


2 ประเด็น.. ส ำคัญที่น ำมำแลกเปลี่ยน

WHY : ท ำไม .. เหย่ือถูกรถชน ถึงต้องถำมหำคนรับผิดชอบ 
ชะตากรรม .. “เหยื่อบนถนน” และ รากปัญหาระดับ “โครงสรา้ง/ระบบจัดการ” และ “ระดับปัจเจก”
แนวคิดใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ → โยงไปสู่ “เจ้าภาพ” (ผู้รว่มรบัผิดชอบระดับต่าง ๆ ) 

How : ท ำอย่ำงไร .. จะเกิด “กลไก + เจ้ำภำพ” ร่วมกันรับผิดชอบ 
สร้ำงระบบ “ป้องกัน/ลดควำมสูญเสีย/เยียวยำ”  ( share responsibility )

1. สรา้งกลไกสะท้อนกลับ Feed back loop : โยงกลับไปสู่ “ เจ้าภาพ ” ทั้ง
เจ้าภาพบูรณาการ → เพื่อเช่ือมไปสู่  “เจ้าภาพปฏิบัติการ” (Action Unit)   

2. เสรมิกระแส/โอกาส  .. โยงและสรา้งความรบัผิดชอบ Chain & Share of responsibility  

3. ขยับจุดคานงัด .. ไปสู่ “ท้องถ่ิน-ชุมชน” (ใกล้กับปชช.-พฤติกรรมเสี่ยง) และท าให้ชุมชนเข้า
มารว่มเป็น “เจ้าภาพ” ในการจัดการปัญหา + ก าหนด “เป้าหมาย” เป็นล าดับข้ัน (บันไดผลลัพธ)์ 



แนวโน้มการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ. 2554-62 
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“ชะตากรรม” ของเหยื่อบนถนน .. ในทุกวันน้ี

❶ ระดับ “โครงสรา้ง-ระบบ”
ยังไม่ท ำให้เกิดกำรมีส่วนรว่ม
รบัผิดชอบ Share responsibility เช่น  

- ส่ือ (บำงส ำนักฯ) เช่ือมโยง-ช้ีน ำ → ไปสู่
เรือ่งโชคชะตำ-อำถรรพ์

- ประกัน เข้ำมำ “เคลียร”์ และเยียวยำ > 
มำกกว่ำปอ้งกันเหตุ  

- กลไกจัดการ :มีข้อจ ำกัดท้ังท่ีเปน็ 
Lead/Manager/Regulator ท้ังใน
ส่วนกลำงและพื้นท่ี  

ปรากฎการณ์
เจ็บ/ตาย/พิการ ฯลฯ

1. ถูกสรุปเพียง “ขับรถโดยประมาท” ( ท ำตัวเอง, 
ประมำทขำดจิตส ำนึก ฯลฯ) ... Blaming the victims 

2. ถ้ำรอด .. ก็ปำฏิหำรยิ์/อำถรรพ์
3. สำเหตุเชิงลึก .. ไม่ถูกโยงไปสู่ต้นตอ ? (หรอืผู้มีส่วน

รบัผิดชอบ / เจ้ำภำพ ) 

❷ ระดับ “ปัจเจก” 
(ฐำนคิด Mental model) 

- Mind set : ไม่เป็นไร แค่น้ีเอง 
ใคร ๆ ก็ท ำกัน , เหมำรวม ฯลฯ

- แนวคิด “คนผิดพลำดได้” 
Human make error ต้องมี Safe 
System มำปอ้งกัน/ลด ควำม
ผิดพลำด/สูญเสีย ยังมีจ ำกัด ท้ัง
ในระดับ จนท.-ปชช.  

- การเตรยีมพรอ้ม .. ก่อนมำสู่
ถนน กำรรบัรูค้ำดกำรณ์ ตัดสินใจ 
ทักษะคิด-วิเครำะห์-ควบคุม ฯ 



จยย.แหกโค้ง รา่งลอยตกสะพาน
พระราม4 ดับคาถนน วินช็อกเห็นกับตา

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_5171450

7.00 น. วันที ่23 ต.ค.2563 เกดิเหตุรถจักรยานยนต์
เสยีหลักหลุดโค้งชนขอบราวสะพานพระราม 4 คนขับตก
ลงมาด้านล่างเสียชวีติ เหตุเกดิบนสะพานพระราม 4 
ถนนแจ้งวัฒนะขาออก มุ่งหน้าถนนชัยพฤกษ ์ช่วงโค้งโรง
ภาพยนตรเ์มเจอรฮ์อลลวูีด ปากเกร็ด ม.5 ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทัง้นี ้ส าหรับจุดนีมั้กจะมคีนขับรถ
จักรยานยนตเ์สยีหลักแหกโค้งตกลงมาเป็นประจ า



พลทหารซิง่ จยย.หลุดโค้งสะพานพระราม 4 รา่งตกกระแทกพื้นดับ

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2607448/gallery/3#image-1

16.40 น. วันที่ 11 มิ.ย. 62 เกิดอุบัติเหตุบนถนนแจ้งวัฒนะ-ปำกเกรด็ 
ขำออก บรเิวณใต้สะพำนพระรำม 4 บรเิวณห้ำแยกปำกเกรด็ จ.
นนทบุร ี ตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 รำย พลัดตกลงมำจำก
ด้ำนบนสะพำนพระรำม 4  , เพ่ือน  ๆบอกว่ำผู้ตำยเพ่ิงออกรถใหม่ 
(PCX 150 cc) ได้เดือนเดียว

25 มีค 2563 : ก่อนเกิดเหตุ พลฯ ทหาร ไดข่ี้
รถจกัรยานยนตข์ึน้สะพานพระราม 4 มุ่งหนา้ไปทาง
อ.บางบวัทอง เพ่ือจะไปหาแฟนสาว ดว้ยความเรว็สงู
ขณะที่มาถึงจดุเกิดเหตเุป็นทางโคง้เกิดเสียหลกัแหก
โคง้พุ่งชนแบรเิออรก์ัน้ขอบทางอย่างจงั ท าใหร้า่งลอย
กระเด็นไปฟาดกบัเสาปา้ยบอกทาง ก่อนตกลง
กระแทกพืน้ในระดบัความสงูราว 10 เมตร จนเป็นเหตุ
ใหเ้สียชีวิตทนัที
https://www.thairath.co.th/news/crime/1804321





https://www.thairath.co.th/news/local/east/1950164

จำกรถบัสกฐนิ เกิดเหตุกำรณ์ 11 ตค. 63 ณ จุดตัด
รถไฟคลองแขวงกล่ัน , ผวจ. ฉะเชิงเทรำ ได้ส่ังกำร

1. น ำแผงก้ันฉกุเฉินมำต้ังไว้ (คืนน้ี) 
2. มีเครือ่งก้ันทำงรถไฟเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์
โศกนำฏกรรมแบบน้ี 

3. ส่ังให้ทำงอ ำเภอ และ อบต.ด ำเนินกำรตัดหญ้ำ
แผ้วถำงให้เรยีบรอ้ย
เน่ืองจำกเท่ำที่ได้ถำมชำวบ้ำนต่ำงบอกว่ำเกิด
อุบัติเหตุเปน็ประจ ำ อีกท้ังภูมิทัศน์ก็ไม่
เอ้ืออ ำนวย ต้องข้ึนเนินก่อนถึงจะเห็นรถไฟ 
เพรำะต้นไม้ปำ่หญ้ำข้ำงทำงบังกำรมองเห็น ก็
ได้ รวมท้ังเตรยีมประสำนกำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทยเรง่ด ำเนินกำร.



①อิทธพิลองค์กร (เจ้ำภำพ)
Organization Influence

③ เงือ่นไข-สภาพแวดลอ้ม

ทีไ่มป่ลอดภยั
Unsafe Conditions

④ คน (กำรกระท ำไม่ปลอดภัย) 
Unsafe Act

②การก ากับ
ดูแลท่ีไม่ปลอดภัย

Unsafe 
Supervision

อุดรูโหว่ .. ที่จุดไหน ?? 
จึงจะ “ไม่เกิดซ้า” และมีควำมยั่งยืนมำกที่สุด

- ท ำในทุกจุด , จุดไหนพร้อมท ำเลย

- จุดที่ต้องเน้นคือ 1, 2 → สร้ำงระบบ
ควำมปลอดภัย เพ่ือลดเงื่อนไข/ควำมผิดพลำด



1. ก ำกบัดแูลไมเ่พยีงพอ
2. กำรวำงแผนด ำเนนิงำนไมเ่หมำะสม
3. ลม้เหลวในกำรแกปั้ญหำทีรู่ด้อียูแ่ลว้
4. ก ำกบัดแูลฝ่ำฝืน

1. กำรจัดกำรทรัพยำกร
2. บรรยำกำศในองคก์ำร
3. กระบวนกำรในองคก์ำร

1. สภำพแวดลอ้ม
2. เงือ่นไขสว่นบคุคล
3. วธิปีฏบิตั/ิกจิวตัรสว่นบคุคล

• ความผดิพลาด
ทักษะ, ตดัสนิใจ, กำรรับรู ้

• การฝ่าฝืน
(จนเคยชนิ, ผดิปกต)ิ

① อทิธพิลองคก์าร 

Organization Influence

③ สภาพแวดลอ้ม

เงือ่นไข ทีไ่มป่ลอดภยั

Unsafe Conditions

④ การกระท า

ทีไ่มป่ลอดภยั

Unsafe Act

② การก ากบั

ดแูลทีไ่มป่ลอดภยั

Unsafe Supervision

แบบจ าลองทฤษฎีเนยแข็ง
(SWISS CHEESE MODEL)

ศ.เจมส์ เรยีสัน



สุดยื้อ "น้องกองบิน" เสียชีวิตแล้ว 
หลังถูกลืมในรถตู้รับส่งนักเรียน

https://www.sanook.com/news/8231610/

ความคืบหน้ากรณีน้องกองบิน อายุ 2 ขวบ ถูกคุณครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลืมทิ้งไว้ภายในรถรับส่งนักเรียนเมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 07.30 น. กระท่ังมาพบตัว
อีกคร้ังในเวลา 13.30 น. ภายหลังพบว่ามีอาการโคม่า 
เนื่องจากตับไตไม่ท างาน ร่างกายไม่ตอบสนอง ต้องรักษา
ล่าสุดวันนี้ (15 ส.ค.63) เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. มี
รายงานว่า "น้องกองบิน" เสียชีวิตแล้ว  

ทีมข่าว (ข่าวสด) จ าลองเหตุการณ์ขณะที่ครูเวรเปดิประตูใหน้ักเรียนลง
จากรถ โดยมีน้องการ์ตูนวัย 3 ขวบ สูง 100 ซม. แทนน้องกองบิน และ
วัดความสูงจากพ้ืนของรถตู้ ถึงปลายพนักพิง 108 ซม. จากพ้ืนของรถตู้
ถึงเบาะนั่ง มีความสูง 43 ซม. วัดจากเบาะนั่งถึงปลายพนักพิง มีความ
สูง 72 ซม. และเมื่อน้องการ์ตูนที่มีความสูง 100 ซม. ขึ้นไปนั่งเบาะ
พบว่าขาจะลอย และปลายพนักพิง จะสูงกว่าศีรษะของน้อง ซึ่งหากวัด
จากศีรษะของน้องขึ้นไปทีป่ลายพนักพิง เหลือ 28 ซม.https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4715528

https://www.sanook.com/news/8231610/
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4715528




54
2562 ตาย→ 19,904 

พกิาร 6,000 คน/ปี





ท ำไม ถนน 4 เลนเกำะสี .. ถึงอนัตรำย

1.กลับรถได้ทุกจุดบนเกำะสี : เส่ียง ชนด้ำนข้ำง
ซ่ึงอนัตรำยมำก หรือชนท้ำยรถท่ีก ำลงัจะเล้ียว

2.ข้ำมไปชนแบบ “ปะทะ” : หลบัใน แซง ละสำยตำ 
หรือ เสียหลกัข้ำมไปชนฝัง่ตรงข้ำมได้เลย 

3. ใช้เกำะสีเป็นท่ีหยุดรอเลี้ยว หรือรอข้ำม : คนเดินข้ำม
ถนน จยย. จะหยดุรอท่ีเกำะสี, ถ้ำเป็นรถจอดรอเลี้ยวจะ ล ำ้เข้ำมำฝัง่ตรงข้ำม

4. ถนนย่ิงกว้ำงย่ิงขับเร็ว :  ถนน 4 ช่องทำงเกำะสี จะส่งผลต่อมมุมองของ
คนขบัรถว่ำถนนโล่ง กว้ำง  และตดัสินใจแซงง่ำยขึน้เพรำะแซงบนช่องเกำะสีได้ 







gs



อันตรำย

เด็กข้ำมถนน 
พฤติกรรม 

ปัจเจก 
ผปค.จอดหน้า รร. 

ทำงสังคม
B1  สั งคม (รร . )
B2 กฎหมาย

ทำงกำยภำพ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

“เจ้ำภำพ” สรา้ง
สภาพแวดล้อม

ศปถ.
จังหวัด

ศปถ.
อปท.

ศปถ.
อ ำเภอ

เจ้ำภำพ บูรณำกำร
(กลไกจัดการ -ศปถ.)



Feedback loop : กลไก พชอ. /ศปถ. จังหวัด-อ ำเภอ

วิเครำะห์และน ำเสนอเพ่ือเกิดกำรมีส่วนร่วม 

1.case base เจ็บ/ตาย 
2.ภาพรวม problem base  



เสรมิกระแส/โอกาส .. ในกำรสรำ้ง “เจ้ำภำพ” 
(ผู้ส่วนรว่มรบัผิดชอบ) share responsibility

1. สังคมออนไลน์ .. รบัรูข่้ำวสำรเรว็ เริม่ถำมหำ
“ควำมรบัผิดชอบ“ , ถำมหำ “เจ้ำภำพ” 

2. แหล่งข้อมูล/หลักฐาน .. มีเพ่ิมและเข้ำถึงได้สะดวกข้ึน  .. 
กล้องหน้ารถ  กล้องมือถือ CCTV , channel ต่างๆ

3. เริม่เหน็การ “ฟ้องรอ้ง” .. ไปที่ ผู้เก่ียวขอ้ง (บุคคล/หน่วยงำน
เก่ียวขอ้ง) เช่น คดีรถตู้บ้ำนบึง , คดีแพรวำ  → Chain of responsibility



บริษัทแมจิค รูทส์ฯ ส่ังพักงำนคนขับ "รถทัวร์
รูดขวำปำดออกคอสะพำน" แยกพงษ์เพชร 

หลังจากทีช่าวโซเชยีลช่วยกันตามหาบริษัทรถทวัรค์ันดังกล่าว จนทราบว่าเป็นของ
บริษัท แมจคิ รูทส์ จ ากัด ล่าสุด JS100 จงึสอบถามไปที ่นายสุทธิชัย จงเลิศงาม 
กรรมการบริษัท แมจคิ รูทส์ จ ากัด ชีแ้จงว่า ได้เรียกพนักงานขับรถทัวรท์ัง้ 5 คัน มา
สอบถามและบริษัทได้ส่ังพักงานคนขับทัง้ 5 คนช่ัวคราว หลังจากนีจ้ะเรียกตัวมา
ตักเตอืนและอบรมการขับรถให้มีมารยาทถูกต้องตามกฎจราจรต่อไป ขออภยัผู้ใช้
เส้นทางมา ณ โอกาสนี้

http://js100.com/en/site/post_share/view/80870

http://js100.com/en/site/post_share/view/80870


บริษัทไล่ออกแล้ว ‘รปภ.’ ขู่ตบ 
‘น้องมะลิ’ ไล่รถว่ิงบนทำงเท้ำ

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1639431



https://www.sanook.com/news/7931698/

ด่วน! บริษัทไล่ออก "หนุ่มแว่นหัวร้อน" 
ดูหม่ินประเทศไทย หลังคลิปแชร์ว่อนเน็ต



ศำลพิพำกษำให้ บขส.
ชดใช้ 26 ล้ำน คดีรถตู้ชน
กระบะ

ศาลช้ันต้นจั งหวัดจันทบุ รีพิพากษาคดีรถตู้ โดยสารสายกรุงเทพ-จันทบุรี
หลับใน ก่อนพุ่ งชนรถกระบะ ท าให้มี ผู้ เ สีย ชีวิต 25 ราย โดยยกฟ้องรถตู้
แต่ ให้บริ ษัท บขส. เ ป็น ผู้จ่ ายค่า สินไหมทดแทน 26 ล้านบาท

https://news.mthai.com/general-news/676779.html



เหน็ว่าในวันเกดิเหตุจ าเลยที ่4 ทราบดอียู่แล้วว่าจ าเลยที1่ยังเป็น
ผู้เยาวไ์ม่มใีบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ย่อมต้องตระหนักว่าการที่
จ าเลยที ่1 ไม่มใีบอนุญาตขับรถอาจเสีย่งต่อการก่อให้เกดิอันตรายแก่
ชวีติหรือทรัพยส์นิของบุคคลอืน่ได้ แต่จ าเลยทียั่งรู้เหน็ยนิยอมให้น า
รถยนตท์ีต่นครอบครองอยู่ไปขับซึง่หากจ าเลยที ่4 ไม่รู้เหน็ยนิยอม
เช่นน้ันความเสยีหายคงไม่เกดิขึน้ จ าเลยที ่4 จงึต้องรับผิดใน
ผลแหง่การละเมิดของจ าเลยที ่1 ด้วย เมือ่พจิารณาตาม
ข้อเทจ็จริงทีศ่าลช้ันต้นวนิิจฉัยเป็นยุตแิล้วว่าจ าเลยที ่4 ทราบว่า
จ าเลยที ่1 เป็นผู้เยาวไ์ม่มใีบอนุญาตขับรถในช่วงเวลาน้ันจ าเลยที ่4 
จะต้องยับยัง้ไม่ให้จ าเลยที ่1 ขับรถยนตอ์อกไปหรือต้องห้ามปราม
จ าเลยที ่1ในทันทหีรือต้องรีบโทรศัพทต์ดิต่อให้จ าเลยที่ 1 น ารถยนต์
กลับเมือ่คนืโดยเร็ว แต่จ าเลยที ่4 กไ็ม่ได้ด าเนินการใดๆ เป็นการไม่
เอาใจใส่ว่าจ าเลยที ่1 ซึง่เป็นผู้เยาวจ์ะขับรถไปเสีย่งเเก่การเกดิ
อุบัตเิหตุ จ าเลยที ่4 ซึง่เป็นผู้รับดูแลจ าเลยที ่1 ผู้เยาวโ์ดยปริยายจงึ
ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

เปิดค าพพิากษาแพ่งฎีกา'คดแีพรวา'
แก้พพิากษาอุทธรณใ์หช้ดใช้เหยือ่
ตามศาลชั้นตน้กว่า 24 ล้านบาท

https://www.thaipost.net/main/detail/41219



↑ 
↑ 



บันไดผลลพัธ์.. การขับเคล่ือนงาน สู่ เป้าหมายระยะต่าง ๆ  
และการวัดผล (การเปลี่ยนแปลง)

พัฒนำระบบกลไกจัดกำร
“เจ้ำภำพ” เชิงระบบ (บูรณำกำร)→สรำ้ง 

“เจ้ำภำพ”ปฏิบัติกำร Action Unit

ศปถ. 
จังหวัด

ศปถ.
อปท.

ศปถ.
อ ำ เภอ

สร้ำง “สภำพแวดล้อม”
ให้เอื้อความปลอดภัย

ปรับเปลี่ยน “พฤติกรรม”
ในกำรใช้รถใช้ถนน

พฤติกรรมเส่ียงส าคัญ
ที่สอดคล้องกับบรบิท
ของพ้ืนที่

❑หมวกกันน็อค

❑ดื่ม/เมา-ขับ

❑ ขับเรว็

❑ย้อนศร

❑ฯลฯ

ลดควำมสูญเสีย
อุบัติเหตุทำงถนน

❑ บาดเจ็บ

❑ เสียชวีิต

❑ พิการจัดการปรบัปรุงแก้ไข 
พัฒนา ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่
เอื้อให้เกิดความปลอดภัย
ทางถนน

❑ มำตรกำร “สังคม”
▪ มาตรการองคก์ร 
สรา้งการเรยีนรู้

▪ มาตรการ/กติกาสังคม
▪ มาตรการกฎหมาย

❑ มำตรกำร “กำยภำพ”
▪ จุดเส่ียง/อันตราย
▪ Traffic calming
▪ ยานพาหนะปลอดภยั



Feed back loop : กลไก พชอ. /ศปถ. จังหวัด-อ ำเภอ 

วิเครำะห์และน ำเสนอเพ่ือมีส่วนร่วม 

1. case base เจ็บ/ตาย 
2.ภาพรวม problem base  





❑

❑

❑

❑

❑

▪

▪

▪


