
โครงการวิจัย 
การติดตามและประเมินผล 
จากการปฏิบัติตามแผนงาน  
เพื่อบรรลุเป้าหมายทศวรรษ 
แห่งความปลอดภัยทางถนน 
 
24 กุมภาพันธ์ 2559 



หัวข้อในการน าเสนอ 
I. สถานการณก์ารประเมนิความปลอดภยัทางถนนของไทย 
• การวิเคราะหจ์ านวนอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็ และผูเ้สียชวีติ 
• การประเมนิตน้ทนุของการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน 

II. การประเมนิการด าเนินนโยบายดา้นความปลอดภยัทางถนน 
• ความเสี่ยงของการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน: คน รถ ถนน 
• การประเมนิการด าเนนิงานดา้นพฤตกิรรม ยานพาหนะ โครงสร้างพืน้ฐาน และการจัดการ 

III. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
• พฤติกรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
• ยานพาหนะ 
• โครงสรา้งพืน้ฐาน 
• กระบวนการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่     1 
สถานการณ์การประเมิน 
ความปลอดภยัทางถนนของไทย 

3 4/09/58 



1. จ านวนอบุตัเิหตทุางถนน 

2. จ านวนผูเ้สยีชวีติของประเทศ 

3. การประเมนิตน้ทนุของการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 

ประเด็นการน าเสนอ 
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1. จ านวนอุบัตเิหตทุางถนน 

5 4/09/58 



แนวโน้มจ านวนอุบัติเหตุทางถนน 
• อุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 

• แนวโน้มจ านวนการเคลมประกันภัยรถภาคบังคับเพิ่มขึ้น – ขัดแย้งกับฐานข้อมูล ตช. 
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คดีอุบัติเหตุจราจร (ตช.) การเคลมทัง้หมด (คปภ.) จ านวนอุบัติเหตุ (ทล.) 
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คร
ัง้ จ านวนอบุตัเิหตทุางถนน (ประเภททาง) 

ทล. ตช. 
• อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่
เกิดข้ึนนอกความดูแลของ
กรมทางหลวง ? 

ที่มา: ตช. คปภ. ทล. (2558) 



แนวโน้มจ านวนผู้บาดเจ็บ 
• แนวโน้มจ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนยังไม่ลดลง 

• สัดส่วนของผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 - อาการบาดเจ็บรุนแรงยังไม่สูงมาก 
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ที่มา: ตช. คปภ. ทล. และ สนย. (2558) 
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จ านวนผูบ้าดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนน 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (ทล.) จ านวนผู้บาดเจ็บ (ตช.) ผู้บาดเจ็บ (คปภ.) 
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การรกัษาพยาบาลผูป้ระสบภยัจากอบุตัเิหตทุางถนน 
ผู้ป่วยนอก (สนย.) ผู้ป่วยใน (สนย.) 



ความรุนแรงของอุบตัิเหตุทางถนน 
• ความรุนแรงของอุบัติเหตทุางถนนยังไม่ลดลง 

• ดัชนีการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 25 
• สัดส่วนของการเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่อการเกิดอุบัติ 1 ครั้ง ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 13 
และร้อยละ 35 ตามล าดับ 
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ที่มา: ตช. (2558) 
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จ านวนผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บต่ออุบัติเหตุ ดัชนีการเสียชีวิต 



2. จ านวนผูเ้สยีชีวิตของประเทศ 

9 4/09/58 



• จ านวนผูเ้สยีชวีติของไทย ยังแตกต่างกนัในแตล่ะฐานขอ้มลู 
 ฐานข้อมูลจ านวนผูเ้สียชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนของไทยสามารถแบง่ไดเ้ปน็ 2 ฐานหลัก คือ 
ฐานของ ตช. และ  สนย. 

 ก่อนปี 2543 การเปลีย่นแปลงของจ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนคอ่นขา้งผนัผวน  

 ตั้งแตป่ ี2553 การพัฒนาการเก็บขอ้มลูของ สนย. ท าใหฐ้านขอ้มูลทัง้ 2 แห่ง มีจ านวนผูเ้สยีชวีติ
จากอุบตัเิหตทุางถนนทีแ่ตกตา่งกัน 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข 10 4/09/58 

จ านวนผู้เสียชีวิตระดับประเทศ 
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จ านวนผูเ้สียชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน ทั้งประเทศ 
สตช. สนย. อัตราการเปล่ียนแปลง สตช. อัตราการเปล่ียนแปลง สนย. ตช. ตช. 



• จ านวนผูเ้สยีชวีติของไทยอยูใ่นระดบัที่สูง แม้จะยงัไม่สามารถรวบรวมขอ้มลูได้ครบ 
 ตั้งแตป่ ี2554 จ านวนผูเ้สยีชวีติจากฐานขอ้มูลของ สนย. มีทิศทางเพิม่ขึน้ สวนทางกับแนวโน้ม
ของฐานขอ้มูลจาก ตช. 

 
 
 
 
 หากเปรยีบเทยีบขอ้มลูในป ี2556 พบว่า จ านวนผูเ้สียชวีติจากฐานขอ้มลูของ สนย. และ ตช. 
ยังคงต่ ากวา่ ฐานข้อมูล 3 ฐาน (2555) และ Global status report on road safety (2013)  

 

จ านวนผู้เสียชีวิตระดับประเทศ 
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จ านวนผูเ้สยีชวีิต (คน) 4/09/58 11 

อันดบั 1 ของอาเซยีน 
อันดบั 3 ของโลก 



• ประเด็นส าคัญด้านการก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้เสียชีวิต 
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ท าความเข้าใจข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมายอัตราการ

เสียชีวิตของไทย 

สามารถก าหนดแนวทางที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เป้าหมายอัตราการ

เสียชีวิตของไทย 
ที่สอดคลอ้งกับความเปน็จริง 

การก าหนด 
ปีฐาน? 
• เฉลี่ยปี 2552-2553 

ระดับของการ
ตั้งเปา้หมาย? 
• ตั้งเป้าลดตามกลุ่ม
จังหวัด พร้อม
ก าหนดอัตราขั้นต่ า
และเพดานการลด 

การเลอืกใช้
ฐานขอ้มูลใด? 
• ข้อมูล ตช. 
• ข้อมูล สนย. 
• ข้อมูล 3 ฐาน (ตช. 
สนย. ประกันภัย) 

ประเด็นที่ตอ้งพจิารณา 

ควรใชอ้ตัราต่อ
แสนประชากร? 

สรุปประเดน็จ านวนผูเ้สียชวีติกบัเป้าหมายทศวรรษฯ 



• จ านวนผู้เสียชีวิตของไทยอยู่ในระดับที่สูง แสดงถึงความรุนแรง
ของสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทย 

รุนแรง 

• การรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
กระบวนการ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 

• อาจส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้เสียชวีิตที่ชดัเจน ใน
การท างานด้านความปลอดภัยทางถนน 

ไม่สมบรูณ์ 

สรุปประเด็นจ านวนผู้เสียชีวิต 
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3. การประเมินตน้ทุน 

ของการเกิดอุบตัเิหตทุางถนน 

14 4/09/58 



การค านวณมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
การศึกษานี้ใช้วิธี VSL 
 1. มูลค่าความเสยีหายของผูท้ีเ่สยีชวีติ 

VSLY =  
r ×VSL

1− 1+r −L   
VSL = 3.95 ล้านบาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550) 
r = discount rate = 0.03 (Global Burden of Disease, WHO) 
L = Standard life expectancy (WHO) 
*ปรับค่า VSLY แยกตามกลุ่มอายุ โดยไปคูณกับจ านวนปีที่สูญเสียก่อนวัยอันควรของแต่ละชว่งอายุ 

2. มูลค่าความเสยีหายของผูท้ีไ่มเ่สยีชวีติ 
มูลค่าความเสียหาย = ค่ารักษาพยาบาลรวม  

= ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย x จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ

+ 

= 
3. มูลค่าความเสยีหายรวม 
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ข้อมูลในการค านวณ 

มูลค่าการเสียชีวิต 

• 2545-2552 ใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิต
เฉพาะจากใบมรณบัตร 

• 2553-2555 ใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิต
จากใบมรณบัตร และหนังสือ
รับรองความตาย 

• 2556-2557 จ านวนผู้เสียชีวิต
แยกตามอายุประเมินขึ้นจาก
อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของแต่ละ
กลุ่มอายุในปี 2553-2555  

มูลค่าการบาดเจ็บ 

• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก = 5,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน = 20,000 บาท  
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557) 

• ข้อมูลจ านวนผู้ป่วย ใช้ฐานข้อมูล
ผู้ป่วยชุดข้อมูลมาตรฐาน
โรงพยาบาล 12 แฟ้ม ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

• ปี 2556-2557 ประเมินจ านวน
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจาก
อัตราส่วนเฉลี่ยในปี 2553-2555 
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มูลค่าความสูญเสียจากอบุัติเหตุ 
ปี 

มูลค่า (ล้านบาท) 
เสียชวีติ บาดเจ็บ รวม 

2545 88,361.46 7,538.52 95,899.98 

2546 86,602.82 8,392.63 94,995.45 

2547 85,330.34 8,520.59 93,850.94 

2548 79,076.24 8,119.64 87,195.87 

2549 77,353.19 8,749.23 86,102.43 

2550 74,489.29 9,169.83 83,659.13 

2551 75,884.45 9,595.94 85,480.39 

2552 72,258.06 10,542.86 82,800.92 

2553 107,279.17 10,382.76 117,661.93 

2554 115,738.63 11,250.99 126,989.62 

2555 118,082.57 11,375.17 129,457.73 

2556 128,577.95 12,299.85 140,877.80 

2557 133,276.34 12,749.30 146,025.63 
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ข้อแตกต่างจากงานศึกษาอื่น 
• การประเมินท่ีเป็นปัจจุบัน ณ ปี 2557 
• การคิดด้วยวิธี VSL แทน Human Capital Approach 
• การใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 0.03  

• ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2537) ซึ่งอยูที่ร้อยละ 4  
• พิชัย ธานีรณานนท์ และคณะ (2550) อยทูี่ร้อยละ 6 

• การใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ 
• ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2537)  

• ใช้ข้อมูลต้นทุนค่ารักษาพยาบาลมาจากโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลกรุงเทพ 

• ไม่รวมมูลค่าความสูญเสียจากความเจ็บปวดและทุกขท์รมาน (Human Cost) 
• พิชัย ธานีรณานนท์ และคณะ (2550) 

• เก็บข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก 5 จังหวัดกรณีศึกษา ได้แก่ ขอนแก่น ล าปาง นครสวรรค์ 
สงขลา และกรุงเทพฯ 
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ส่วนที่     2 
การประเมินการด าเนินนโยบาย 

ด้านความปลอดภยัทางถนน 

19 4/09/58 



1. ความเสี่ยงของการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน: คน รถ ถนน 

2. การประเมนิการด าเนนิงานดา้นความปลอดภยัทางถนน 

• การลดพฤตกิรรมเสี่ยง 
• ด้านยานพาหนะปลอดภยั 
• ด้านโครงสร้างพื้นฐานปลอดภยั 

ประเด็นการน าเสนอ 

4/09/58 20 



1. ความเสี่ยงของการเกิดอุบตัเิหตทุางถนน 

: คน รถ ถนน 

21 4/09/58 



สาเหตุหลักของอุบัติเหตุ 
• สถิติสะท้อนวา่พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนเปน็สาเหตหุลัก 

4/09/58 22 

ขับรถเร็วเกินก าหนด อุปกรณ์บกพร่อง เมาสุรา หลับใน มีการตัดหน้ากระชั้นชิด อ่ืนๆ 
2555 75.75 2.52 2.61 4.5 8.11 6.5
2556 77.48 2.3 2.18 4.27 7.76 6.08
2557 77.95 1.8 2.32 4.72 8.24 5.02
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จ านวนการเกดิอบุตัเิหตบุนทางหลวง แยกตามมลูเหตสุนันษิฐาน ปี 2555-2557 

พฤติกรรมมนษุย ์
47.5% 

รถ 
16.2% 

สิ่งแวดล้อม 
0.1% 

อื่นๆ 
36.2% 

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนนทีเ่ปน็คดจีราจร 2554-2557 

 7,045  
 2,692  

 3,745  
 520  

 42  
 22  
 68  

 826  

 -  2,000  4,000  6,000  8,000

ขับรถเร็วเกิน… 
ขับรถไม่ช านาญ/… 

เมาสุรา 
หลับใน 

เสพสารเสพติด 
ใช้โทรศัพท์ มือถือ 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
ไม่สวมหมวกนิรภัย 

สาเหตแุหง่พฤติกรรมเสีย่งตอ่อบุตัิเหตทุางถนน 
ที่เป็นคดีจราจร 2554-2557* 

*สาเหตุท่ีมาจากการท าผิดกฎจราจรในปี 2554-2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 18,884 คดี  

ท่ีมา: ตช. และ ทล. (2558) 



• ฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน ระบุว่า 
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุสูงที่สุด โดยมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 
36-64  

• รองลงมาเป็น รถยนต์นั่งและรถกระบะ 

 

สนย. 

สตช. ประกันภัย 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 

ที่มา: คปภ. 
23 4/09/58 

4% 

1% 

36% 

30% 

16% 

3% 
3% 

7% 

สัดส่วนคดอีบุัตเิหตจุราจร เฉลี่ยปี 2550 -2556  
แยกตามยานพาหนะ 

คนเดินถนน 
รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต ์
รถยนต์นั่ง 
รถปิคอัพ 
รถโดยสาร 
รถบรรทุก 
รถอื่นๆ 55% 

14% 

23% 

4% 
3% 

1% 
0% 

สัดส่วนการเกดิอบุตัเิหต ุเฉลี่ยป ี2551-2556 แยกตามยานพาหนะ  

รถจักรยานยนต ์

รถยนต์นั่ง 

รถยนต์บรรทุก (รถปิคอัพ+รถบรรทุก) 

รถยนต์โดยสาร 

รถพ่วง 

หัวรถลากจูง 

รถยนต์ประเภทอ่ืนๆ 

ประเภทยานพาหนะกลุ่มเสี่ยง 
• สถิติสะท้อนวา่จักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สดุ 

10% 
1% 

64% 

0% 

20% 

3% 

1% 
1% 

สัดส่วนจ านวนผูเ้สยีชวีิต เฉลี่ยป ี2553-2555  
แยกตามยานพาหนะ 

คนเดินเท้า 
ผู้ขี่จักรยาน 
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
ผู้ใช้รถสามล้อเครื่อง 
ผู้ใช้รถยนต์ 
ผู้ใช้รถปิคอัพหรือรถตู้ 
ผู้ใช้รถบรรทุก 
ผู้ใช้รถเมลล์โดยสาร 



รูปแบบการเดินทางของคนแต่ละกลุ่มอายุ 
• กลุ่มวัยรุ่น หรือนักเรียนนักศึกษา (13-23 ปี) มีการเสียชีวิตด้วยจักรยานยนต์ที่สูง 
• กลุ่มเด็ก (0-5 ปี) เป็นเหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุจากการเดินเท้า การใช้จักรยานยนต์ 
และรถยนต์ ในสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 20 
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สัดส่วนจ านวนผูเ้สยีชวีติเฉลีย่ป ี2553-2555  แยกตามอายแุละประเภทยานพาหนะ  

คนเดินเท้า ผู้ขี่จักรยาน ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ผู้ใช้รถสามล้อเครื่อง 
ผู้ใช้รถยนต์ ผู้ใช้รถปิคอัพหรือรถตู้ ผู้ใช้รถบรรทุก ผู้ใช้รถเมลล์โดยสาร 

ที่มา: สนย. 



• ทางตรงยังคงมกีารเกดิอบุตัเิหตสุงูทีส่ดุ - ทุกรูปแบบเส้นทางมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 

ที่มา: ทล. (2557) 

จุดเปิดเกาะกลางถนน ทางแยกระดับเดียวกัน ทางลาดชัน ทางโค้งปกติ ทางตรง อ่ืนๆ 
2555 701 991 248 1,183 7,054 823
2556 727 965 251 1,274 7,026 876
2557 884 1,087 277 1,556 8,515 936

 -
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..อุบตัเิหตบุนทางหลวงมกัเกดิบรเิวณทางตรง ซึ่งมีสว่นตอ่การใชค้วามเรว็เกินก าหนดของผูข้บัขี่.. 

ขับรถเร็วเกินก าหนด อุปกรณ์บกพร่อง เมาสุรา หลับใน มีการตัดหน้ากระชั้นชิด อ่ืนๆ 
2555 75.75 2.52 2.61 4.5 8.11 6.5
2556 77.48 2.3 2.18 4.27 7.76 6.08
2557 77.95 1.8 2.32 4.72 8.24 5.02
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จ านวนการเกดิอบุตัเิหต ุแยกตามมลูเหตสุนันษิฐาน ปี 2555-2557 
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รูปแบบของถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 



2. การประเมินการด าเนินงาน 

ด้านความปลอดภยัทางถนน 

26 4/09/58 



ด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขบัขี่ 
ความเหมาะสมของกฎหมาย 
โทษไม่สง่เสรมิให้เปลีย่นแปลง
พฤติกรรมเสีย่ง 
• โทษปรับต่ ากว่าประเทศพัฒนาแล้ว 
• ไม่ให้ความส าคัญโทษกรณีท าผิดซ้ า 
• ขาดการก าหนดให้ผู้ท าผิดเขา้บ าบัดเพื่อ
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง 

ประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การด าเนินมาตรการยงัไม่เป็น
ระบบ 
• การตัดสินใจไม่ไดพ้ิจารณาจากปัญหา
ภายในพื้นที ่

• ขาดระบบฐานข้อมูลรองรับ 
• ขาดการประเมินผลและติดตามผล 

การใหค้วามรูป้ระชาชน 
การใหค้วามรูย้งัไมร่องรบัการ
สร้างพฤตกิรรมความปลอดภยั 
• ระบบการให้ใบอนุญาตขับขี่ยังไม่ส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัย 
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• ผลการประเมนิพบความไม่สอดคลอ้งของการด าเนนิงาน 3 ส่วนส าคญั 

มาตรการ ความเหมาะสมของกฎหมาย การบังคับใชก้ฎหมาย การใหค้วามรูป้ระชาชน 

หมวก เหมาะสมด้านโทษ เริ่มเป็นระบบ โดยมีการประเมินผล • ประชาชนยังไม่ทราบว่า
กฎหมายก าหนดข้อจ ากัด
แต่ละด้านอย่างไร 

เมา • จ ากัดไว้สูงกว่าต่างประเทศ 
• โทษเหมาะสมขึ้น 
• ขาดมาตรการ Rehabilitation 

• เริ่มพัฒนาการตรวจจับ 
• ต้องปรับปรุงการประเมินผล 

เร็ว • จ ากัดไว้สูงกว่าต่างประเทศ 
• ขาดโทษกรณีผิดซ้ า 

 

• มีเทคโนโลยีเพื่อการตรวจจับ 
• ขาด Protocol เพื่อลงโทษกรณีไม่มาช าระ
ค่าปรับ และลงโทษกรณีผิดซ้ า 

• ต้องปรับปรุงการประเมินผล 



ด้านยานพาหนะปลอดภัย 
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• ผลการประเมนิพบอุปสรรคส าคญั 2 ประการ 

ขาดการก าหนดมาตรฐาน
ยานพาหนะ 

• มาตรฐานยังไม่เทียบเท่า
สากล เช่น UNECE 
• เข็มขัดเบาะที่นั่งหลัง 
• การใช้ที่นั่งส าหรับเด็ก 
(Child Restrain) 

• ขาดระเบียบในการก าหนด
อย่างชัดเจน  

ปัญหาระบบการตรวจสภาพ
ยานพาหนะ 

• ระบบการตรวจสภาพไม่
สะท้อนสภาพของรถทีใ่ช้
งานบนท้องถนนในปัจจุบัน 
• กฎหมายบังคับการ
ตรวจสภาพ 



ด้านโครงสร้างพื้นฐานปลอดภัย 

การวิเคราะหจ์ุดเสีย่ง 

การวิเคราะหย์ังท าไดไ้ม่
ครอบคลุม 
• ถนนนอกความดูแลของ ทล. ยัง
ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร 

• การวิเคราะห์ยังอิงข้อมูล ตช. จึงมี
ปัญหา underreport 

ความยัง่ยืนของการแกไ้ขจุดเสีย่ง 

การแกไ้ขจุดเสีย่งยงัท าไดไ้ม่
ทันท่วงท ี
• งบประมาณเพื่อการอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนยังขาดความ
ชัดเจนและไม่เพียงพอ 

การใหค้วามรู้ประชาชน 

การให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ความปลอดภัยในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐาน 
• การก่อสร้างตามหลักความ
ปลอดภัยของท้องถิ่น 

• การใช้ความเร็วที่เหมาะสม 
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• ผลการประเมนิพบความไมส่อดคล้องของการด าเนนิงาน 3 ส่วนส าคญั 



ปัญหา การบงัคบัใชก้ฎหมาย กิจกรรมรณรงค ์ ยานพาหนะ โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ขาดการตดิตาม/ประเมนิผล
มาตรการ 
ที่มีประสทิธภิาพ 

 
  

 
-นวัตกรรมแก้ไขจุด
เสี่ยง (สงขลา)  

การบริหารจัดการบุคลากร 
งบประมาณ และการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

 
-ตั้งหน่วยจราจรฯ (เชียงใหม)่ 
-แบบฟอร์มใบสั่งเฉพาะ (ภูเก็ต)  

 
 

-นวัตกรรมแก้ไขจุด
เสี่ยง (สงขลา)  

ขาดความยอมรับจาก
ประชาชน 

 
-ระบบการบังคับใช้หมวกนิรภัย
อย่างจริงจัง (ภูเก็ต) 

บทลงโทษไม่เอื้อให้เกิดการ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขบัขี่  

ปัญหาความล่าช้าของการ
ด าเนินงานแบบ Top-down  

ด้านการบริหารจัดการ* 

4/09/58 30 * การศึกษาใน 4 จังหวัดเป้าหมาย 



อุปสรรคส าคัญด้านการบริหารจัดการ 

4/09/58 31 

ระดับนโยบาย (นปถ.)  

ระดับอ านวยการ (ศปถ.) 

ศปถ. จังหวัด 

ระดับปฏิบัติการ (อ าเภอ/อปท.) 

ขาดการประชุมเพ่ือก าหนด
นโยบายที่สม่ าเสมอ 

กลไกการเชื่อมโยงระหว่าง 2 ระดับ ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ 
- การท างานและการแลกเปลีย่นข้อมลู 

แต่ละหน่วยงาน
ท างานตามแท่ง ไม่
จ าเป็นต้องรับภาระใน
การลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเป็นงานหลัก 

– ขาดเปา้หมายแตล่ะพืน้ที/่หนว่ยงาน 
– ขาดการก าหนดตวัชีว้ดั เพื่อท างาน
และประเมนิผล 

ขาดการจดัท าฐานขอ้มลูมารองรบั 

– การจัดหาเงนิทนุจากสว่นกลางไมช่ดัเจน 
– การบรหิารจดัการเพือ่ท างานในระดบัรองลงมา ขาดการค านงึหลกั CBA 



ส่วนที่     3 
ข้อเสนอเชงินโยบาย 

32 4/09/58 



ประเด็นส าคัญของนโยบายปัจจุบัน 
ขาดการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินมาตรการที่มีความชัดเจน 

 ข้อเสนอ:ตั้งเป้าหมายในการลดจ านวนผู้เสียชีวิตของแต่ละกลุ่มจังหวัด 
โดยมีการก าหนดอัตราขั้นต่ าและเพดาน 

 
ขาดระบบการด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เพื่อ 
 ก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
 ตัดสินใจด าเนินมาตรการ โดยสามารถประเมินความคุ้มค่าในการด าเนิน
มาตรการ ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 

 ติดตามและประเมินผลของมาตรการ 
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 โมเดลการบรหิารจดัการอบุตัเิหตทุางถนน 3 ระดบั  
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

การบังคับใช้
กฎหมาย 

การปรับปรุง
เชิงโครงสร้าง 

การเปลี่ยน
พฤติกรรม
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

– ควรท าอย่างจริงจังและ
สามารถท าได้ทันที เหมาะ
กับในช่วงที่จ านวนการท า
ผิดกฎหมายยังไม่ลดลง 

– ผลของมาตรการจะเห็นได้
ชัดเจน แต่จะไม่สามารถ
ลดอุบัติเหตุได้อีก เมื่อ
เวลาผ่านไปสักระยะ 

– ควรเกิดขึ้นต่อทันที เมื่อมี
การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังไปแล้วสักระยะ 

– ไม่ควรด าเนินมาตรการใน
ขั้นนี้เพียงอย่างเดียว โดย
ปราศจากการบังคับใช้
กฎหมาย 

– ผลของมาตรการจะเห็นไม่
ชัดเจนเท่ากับการบังคับใช้
กฎหมาย 

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 
โครงสร้างวิศวกรรมยานยนต์ – การสร้าง awareness 

ให้กับผู้ใช้รถใชถ้นน 

หมวกนิรภยัภูเกต็ จังหวดัสงขลา 

หมวกนิรภยัในชมุชนเมอืง
ของทกุจังหวดั VS. ภูก็ต 
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ข้อเสนอด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน 
• ข้อเสนอตอ่การท างานเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่งของผูใ้ช้รถใช้ถนน 

1. การปรับปรุงดา้นกฎหมาย 
 ศึกษาและทบทวนกฎหมายเพื่อก าหนดข้อบังคับให้เหมาะสมขึ้น 

– พิจารณาข้อบังคับที่เทียบเท่าต่างชาติ? 
– พิจารณาการก าหนดโทษที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

– โทษของการท าผิดซ้ าที่มีความชัดเจน 
– ก าหนดโทษที่มีกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง (Rehabilitation) 

 ศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อการเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
– แก้ไขข้อจ ากัดด้านก าลังพลงานอุบัติเหตุทางถนน และด้านงบประมาณ 

2. การปรับปรงุการบงัคับใชก้ฎหมาย 
 นโยบายจากส่วนกลางที่เน้นให้แต่ละพื้นที่สร้างกระบวนการในการท างาน 

– ก าหนดให้มีตัวชี้วัดด้านการท างาน (Safety Performance Index: SPI) เช่น 
จ านวนการจับกุม  

– ก าหนดให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลด้านมาตรการ  
– ก าหนดให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลของมาตรการ 4/09/58 
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ข้อเสนอด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน 
• ข้อเสนอตอ่การท างานเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่งของผูใ้ช้รถใช้ถนน 

2. การปรับปรุงการบงัคับใช้กฎหมาย (ต่อ) 
 การก าหนดสัดส่วนของค่าปรับการท าผิดกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อน ามาใช้เป็น
งบประมาณการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนนอกจากงบประมาณหลักที่
แต่ละหน่วยงานได้รับ 
– พิจารณางบประมาณจากกระบวนการท างานที่เป็นระบบ 

 
3. การพัฒนาการใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายแกป่ระชาชน 

 ก าหนดให้มีการรณรงค์และให้ความรู้ โดยต้องมีการประเมินผล 
 เพิ่มการให้ความรู้ผ่านส่ือกระแสหลัก  

– ข้อบังคับและโทษของกฎหมาย  
– แนวทางการขับขี่และใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องสิทธิของประกันภัยรถ
ภาคบังคับ 

 ก าหนดหลักสูตรด้านการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของการขับขี่ ไว้ในการอบรม
เพื่อสอบใบอนุญาตขับข่ี และการต่อใบอนุญาตขับขี่  
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ข้อเสนอด้านยานพาหนะปลอดภัย 
• ข้อเสนอตอ่การสรา้งความปลอดภยัของยานพาหนะ 

1. การปรับปรงุดา้นกฎระเบยีบดา้นมาตรฐานยานพาหนะทีเ่ทยีบเทา่ 
UNECE อย่างชัดเจน  
 รถส่วนบุคคล: การก าหนดให้คาดเข็มขัดเบาะที่นั่งหลัง และที่นั่งเด็ก 
 รถโดยสาร 
 

2. การปรับปรงุระบบตรวจสภาพยานพาหนะ 
 ก าหนดข้อบังคับในการเข้ารับการตรวจสภาพที่เหมาะสมของรถแต่ะละประเภท 

– ระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพ 
– บทลงโทษ 
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ข้อเสนอด้านโครงสร้างพื้นฐานปลอดภัย 
• ข้อเสนอตอ่การสรา้งความปลอดภยัของโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. จัดท า Road Safety Audit ตั้งแต่เริ่มแรกของการกอ่สร้าง 
 

2. ปรับปรุงการวเิคราะหจ์ดุเสีย่งทีเ่ปน็ระบบมากขึน้  
 เพิ่มความครอบคลุมในทุกประเภทถนน 
 

3. จัดท างบประมาณในการแก้ไขจดุเสีย่งทีช่ดัเจน 
 จัดท างบประมาณแก้ไขจุดเสี่ยง แยกออกจากงานดูแลทางอย่างชัดเจน 
 ปรับปรุงระบบพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงในท้องถิ่นให้
ได้มากข้ึน และยังได้มาตรฐานความปลอดภัย 

 ก าหนดให้มีการประสานงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
– ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างทางจักรยาน การปิดจุดกลับรถ 
– ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน ที่เหมาะกับทางแต่ละประเภท 
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1. ปรับปรุงรปูแบบการก าหนดเปา้หมายและการด าเนนิมาตรการแบบกลุม่จงัหวดั 
 ตั้งเป้าหมายในการลดจ านวนผู้เสียชีวิตของแต่ละกลุ่มจังหวัด  

– ก าหนดอัตราขั้นต่ าและเพดาน 
 พัฒนาการจัดท าตัวชี้วัดด้านการท างาน (Safety Performance Index: SPI) แทน
ตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว 
 

2. ก าหนดใหม้คีณะท างาน เพื่อประเมนิผลของมาตรการในแตล่ะพืน้ที่ 
 

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูทีม่คีวามตอ่เนือ่ง ส าหรับ 
 ตัดสินใจด าเนินมาตรการ 

– สามารถประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินมาตรการ ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 
 ติดตามและประเมินผลของมาตรการ  

 

ข้อเสนอด้านการติดตามและประเมินผล 
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