอ้ยละ 8.2 ขณะท่ีมผีูเ้ขา้รว่มจากกระทรวงศกึษาธกิารเพิม่มากข้ึนท่ีรอ้ยละ 6.0 ส�านกังาน
ต�ารวจแหง่ชาติ รอ้ยละ 5.5 ตามด้วยภาคธุรกิจ เอกชน ภาครัฐ เครือขา่ยกลุ่มเยาวชนและ
ผู้เข้ารว่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนท่ัวไปปีนี้มีค่อนข้างมาก 
 ผู้เข้าร่วมร้อยละ 52.3 เป็นเพศชาย และร้อยละ 47.7 เป็นเพศหญิง ผู้เข้าร่วม 
ส่วนมากเป็นกลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 59.2  
ภาคเอกชน ร้อยละ 15.7 องค์กรพัฒนาเอกชนร้อยละ 5 ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 4.4  
ครั้งนี้ยังถือเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 68 ไมเ่คยเข้ารว่มงานมาก่อน 
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 ผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่ทราบข้อมูลการจัดงานสัมมนาผ่านหน่วยงาน และจาก 
โซเชยีลมเีดียหรอืชอ่งทางสื่อสารสาธารณะ ถือว่างานคร้ังนีม้กีระบวนการประชาสมัพนัธ์
งานได้กว้างขวาง ท�าให้มีผู้เข้ารว่มงานจ�านวนมาก  
 ข้อมูลเบื้องต้นจากทีมประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะท้อนภาพรวม 
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากถึงมากท่ีสุดว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการ 
 ด้านระยะเวลาการจัดงาน ผู้เข้าร่วมร้อยละ 44 เห็นด้วย และร้อยละ 31 เห็นด้วย
มากท่ีสุด รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวมมีคุณภาพเหมาะสม อยู่ในสัดส่วนสูง เห็นว่า
เอกสารเผยแพร่ สื่อวัตถุส่ิงพิมพ์ มีความน่าสนใจถึงร้อยละ 44 และน่าสนใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 30 เห็นด้วยว่าองค์ปาฐกและวิทยากร มีความรู้ความสามารถมากร้อยละ 44  
และเห็นด้วยมากท่ีสุด ร้อยละ 35.8 เห็นด้วยมากท่ีสุดว่าผลการเรียนรู้สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้ร้อยละ 35.9 ผลการประเมินโดยรวม ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยมากและมากท่ีสุด 
รวมกันอยูท่ี่ร้อยละ 82  
 การประมวลข้อเสนอเบื้องต้นจากแต่ละห้องโดยสรุป มีดังนี้ 
 ห้องการจัดการกลไกในระดับพื้นท่ี มีข้อเสนอ 3 ประเด็นคือ ห้องศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เหน็ว่า ควรมแีผนพฒันาศกัยภาพคณะท�างานระดับพื้นท่ี 
ท้ังระดับอ�าเภอและท้องถ่ินใหส้ามารถขบัเคล่ือนได้อยา่งมีประสทิธภิาพ สูเ่ปา้หมายต�าบล
และชุมชนปลอดภัย พร้อมเสนอว่า ศปถ. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในเชิงบูรณาการให้
ขับเคล่ือนได้ต่อเน่ืองท้ังปี ไม่เฉพาะเทศกาล รวมถึงน่าจะมีตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงาน 
ลงไปถึงระดับพื้นท่ี
 หอ้งถนนปลอดภัย ใหค้วามส�าคัญกับการเรง่ผลักดันใหถ้นนทกุสายผา่นการประเมนิ
มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับ 3 ดาว (iRAP) โดยเฉพาะความปลอดภัยของกลุ่ม 
VRUs และใหห้นว่ยงานท่ีดูแลถนน เชน่ กระทรวงคมนาคมและท้องถ่ิน สง่เสรมิโครงสรา้ง
พื้นฐานท่ีเอ้ือหรือใหอ้ภัยต่อขอ้ผดิพลาดของคน ใชห้ลักการการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน (Road Safety Audit) ในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
 เร่ืองรถรับ-สง่นกัเรยีนปลอดภัย ใหค้วามส�าคัญกับการประสานกลไกการท�างานจาก
หลายสว่น โดยเฉพาะกรมการขนสง่ทางบก และ ศปถ. ต้องก�าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้
ขนส่งในระดับจังหวัดสามารถท�างานร่วมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังการตรวจสภาพ  
ออกใบอนุญาตในทุกๆ ภาคการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้และสมรรถนะ 
ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงให้ท้องถ่ินร่วมสนับสนุนการเดินทาง  
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีท้องถ่ินดูแล อยากเห็นกลไกท่ีเป็นกลไกพื้นฐานในพื้นท่ี คือ ศปถ.  
มแีนวทางสง่เสริมให้เกิดอนกุรรมการด้านเด็กและเยาวชนเพื่อดแูลความปลอดภัยของเด็ก
และรถนักเรียน
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 หอ้งจักรยานยนต์ปลอดภัย มกีารเสนอ 4 เรื่องคือ ก�าหนดใหจั้กรยานยนต์ใหมท่กุคัน
ติดต้ังอุปกรณ์เทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ระบบเอบีเอส ทางหลวงและ
ทางหลวงชนบทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีปลอดภัยส�าหรับรถจักรยานยนต์ โดยมี 
ช่องทาง ทางลอด หรือสะพานลอยส�าหรับจักรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกพัฒนา 
หรือยกระดับระบบการออกใบอนุญาตขับขี่  รวมถึงแยกการออกใบอนุญาตขับข่ี 
รถจักรยานยนต์ในกลุม่ซซีสีงู และต้ังหนว่ยงานสอบสวน จัดเก็บขอ้มลูกรณรีถจักรยานยนต์
เกิดอุบัติเหตุ
 สว่นหอ้งเด็กและเยาวชน ขอ้เสนอเปน็ไปในทางเดียวกับขอ้เสนอท่ีเด็กและเยาวชน
ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี คือจัดให้มีทางเลือกในการเดินทางแทนการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
ได้แก่ การมีรถรับ-ส่งนักเรียนโดยเฉพาะ การพัฒนาการขนส่งสาธารณะท่ีทั่วถึง 
และมีมาตรฐาน จัดให้มีการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนต้ังแต่ปฐมวัย เชน่ การเรียนรู้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอนุบาล ต่อเนื่องไปทุกชว่งวัย และเสนอให้ ศปถ. มีแนวทาง
จัดต้ังอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชนใน ศปถ.ทุกจังหวัดโดยมีตัวแทนจากสภาเด็กและ
เยาวชนเข้ารว่มเป็นกรรมการ
 หอ้งการบงัคับใชก้ฎหมาย ประเด็นบางสว่นเสริมกับประเด็นในหอ้งรถจักรยานยนต์
ด้วย คือยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เสนอเพิ่มโทษผู้ขับขี่ท่ีไม่หยุด
ให้คนข้ามทางม้าลาย และผู้ขับข่ีท่ีชนคนข้ามถนนบนทางม้าลาย เพ่ิมบทบาทท้องถ่ิน 
ให้มีส่วนร่วมบังคับใช้กฎหมายในพฤติกรรมเสี่ยงพื้นฐาน เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย  
และกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและไมม่ีการลดหยอ่นโทษ
 กลุ่มของ New VRUs โดยภาคสังคม เสนอ 4 เรื่อง ได้แก่ ควบคุมและประเมินความเรว็
บนถนน โดยเฉพาะในท่ีท่ีมีการใช้งานรว่มกัน ใช้เทคโนโลยีเพื่อชว่ยสนับสนุนการท�างาน
ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ให้มีกลไก ศปถ. ในพื้นท่ีรว่มท�างานผลักดันแก้ไขปัญหากลุ่ม VRUs 
และให้มีการตัดสินใจรว่มกันในการใช้พื้นท่ีสาธารณะ 
 หอ้งสถานประกอบการ เนน้ประเด็นผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนสง่ทางถนน 
(Transport Safety Manager: TSM) คู่ขนานกับห้องการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มความ
ปลอดภัยในระบบขนส่ง มีข้อเสนอเรื่องการเร่งพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถขนส่ง 
ตามแนวทางของ TSM และการน�า ISO 39001 หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
มาด�าเนินการส่งเสริมควบคู่กัน พร้อมกับส่งเสริมมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย 
ทางถนน พัฒนาชุดความรู้และการฝึกอบรมให้กับ TSM และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
(จป.) ด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม 
ความปลอดภัยในระบบขนสง่มากขึ้น
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 ห้องรถพยาบาลปลอดภัย มีตัวแทนจากกู้ชีพกู้ภัย กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.) 
พูดคุยใน 2 ประเด็น คือ เน้นให้มีการบูรณาการสร้างความปลอดภัยรถพยาบาลในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และส่งเสริมให้เครือข่ายกู้ชีพใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในการจัดการจุดเสี่ยงใน
ระดับพื้นท่ี
 ประเด็นวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  
ได้ฝากขอ้คิด 4 เร่ือง คือ ทิศทางต่อไปของเรื่องความปลอดภัย การใหค้วามส�าคัญกับขอ้มลู 
ไม่เฉพาะ คน รถ ถนน แต่เพิ่มมิติเรื่องความปลอดภัยท่ีลึกลงไปถึงโครงสร้างและระบบ 
ท่ีเป็นฐานคิดของคน  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงระบบ พัฒนารูปแบบ 
การประยุกต์แนวคิดใหมใ่หเ้ป็นรูปธรรม ทดลอง ปฏิบติั การจัดการเชิงระบบ และเนน้เร่ือง
การปรับเปล่ียนภาวะผู้น�าในเชิงระบบ
 ประเด็นสุดท้ายท่ีกล่าวถึงท้ังในชว่งพิธีเปิดและพิธีปิด คือ ทิศทางหลักต้องเน้นให้มี
การน�ากรอบของ safe system approach และ SDGs ขอ้ 3.6 เรื่อง 12 เปา้หมายโลกส�าหรบั
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน มาเปน็เปา้หมายและแนวทางในการขบัเคล่ือน
ความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการมีแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน และ
ก�าหนดให้รถจักรยานยนต์ปลอดภัยเป็นวาระท่ี ศปถ. และทุกหน่วยงานต้องร่วมกัน 
ขับเคล่ือน เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความสูญเสียมากท่ีสุดในขณะนี้

เรียบเรียงจาก : การกล่าวรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ


