รายงานการศึกษา
เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

จัดทําโดย
นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช
รหัสประจําตัวนักศึกษา 04

เอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษาอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุน ที่ 14
ระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 2560 – 29 มีนาคม 2561
วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

คํานํา
เอกสารการศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ปองกัน นบ.ปภ.รุนที่ 14 จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนน และแนวทางการดําเนินงานดานการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การนํานโยบายดานความปลอดภัยทางถนนของผูบริหารและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อนําไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของเครือขายในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูศึกษาขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร เจาหนาที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ที่ใหความรูคําแนะนํา
และเครือขายทุกภาคสวนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ที่ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือใน
การใหขอมูลการศึกษาในครั้งนี้ หากมีขอบกพรองประการใดปรากฏในรายงานฉบับนี้ ผูศึกษายินดีนอมรับ
นําไปปรับปรุงแกไข ในโอกาสตอไป
เตวิฏ สกุลสมณเดโช
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุนที่ 14
29 มีนาคม 2561

ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง เครือขายดานการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้ น ที่
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน อาจารยผูสอนที่ไดใหความรู
เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารวิจัยสวนบุคคล ระเบียบวิธีการวิจัย ใหคําแนะนํา เพื่อใหการจัดทําเอกสารวิจัยฉบับนี้
สมบู ร ณ ที่ สุ ด ขอขอบพระคุ ณ คณะผู บ ริ ห าร ผู อํ า นวยการโครงการ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านโครงการนั ก
บริ ห ารงานป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ น ที่ 14 และทุกภาคสว นที่กรุณาเอื้ อเฟ อ ใหการ
สนับสนุน และความรวมมือในขอมูลการศึกษาและการสัมภาษณเปนอยางดี ตลอดจนนักวิชาการทุกทานที่ผู
ศึกษาไดนําผลงานอางอิงประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนที่สนใจ หรือ
อาจใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอยอดตอไป คุณความดีที่เกิดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบ
แด บิดา มารดา คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ ที่สนับสนุนผูศึกษาดวยดีตลอดมา กราบขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางยิ่งไว ณ โอกาสนี้
เตวิฏ สกุลสมณเดโช
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุนที่ 14
29 มีนาคม 2561

ค

บทสรุปผูบริหาร
การศึกษา เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึ งสภาพโดยทั่ว ไปของการป องกัน และลดอุบั ติเหตุ ทางถนน แนวทางการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเปนเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ โดยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยการสัมภาษณ (Interview) เปนการสัมภาษณแบบเปดกวางไม
จํากัดคําตอบ มีความยืดหยุนมาก ผูถูกสัมภาษณจะมีอิสระที่จะอธิบายไปเรื่อยๆ ซึ่งไดวางแนวขอคําถามไว
คราวๆ เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถตอบโจทยในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน และขอมูลจากการสั งเกตการณ การปฏิบั ติงาน การสัมภาษณทางโทรศัพท การ
ติดตอสื่อสาร ในระบบแอพพลิเคชั่น Line การเก็บรวบรวมจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใชการสัมภาษณตามประเด็นขอคําถามของวัตถุประสงค
การศึกษา ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ จํานวน 6 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร คือ นายอําเภอเวียงสา นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
ทางถนนจากสถานีตํารวจภูธรเวียงสา หมวดการทางเวียงสา สํานักงานขนสงนาน สาขาเวียงสา และสํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงสา เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน สามารถนํามาเปนแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
1. การป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ต อ งร ว มกั น ทํ า งานในลั ก ษณะการบู ร ณาการตาม
นโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัยกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน รวม
พัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรตางๆของชุมชน
2. การปลูกจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ควรขับเคลื่อนจากภาคีเครือขายทั้ง
หนวยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
3. การใหความสําคัญกับเด็กเยาวชน กับการสรางทัศคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยควร
ดําเนินการรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หรือการบรรจุหลักสูตรการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรหลัก เปนตน
4. การดําเนินโครงการที่ตองเนนในเรื่องของการมีสวนรวม ของภาคประชาสังคม เพื่อเปนการ
สรางภูมิคุมกัน อันเปนการปองกันและแกปญหาในระยะยาว และใหมีความยั่งยืน เกิดเปนจิตสํานึกในเรื่องของ
ความปลอดภัย โดยหัวใจสําคัญของโครงการนั้นคือ การระเบิดจากภายใน คือ การสงเสริมใหประชาชนคิดเอง
ทําเอง และกลาคิดกลาทํา คิดนอกกรอบ คิดตามแนวทางที่คิด และอยากใหเปน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับ
และเกิดเปนจิตสํานึกในตนเองอยางแทจริง
5. การทํ า ให ผู บ ริ ห ารตั้ ง แต ร ะดั บ นโยบายจนถึ ง ผู ป ฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง หน ว ยงานที่
เกี่ยวของในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน ใหความสําคัญในกระบวนการปองกันและลดความ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เชน การสรางการมีสวนรวม เปนคณะทํางาน เปนที่ปรึกษา เปนคณะติดตามผล

ง
6. มี การประชาสั มพั น ธ กรอบการดํา เนิน งานดานความปลอดภัย ทางถนน วามีความสํา คั ญ
อยางไร มีหลักการหรือสิ่งที่ตองดําเนินการอยางไร เชน การจัดเวทีระดับนานาชาติในการประชุมสัมมนา การ
จัดกิจกรรม Road show และการประชาสัมพันธทาง Social media เปนตน
7. การจัดทําแผนงานยุทธศาสตรในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อ
สรางสมรรถนะระดับชาติ และระดับชุมชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใตกรอบแผนแมบท
ความปลอดภัยทางถนน โดยกําหนดกิจกรรม บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และมี
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสําเร็จที่เหมาะสม
8. การจัดทํากระบวนการติดตามและประเมินผล ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ผูศึกษามีความคาดหวังวาผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางหรือทางเลือกในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เหมาะสมสําหรับ การบริหารจัดการ ภายใตแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน สามารถนําไป
ดํ า เนิ น การในการป องกั น และลดอุ บั ติเ หตุทางถนนไดอยางเปนรูป ธรรม รวมถึงเปน ขอมูล เพื่อใชเปน แนว
ทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป
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สารบัญ
คํานํา
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
วัตถุประสงคของการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
นิยามศัพท 5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษา
ขอบเขตและพื้นที่การศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
องคประกอบของแบบสัมภาษณ
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง ที่ประสบปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
จากการประมาณการของ WHO เกี่ยวกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558)
ในประเทศไทยสูงถึงรอยละ 36.2 ตอประชากรแสนคน เปนอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนอันดับสองของโลก นอกจากนี้หากพิจารณาจากสถิติขอมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ไดมีการรวบรวมไวตั้งแตป
พ.ศ.2541-2552 พบวา ประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูที่ 19.92 ตอประชากรหนึ่ง
แสนคน และในป พ.ศ.2552 มีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูที่ 17.39 ตอประชากรหนึ่งแสนคน
และป จ จุ บั น จากข อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องประเทศไทย ป งบประมาณ พ.ศ.2560 (ข อ มู ล ของศู น ย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังไม
ปดระบบรายงาน) พบวา มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 37,106 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2559 (35,995 ครั้ง)
1,111 ครั้ง มีจํานวนผูบาดเจ็บ 31,350 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2559 (30,819 คน) 531 คน จํานวนผูเสียชีวิต
11,702 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 (11,538 ราย) 164 ราย สาเหตุและพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิต 5 อันดับแรก ไดแก 1) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด 2) ขับรถตัดหนากระชั้นชิด 3) เมาสุรา 4) ทัศน
วิสัยไมดี และ 5) มีสิ่งกีดขวางทางถนน นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามตัวเลขที่ปรากฏนั้นเปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีวา
สถานการณอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทยนั้น อยูในระดับรุนแรงและสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปน
จํานวนมากภายใตสถานการณความรุนแรงดังกลาวนั้น รัฐบาลไทยไดพยายามแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง โดย
ไดมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาคีเครือขายภายใตแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง
ไดมีการจัดทําและประกาศใชมาแลว 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2548-2551) ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2555) และ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) ประกอบกับองคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดไวภายใตปฏิญญามอสโก รัฐบาลจึงไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยมีมติเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2553 กําหนดใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of
Action for Road Safety) โดยมอบหมายใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ดําเนินการจัดทํา
แผนที่ นํ าทางเชิ งกลยุทธ ทศวรรษแห งความปลอดภั ยทางถนน พ.ศ. 2554–2563 โดยมี เปาหมายอยูที่การ
มุงเนนใหมีการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือไมเกิน 10 ตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในป
พ.ศ.2563 ภายใตกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกของประเทศไทย 5 ประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ (Building management capacity)
2. การดําเนินการในการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนที่รองรับผูใชถนนทุกกลุม
(Influence road design and network management)
3. การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ได ม าตรฐานความปลอดภั ย ของรถ (Influence vehicle safety
Design)
4. การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมของผู ใ ช ถ นนทุ ก กลุ ม (Influence road user
Behavior)
5. การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Improve post-crash care)
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นอกจากนี้รัฐบาลพิจารณาวา สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีแนวโนมความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตรางกาย ทรัพยสินของประชาชน และมีผลกระทบตอการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดนโยบาย
แผนงานยุทธศาสตร มาตรการและการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ มทุ กพื้ น ที่ มี ความต อเนื่ อง และคํานึงถึงการมีสวนรว มของทุกภาคสวนในการดําเนิน การปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนรัฐบาล จึงมีแนวทางการดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ
1. ระดั บ นโยบาย ให อ ยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการนโยบายการป อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.)
2. ระดับอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถน (ศปถ.)
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.) และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.)
3. ระดั บปฏิ บั ติ การ ให อยู ในความรับผิดชอบศู น ยป ฏิ บั ติก ารความปลอดภั ย ทางถนนอําเภอ
(ศปถ.อ.) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.อปท. )
และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศปถ.เขตกทม.)
จังหวัดนานไดรับการคัดเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ลักษณะเปน 1 ใน 12 เมือง “ตองหาม...พลาด” ในชื่อ“นานกระซิบรักเสมอดาว”จากการที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยไดสงเสริมใหจังหวัดนานเปนจังหวัดทองเที่ยว ขณะที่จังหวัดนาน มีถนนสายหลักเขาสูจังหวัดเพียง
เสนทางเดียวลักษณะถนนเปนทางแคบและคดเคี้ยวตองอาศัยความชํานาญของผูใชรถใชถนน จากสถิติเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุจราจรที่เก็บรวบรวมโดยศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน (ขอมูลปงบประมาณ 2560
สรุปไววา จํานวนอุบัติเหตุป 2558-2560 ในรอบ 3 ที่ผานมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งจังหวัดนาน 1,943 ครั้ง
มีจํานวนผูบาดเจ็บ 2,021 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 206 ราย สาเหตุสําคัญคือ ผูขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และการขาดจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ขณะที่ถนนบางชวงไมไดรับการ
แกไขทางวิศวกรรมจราจร
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ถือเปนเมืองหนาดานสูจังหวัดนาน ผูที่ตองการจะมาเยือนจังหวัดนาน
ตองใชเสนทางถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ซึ่งเปนถนนเสนทางหลักจากรอยตออําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร เชื่อมตออําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพื่อเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยว แหลงธุรกิจการคา
ระยะทางถึ งอําเภอเวีย งสาประมาณ 70 กิโลเมตร มียานพาหนะวิ่งผานประมาณมากกวาวันละ 5,000 คั น
ดังนั้ น ผูใชรถใชถนนเสนทางดังกลาวจึงมีปริมาณเป นจํานวนมาก เปน ผลให เป นเสน ทางที่ เสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ ประกอบกับมีถนนทางหลวงชนบท และถนน อบต. (หมูบาน) ซึ่งมีปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยสาเหตุ เกิ ด จากรถจั ก รยานยนต มากถึงรอยละ 80 และที่ น าพิ จ ารณาคื อ ปริ ม าณหรื อจํ านวนการเกิ ด
อุบัติเหตุมีมากขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเฉพาะชวงเทศกาลการทองเที่ยว เทศกาลสงกรานต และ
เทศกาลปใหม จากสถิติอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558–2560 และชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2561
ที่ผานมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่รวบรวมไวโดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน ปงบประมาณ
พ.ศ.2560 พบวา เสนทางถนนยันตรกิจโกศล ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ที่พาดผานอําเภอเวียงสา
และถนนทางหลวงชนบท ถนน อบต.(หมูบาน)ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จํานวน 329 ครั้ง มี
จํานวนผูบาดเจ็บ 529 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 35 ราย สาเหตุมีทั้งที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมของ
ผูใชรถใชถนน ปจจัยดานถนน ปจจัยดานยานพาหนะ และปจจัยดานสภาพแวดลอม
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สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน ในฐานะสํานักงานเลขานุการศูนยอํานวย
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน ซึ่งมีบทบาท ภารกิจหนาที่ ในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดั บ อํ าเภอ ได ให ความสํ าคั ญ ในด านการสรางวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย และลดความเสี่ย งจาก
อุบัติเหตุทางถนน ไดพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว จึงพิจารณาพื้นที่อําเภอเวียงสาเปนอําเภอนํา
รองในด านการสรางความปลอดภั ยจากอุ บั ติเหตุ ทางถนน แบบพหุ ภ าคี ให เป น ไปตามแนวนโยบายที่ ศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน (ศปถ.จ.นาน) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
เวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) ดวยการจัดทําโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” โดยมุงเนนการบูรณาการภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการทํางาน เพื่ อ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในหลายๆ ดาน ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ การเสริมสรางวินัย
จราจร ตลอดจนปลูกฝงทัศนคติในการใชรถใชถนน และสรางการมีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพื่อลดความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะดําเนินการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในถนนเสนทางหลัก/ ถนนในชุมชน หมูบาน
โดยมีภาครัฐ เชน สถานที่ราชการ โรงเรียน ภาคเอกชนและภาคสวนประชาสังคม เชน สถานประกอบการ
ธุรกิจการคา บริษัทฯ หางราน โรงงาน ปมนํามัน ฯลฯ ที่ตั้งอยูท้ังสองฝงเสนทางหลักถนนในเขตพื้นที่อําเภอ
เวี ย งสา จั งหวัด น า น โดยหลั ก คิ ดภายใตการมีสว นรว ม คือ รว มคิด รว มทํ า รวมแกไขป ญ หา และร วมรั บ
ผลประโยชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระตุนใหเกิดกระบวนการทํางานดานการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พรอมกําหนดเปาหมายในป 2561 ผลักดันใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
เวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.อปท)
ไดมีการพัฒนาดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อยางตรงจุด เปนรูปธรรม และจัดกิจกรรมในการสราง
ถนนปลอดภัยอยางตอเนื่อง และอาจจะขยายผลสูพื้นที่อื่นๆ ในระยะตอไป แตเนื่องจากความไมชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง นํ ามาสู ค วามสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ภายใต คํ าถามที่ ว า “อะไรคื อ แนวทางการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และ
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายเหลานี้ควรไดรับการบริหารจัดการอยางไรภายใตการดําเนินโครงการ
“รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน” ที่มีวัตถุประสงค 1. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอเวีย งสา ให เป นกลไกหลักในการบริห ารจัดการด านความปลอดภัย ทางถนน 2. เพื่ อบู รณาการความ
รวมมือของเครือขายในการดําเนินงานดานความปลอดทางถนน 3. เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน
3. เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานโครงการ”รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนน
อยางปลอดภัยในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
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ขอบเขตการศึกษา

ผูศึกษาใชรูปแบบการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ(interview) โดยนําผลการสัมภาษณ สภาพโดย
ทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการ
ดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะห สรุปเปนแนวทางดําเนินงาน
โครงการ “รวมพลังเครือขายสร างความปลอดภั ย ใช รถใชถนนอยางปลอดภัยในอําเภอเวีย งสา ป 2561”
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสรุปเปนแนวทาง
ดําเนิ นงานโครงการ “รวมพลังเครือข ายสรางความปลอดภั ย ใชรถใชถนนอยางปลอดภั ยอําเภอเวียงสา ป
2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลและพื้นที่การศึกษา
ผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทาง
ถนน จากหนวยงานภาคีเครือขายที่สรางความรวมมือในการทํางาน และนํานโยบายความปลอดภัยทางถนนไป
ปฏิ บั ติ โดยพิ จ ารณาจากผู มีห น า ที่ และปฏิ บั ติงานด านความปลอดภั ย ทางถนน ในเขตพื้ น ที่ อําเภอเวีย งสา
จังหวัดนาน โดยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุม
ตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 6 คน ประกอบดวย
2.1 ผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ อํานวยการ สั่งการ ดานความปลอดภัยทางถนน อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน จํานวน 2 คน ประกอบดวย
2.1.1 นายประสงค หลาออน ตําแหนง นายอําเภอเวียงสา
2.1.2 นายมนัส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง
2.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 4
คน ประกอบดวย
2.2.1 พ.ต.ท.ทศพล สืบกาลี ตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.เวียงสา
2.2.2 นางวรลักษณ อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง สนง.ขนสงจังหวัดนาน สาขา
เวียงสา
2.2.3 นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หัวหนาหมวดการทางเวียงสา
2.2.4 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน เทศบาลตําบลเวียงสา
3. ชุดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1. ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
2. นําเสนอเครือขายทางถนนอําเภอเวียงสา เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในการดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

นิยามศัพท

1. อุ บั ติ เหตุ ทางถนน หมายถึง อุบั ติเหตุจ าการจราจรทางบก เปน อุบั ติเหตุที่ เกิดจากการใช
ยานพาหนะต อไปนี้ เพื่ อการจราจรหรื อการขนส ง ได แก รถยนต นั่งส ว นบุ คคล รถแท็ กซี่ รถจั กรยานยนต
รถสามลอเครื่อง รถกระบะ รถตู รถโดนสารประจําทางและไมประจําทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยาน
สองลอ รถจักรยานสามลอ รถเพื่อการเกษตร รถที่ใชเครื่องยนตเกษตรมาดัดแปลง รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดรถไฟ
ชนกับรถยนต
2. การดําเนินงานของเครือขายดานความปลอดภัยทางถนน หมายถึง การดําเนินการคนหาแนว
ทางการปฏิ บั ติงานของเครือข ายความปลอดภั ย ทางถนน รว มกั น ระหวางหนว ยงานภาคีเครือขายภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ตามเงื่ อ นไขของโครงสร า งและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ก ร และ
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น
3. นโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหนวยงาน
ของรัฐไดกําหนดขึ้น รวมทั้งโครงการแผนงานและกิจกรรมตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. การนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ หมายถึง การนํานโยบายการปองกั นและลดอุบั ติเหตุทางถนนที่
รัฐบาลกําหนดเปนวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาที่มีลักษณะเปนลายลักษณอักษรไปสูการปฏิบัติ
จริง หรือจากภาคทฤษฎีไปสูภาคสนามซึ่งอาจอยูในรูปของ กฎหมาย ระเบียบตางๆ หรือแผนงานโครงการ โดย
ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะตองประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน ซึ่ง
มุงเนนไปที่การบรรลุถึงวัตถุประสงคของนโยบายที่ตั้งไว
5. เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขาวสาร
รวมกัน หรือดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความ
สูญเสียในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ
6. การปองกัน หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบจากการ เกิด
อุบั ติ เหตุ ทางถนนกับ บุ คคลหรือทรัพย สิน ให หมดไปอย างสิ้น เชิง ครอบคลุมถึงมาตรการเชิงโครงสรางและ
มาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง ในพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
7. การแก ไข หมายถึ ง การบริห ารจัดการที่ มีเป าหมายเพื่ อแก ไขภาวะความเสี่ ย งในการเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนที่มีอยูแลวใหลดหรือหมดไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษา เรื่อง “เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน” ผูศึกษาไดทําการสืบคน จากเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
2. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ
4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
7. กรอบแนวคิดในการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี

1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุการจราจรทางถนน ปญหาอุบัติเหตุทางถนน ถือเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในแตละปคิดเปนมูลคามหาศาล รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของป ญ หาดั งกล าว จึ งได จั ด ตั้ งศู น ย อํ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน ในการกํ าหนดยุ ท ธศาสตร และ
มาตรการการจราจรที่สําคัญเรงดวน เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพยสิน ดังนี้
ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร มีทั้งมาตรการดานคน มาตรการดานรถ
และมาตรการดานถนน ยุทธศาสตรดานระบบการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธใหความรู
และการมีสวนรวม และยุทธศาสตรดานการประเมินผลและพัฒนาระบบขอมูลการติดตามประเมินผล
1.1 สภาพการณดานความปลอดภัยทางถนนของโลก
ป ญ หาอุ บั ติเหตุ ทางถนนเปน ปญ หาสําคัญ ที่ทุกประเทศกําลังเผชิญ อยูโดยมีแนวโน ม
ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสูงขึ้น โดยองคการอนามัยโลกระบุวาทุกปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ
1.3 ลานคน ผูบาดเจ็บประมาณ 50 ลานคน หากไมมีการวางแผนการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่ยากจนถึงปานกลางจะสูงขึ้นเปนสองเทา ในป ค.ศ. 2020 และ
อุบัติเหตุทางถนนจะเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 6 ของการเสียชีวิต ของประชากรโลกจากสภาพปญหา
ดั ง กล า วจึ ง ได มี ก ารเรี ย กร อ งให ทุ ก ประเทศให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนน โดยองค ก าร
สหประชาชาติไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก จึงกําหนดให ค.ศ. 20112020 (พ.ศ. 2554 – 2563) เป น ทศวรรษแห งความปลอดภั ย ทางถนน (International Decade for Road
Safety) เพื่อใหแตละประเทศกําหนดทิศทาง แผนงาน มาตรการ ในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั่วโลกถึง รอยละ 50 หรือต่ํากวา 10 คน/ประชากร
แสนคน ในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) องคการอนามัยโลกไดรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ.
2556 (Global Status Report on Road Safety 2013) โดยเปดเผยขอมูล อุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.
2554 จากการสํารวจ 182 ประเทศ มี 6 ประเทศที่สามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตไดอยางมาก เชน ออสเตรเลีย
แคนาดา ฯลฯ
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1.2 สภาพการณดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 จํานวน 26,312 คน คิดเปน
อัตรา 38.1 คนตอประชากรแสนคน เปน อัน ดับ ที่ 3 ของโลก รองจากอัน ดับ ที่ 1 คือ เกาะนี อูเอ (Niue) มี
อัตราผูเสียชีวิต 68.3 คน ตอประชากรแสนคน อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐโดมินิกัน มีอัตราผูเสียชีวิต 41.7 คน
ตอประชากรแสนคน ซึ่งประเทศไทยเปนอันดับที่ 1 ของอาเซียนและจากขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระบุวาประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 จํานวน 13,766 คน เปน
อันดับที่ 1 ของอาเซียน นอกจากนี้ ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติพบวาใน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี
จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะที่เปนคดี จํานวน 9,719 คน ซึ่งจะเห็นวาตัวเลขผูเสียชีวิต ของ
หนวยงาน ตาง ๆ ไมตรงกันและขาดความเปน เอกภาพเนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลและนิยาม ของขอมูลที่
แตกตางกัน
1.3 การขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 กําหนดให พ.ศ. 2554 – 2563 เปน
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา10
คนตอประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2563 และกําหนดใหความปลอดภัยทางถนนเปนวาระแหงชาติ รวมทั้งใหมี
การพัฒนาและปรับปรุงขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหเปรียบเทียบไดในระดับนานาชาติโดยดําเนินการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนอยางยั่งยืน ซึ่งใชแนวทาง 5 เสาหลัก ไดแก
เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการ (Road Safety Management)
เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรปลอดภัย (Safer Road and Mobility)
เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles)
เสาหลักที่ 4 ผูใชรถใชถนนปลอดภัย (Safer Road Users)
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ (Post-crash Response)
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จํานวน 6 คณะ ประกอบดวย
1. คณะอนุ ก รรมการด า นการบริห ารจัด การความปลอดภั ย ทางถนน เจาภาพหลัก คือ กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. คณะอนุกรรมการดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัยเจาภาพหลัก คือ กรมทางหลวง
3. คณะอนุกรรมการดานยานพาหนะปลอดภัย เจาภาพหลัก คือ กรมการขนสงทางบก
4. คณะอนุ กรรมการด านผู ใช ร ถใช ถนนอย างปลอดภั ย เจ าภาพหลั ก คื อ สํ านั กงานตํ ารวจ
แหงชาติ
5. คณะอนุ ก รรมการด า นการตอบสนองหลั ง เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ จ า ภาพหลั ก คื อ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. คณะอนุกรรมการดานการบริหารจัดการขอมูลและการติดตามประเมินผล เจาภาพหลัก คือ
กรมควบคุมโรค
การจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได
จัดทํ าแผนแม บ ทความปลอดภั ยทางถนน พ.ศ. 2548–2551 และแผนแมบ ทความปลอดภั ยทางถนน พ.ศ.
2552-2555 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายความ
ปลอดภัยทางถนนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิตและจํานวน
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ผูบาดเจ็บใหลดลงตามเปาหมายที่กําหนดไวในป 2555 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนไดจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2556-2559 เพื่ อให การดําเนิ นการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอย างตอเนื่ อง และมีกรอบ
แนวทางในการดําเนิน งานของหน วยงานที่ เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่ งแผน
แม บ ทความปลอดภั ยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 โดยมีวิสัยทั ศน “รว มกัน สรางการสัญ จรที่ป ลอดภั ยตาม
มาตรฐานสากล” Achieving the Standard of Safe Journeys “Together” โดยมี เป า หมายลดจํ า นวน
ผู เ สี ย ชี วิ ต ให เห ลื อ 12.18 ต อป ระช ากรแส น ค น ภ ายใน ป 2559 ซึ่ ง จะได นํ าเส น อเข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) เพื่อใหพิจารณาเห็นชอบและเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบตอไป การดํ าเนิน การเพื่ อให บังเกิดผลสําเร็จและบรรลุ เปาหมายทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด โดยมีเปาหมายเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. ปญหาของสถิติอุบัติเหตุทางถนนขนาดใหญที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดควรจะมีการประชุมเพื่อ
หารือและวิเคราะหปญหาที่แทจริงวาเกิดจากปญหาดานคน ถนน รถ หรือสิ่งแวดลอม ตองวิเคราะหเชิงลึก
และวิเคราะหปญหาเชิงระบบจึงจะสามารถกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดตรงกับ
สาเหตุของปญหาอยางแทจริง รวมทั้งการกําหนดมาตรการเชิงองคกร ซึ่งจะสามารถแกไขอุบัติเหตุทางถนนได
อยางแทจริง จึงควรจะคอยเปนคอยไปและแกไขปญหา ทีละประเด็นซึ่งตอไปจะสามารถแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ใหหมดไปตามลําดับ
2. ปจจุบันหนวยงานตางๆ มีระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเปนจํานวนมาก จึงตองบูรณา
การและเชื่อมโยงขอมูลระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทาง 5 ส. ดังนี้
ส. ตัวที่ 1 สารสนเทศ ใหมีการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนในระบบรายงาน
ขอมูลฯ เปนประจําทุกเดือน
ส. ตัวที่ 2 สหสาขา เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนมาประชุมกลุมยอย เพื่อวิเคราะห
ปญหาและสาเหตุเชิงระบบ เพื่อใหทราบถึงแกนแทของปญหาอยางแทจริง
ส. ตัวที่ 3 สุดเสี่ยง เพื่อวิเคราะหปญหาเชิงระบบจะทําใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนวามาจากสาเหตุใด มีพื้นที่ใดเปนจุดเสี่ยงภัย
ส. ตัวที่ 4 สวนรวม ตองมีการสรางความมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกัน
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ
ส. ตัวที่ 5 สุดคุม มีการกําหนดมาตรการเชิงปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่เปน
รูปธรรม เพื่อใหสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดใหบังเกิดผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จะตองมีการประชุมกันอยางตอเนื่องและเปนประจํา โดยมีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจุดเสี่ยงภัยในระดับจังหวัด วามีความเสี่ยงภัย
ในระดับใดบาง แลวกําหนดมาตรการเชิงองคกร เพื่อแกไขปญหาใหตรงประเด็น โดยเชิญหนวยงานรวมกัน
แกไขอยางเปนขั้นเปนตอน ซึ่งปญหาจะไดรับแกไขใหหมดไปตามลําดับ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
- คณะทํางานขอมูลระดับจังหวัด ควรตองมีการประชุมหารือจัดเวทียอย เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของมาประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล เชน สาธารณสุขจังหวัด บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
สถานีตํารวจภูธรจังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล
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ซึ่ งจะได ข อ มู ล กลาง หรื อ Executive Summary โดยนํ า เสนอข อ มู ล เข า ที่ ป ระชุ ม ศู น ย อํ า นวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดทราบ
- การพัฒนาคุณภาพขอมูล เมื่อหนวยงานตาง ๆ มีการประชุมเพื่อบูรณาการขอมูลรวมกัน
จะทําใหฐานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอมูลอุบัติเหตุทางถนนจะดีขึ้น
หรือสมบูรณยิ่งขึ้นตอเมื่อมีการนําขอมูลอุบัติเหตุทางถนนมาใชในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน และไมควร
เสียเวลาไปกับการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูลการกําหนดนิยามขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่
มีความแตกตางกันควรจะบูรณาการขอมูลในสวนที่ทําไดใหดําเนินการไปกอน ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาการบูรณา
การขอมูลจะทําใหคุณภาพของขอมูลมีการพัฒนาใหกาวหนาและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
- การยกระดับความรวมมือ เมื่อคณะทํางานขอมูลระดับจังหวัดมีการประชุมเปนประจําและ
สม่ํ าเสมอจะทํ าให การแลกเปลี่ ยนข อมู ล และประสบการณ การทํางานรว มกัน ซึ่งจะทําใหมีการพัฒ นาการ
บูรณาการขอมูลของหนวยงานตาง ๆ และยกระดับความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ใหมีความกาวหนา และ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น (ที่มา: สรุปผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนประจําเดือน (การวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด) เมื่อวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ
หองประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1.4 แนวคิดแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน สูแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ
เนื่องจากแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งเปนแผนหลักในการ
กําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยไดสิ้นสุด
ลงในป 2555 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภั ย ทางถนน จึ งได ดําเนิ น โครงการจัดทําแผนแมบ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556-2559
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การป อ งกั น และลดอุ บั ติเหตุ ท างถนนเป น ไปอยางตอ เนื่ อ ง และมีก รอบแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมซึ่งการจัดทําแผนแมบทความ
ปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556-2559 โดยมี ม หาวิท ยาลั ย นเรศวร เป น ที่ ป รึก ษาในการจัด ทํ าแผนแม บ ทฯ
ดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน “รวมกันสรางการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” Achieving the Standard
of Safe Journeys “Together”
พันธกิจ
1. สนับสนุนใหความปลอดภัยทางถนนเปนแนวทางหลักของประเทศในทุกมิติ ของนโยบายรัฐ
2. เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเปนรากฐานของสังคมไทย
3. สงเสริมระบบที่เอื้อตอความปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียของสังคมไทย
เปาประสงค
1. มีโครงสรางกลไกเชิงระบบที่ตอบสนองตอการจัดการเพื่อบรรลุเปาหมายในทศวรรษแหงความ
ปลอดภัย
2. มีแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด กลไกการกากับติดตามทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว ที่สรางความ
สมดุลในการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและระบบที่เอื้อตอความปลอดภัย
3. เกิดการมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาภาพในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ในทุก
ภาคสวนและทุกระดับ เปาหมายเชิงนโยบาย ของแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 ลด
อัตราการเสียชีวิตของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลใหเหลือ 12.18 คนตอประชากรแสนคนใน
ป พ.ศ. 2559 และลดอัตราการเสียชีวิตใหเหลือต่ํากวา 10 คนตอประชากรแสนคนในป พ.ศ. 2563
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ตารางคาเปาหมายจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ป
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

เปาหมาย (ตาย/ตอแสนประชากร) *
14.43
13.68
12.93
12.18
11.44
10.69
9.94
9.19

วัตถุประสงคเชิงนโยบาย
1. เพื่อยกระดับการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
2. เพื่อยกระดับความเสมอภาคของการใชรถใชถนนของผูใชรถใชถนนทุกกลุม
3. เพื่อสงเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยในเขตเมืองและบนทางหลวง
4. เพื่อยกระดับความปลอดภัยสาหรับรถจักรยานยนต
5. เพื่อสงเสริมบทบาทการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. เพื่อสงเสริมความปลอดภัยจากการเดินทางในขณะทํางาน
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนสูระดับสากล โดยดําเนินการปรับ
โครงสรางการจัด การอยางมี สวนรวม การจั ดสรรทรัพยากรด านตาง ๆ ระบบขอมูล การ
ติดตามประเมินผลที่เปนมาตรฐานของอาเซียน และการพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อยกระดับ สูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความปลอดภัยแบบมุงเปา โดยการสรางความปลอดภัย ใหกลุมเด็ก ผูเดินทาง
ที่ไมใชเครื่องยนต คนเดินเทา และผูใชรถจักรยาน มุงเนนในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่ง
จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนกลุมที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดใหมีความปลอดภัยใน
การขับขี่ รวมทั้งมุงเนนการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก ดื่มแลว
ขับ ความเร็ว ตลอดจนมุงเนนใหมีมาตรฐานความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความสู ญ เสี ยในป จ จัยเสี่ย งหลักอยางยั่งยืน ไดแก การสัญ จรที่ป ลอดภัย ยานพาหนะ
ปลอดภัย และผูใชรถใชถนนปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความปลอดภัยทางถนนในทองถิ่นอยางมีสวนรวม โดยพัฒนาทางหลวงทองถิ่นให
มีมาตรฐานเทียบเทาทางหลวงของประเทศ สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยและเอื้ออาทร สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ในทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาระบบบริการดานการแพทยฉุกเฉินที่เขาถึงทองถิ่นและชุมชน
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนแมบทฯ ฉบับนี้กําหนดแนวทางเพื่อใหหนวยงานไดมีการ
นําแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ไปแปลงสูแผนปฏิบัติการของหนวยงานในการจัดทําคําของบประมาณตามกรอบการ
จัดทําคําของบประมาณ ของรัฐบาลตอไป นอกจากแผนปฏิบัติการของหนวยงานแลว ควรมีการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งประกอบดวย
1. แผนพัฒนาสมรรถนะการทํางานแบบบูรณาการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนใน
สวนกลาง จังหวัด และทองถิ่น
2. แผนพัฒนากฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน
3. แผนปฏิบัติการเพื่อสรางความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
4. แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนสาหรับทางหลวงทองถิ่น
5. แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
การขั บ เคลื่ อ นแผนแม บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ.2556-2559 ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ให เป น
รูปธรรม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปน.) ไดยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแมบทความ
ปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556-2559 เพื่ อทํ าหนาที่ป ระสานขอมูล กั บ หน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน นํามาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิด และแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. รัฐบาล ควรใหการสนับสนุนการยกระดับศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนใหมีความ
เขมแข็งขึ้น ทั้งในสวนสํานักงานเลขานุการ เลขานุการอนุกรรมการชุดตาง ๆ เลขานุการในระดับจังหวัด เพื่อให
สามารถทํางานไดตลอดทั้งปและมีความตอเนื่อง โดยการเพิ่มการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง
2. ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนควรสรางความเขาใจถึงบทบาท และหนาที่ของแตละ
หนวยงานที่เขามามีสวนรวมในการทํางาน ทั้งในระดับสวนกลาง สวนภู มิภ าค และหนวยงานระดับ ทองถิ่น
เพื่ อ ให เกิ ด การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจั ด ทาแผนพั ฒ นาสมรรถนะการทํ า งานแบบบู ร ณาการของศู น ย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับสวนกลาง จังหวัด และทองถิ่น
3. ควรสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย พัฒนา และถายทอดความรู ซึ่งเปนสิ่งที่จาเปนสาหรับการ
ทํางานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการเพิ่มในดานของความปลอดภัยทางถนน ในรูปแบบ
ของแผนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับสวนกลาง กิจกรรมดานความปลอดภัยในระดับจังหวัดผานงบ
กนจ. และงบอุดหนุนโครงการผานงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นตอไป
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางในการสนั บ สนุ น งบประมาณรู ป แบบพิ เศษ เช น การจั ด สรร
งบประมาณจากภาษีลอเลื่อนใหกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น และการ
นาค า ปรั บ จากพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการบังคับใชกฎหมาย
6. ควรมีการพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนการทํางานดานความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนดวยการศึกษาความเปนไปไดในการแยกภารกิจ
ดานการจัดการความปลอดภัยทางถนน ออกจากภารกิจการจัดการภัยพิบัติอื่น ๆ ซึ่งก็มีภาระที่ตองรับผิดชอบ

12
สูงอยูแลวและพิจารณาโครงสรางการทํางานใหมโดยเฉพาะที่เหมาะสมกับภารกิจดานความปลอดภัยทางถนน
อยางเชน การตราเปนพระราชบัญญัติ ตอไป
ศูน ย อํานวยการความปลอดภัย ทางถนน ไดกําหนดใหมีโครงการติดตามและประเมิน ผลการ
ดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทําแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลดานอุบัติเหตุทางถนน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) ติดตามและประเมินผลกลไกการดําเนินงานในการบริหารจัดการของศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน
2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ใน
ฐานะที่เปนหนวยงานกลางในการบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดรูปแบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
3) ติดตามและประเมิน ผลการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนของหนวยงาน ที่
เกี่ยวของไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และแขวงการทางจังหวัด
4) ประเมินผลวิธีการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการกําหนดใหการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ทางถนนเปนยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวนยอย ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเนนอุบัติเหตุจราจรทางบก
สวนที่ 3 การบริหารจัดการขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
สวนที่ 4 การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนเปนยุทธศาสตรจังหวัด และกลุมจังหวัด
สวนที่ 5 การบูรณาการการทํางานดานความปลอดภัยทางถนน

2. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม

แนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network Concept) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของทฤษฎี
การแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยมี นักคิดคนสํ าคัญ คื อ Richard Emerson ซึ่งตอยอดความคิดมา
จาก George C.Homans โดยมีฐานคติ (Assumption) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรือหนาที่ที่แตละคน หรือคู
ความสั ม พั น ธ มี อ ยู ซึ่ ง แต ล ะคนนั้ น มิ ไ ด มี เ พี ย งบทบาทเดี ย ว หากแต มี ห ลายบทบาทที่ จ ะต อ งสวมใน
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคม บางครั้งอาจเปนไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน
เพราะบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหนาที่ที่คาดหวังในสังคมหรือตามบรรทัดฐานที่ไดรับถายทอดมาเทานั้น
แตความสัมพันธระหวางบุคคลยังขนอยูบนพื้นฐานของการรับรูและการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กันระหวางคูความสัมพันธ ทั้งในดานวัตถุและทางดานจิตใจ ในปจจุบันสภาพองคความรูของแนวคิดนี้ไดถูกใช
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห เครือขายทางสังคม(Social Network Analysis) การสรางตัวตนของ
เครือขาย การแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (Integrated Exchange Forming) รวมไปถึงการศึกษาอํานาจและ
การพึ่งพา (Power and Dependence) ภายในเครือขาย (ธนพฤกษ ชามะรัตน,2555:ระบบออนไลน)
แนวคิดเครือขายทางสังคม(Social Network) เปนหนึ่งในแนวคิดของศาสตรยุคใหม ซึ่งไดรับการ
พัฒนาจากนักคิดทางสังคมวิทยาเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการใชเปนแวนขยายในการศึกษาสังคมขอแนวคิด
เครือขายสังคม ซึ่งประกอบไปดวยบุคคลหรือตัวแสดง(Actor) ที่มีความสัมพันธ (Relation) ซึ่งกันและกันตาม
บทบาทหรือหนาที่ที่แตละคนหรือคูความสัมพันธมีอยู ซึ่งแตละคนนั้นไมไดมีเพียงบทบาทเดียว หากแตมีหลาย
บทบาทที่จะตองสวมในชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคม บางครั้งอาจเปนไปตาม
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ทฤษฎีของการแลกเปลี่ยนเพราะบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหนาที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐาน
ที่ไดรับการถายทอดมาเทานั้น แตความสัมพันธระหวางบุคคลยังขึ้นอยูบนพื้นฐานของการรับรูและการตัดสินใจ
ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหวางคูความสัมพันธ ทั้งดานวัตถุและทางดานจิตใจ ทั้งนี้ มีผูใหคํานิยามของ
คําวา เครือขายทางสังคม ไวหลายความหมาย โดยผูศึกษา ขอนําเสนอโดยสังเขป ดังนี้
Alter และ Hage (1993 อางถึงในนฤมล นิราทร, 2543:6) กลาววา เครือขาย หมายถึง รูปแบบ
ทางสังคม ที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคกร เพื่อแลกเปลี่ยนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียว
และการรวมกันทํางาน เครือขายประกอบดวยองคกรจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตที่แนนอนหรือไมกอได และ
องคกรเหลานี้มีฐานะเทาเทียมกัน
Jeremy Boissevain (1974:22 อ างถึ งใน นฤนั น ท สุ ริย มณี และคณะ,2555:7) ให นิ ย ามของ
เครือขายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธทางสังคม(Pattern of Social Relationship) ของปจเจก
บุคคล(Individual) กลุม (Group) และองคกร (Organization) ผานรูปแบบของปฎิสัมพันธทางสังคม(Social
Interaction) ในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การ
เรียนรู ซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน
เสรี พงศ พิ ศ (2546:7) นิ ย าม เครือข ายทางสั งคม วามีอ ยู 2 ความหมายด ว ยกัน นั ย ยะแรก
หมายถึง ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมี
เป าหมายรวมกั น ดํ าเนิ น กิจ กรรมบางอยาง โดยที่ ส มาชิกของเครือขายมี ความอิส ระ นั ย ยะที่ ส อง หมายถึ ง
วัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้นมาเปนการสรางเครือขายไมเนนอํานาจในการบริหาร
จัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหมในแนวราบในองคกร จนเกิดเปนความรวมมือเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีและ
ทํางานแบบประสานพลัง
ประเวช วะสี (2542 : 209-211) ระบุ วา ในอนาคตสั งคมจะประกอบด ว ยกลุ ม หรื อ ชุ ม ชนที่
เชื่อมโยงกันเปนตาขายสังคม เชนเดียวกับโครงการเซลลสมอง โดยแตละชุมชน นอกจากประกอบดวยบุคคลที่
เปนบุคคลเรียนรู ชุมชนกอเปนชุมชนเรียนรู และแตละชุมชนก็เชื่อมโยงกับชุมชนอื่น เกิดเปนตาขายการเรียนรู
ที่มีพลังทางปญญาสูงยิ่ง เปนสิ่งใหมที่เกิดขึ้น คือโลกแหงความเปนชุมชนที่ทุกคนมีความหมาย และรวมตัวกัน
เป น กลุ ม ก อ น และเชื่ อมโยงเป น ตาข าย เป น โครงสร างใหม ในโลก การเชื่ อ มโยงถั ก ทอกั น ของชุม ชนเป น
เครือขายจะเกิดพลังทางสังคมที่จะแกปญหา ทําใหเศรษฐกิจเขมแข็ง สังคมเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริง
และยั่งยืน
ฉัตรทิพย นาถสุภา (2544 : 66) ระบุวา ภายในเขตดินแดนประเทศไทยปจจุบันเองก็มีเครือขาย
มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตมากมายระหวางชุมชนหมูบาน นับแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุกภาค การ”เปลี่ยนกัน
กิน” เปนไปเพื่อความพอเพียง ตลาดไมไดขับเคลื่อนดวยระบบทุนนิยม ยังกลาวอีกวา ลักษณะสังคมไทย มี
เครือขายโดยธรรมชาติบนอาณาบริเวณที่กวางขวาง เปนทั้งในระบบชุมชน ระบบทองถิ่น และระบบชาติ โดย
ชุมชนหมูบานมีเครือขายเพื่อชวยเหลือกันและกันในทางเศรษฐกิจในระดับชาติ เนื่องดวยชนชาติทั้งหลายใน
ดินแดนประเทศไทยและเอเชียอาคเนยตอนบนตางรับวัฒนธรรมและภาษาไทยเปนวัฒนธรรมและภาษารวม
แกนกลางในการรวมกันเปนเครือขายทางวัฒนธรรมอยูแลวดวยความสมัครใจ
สมพั น ธ เตชะอธิ ก และคณะ(2537 : 13) เครื อ ข า ยทางสั ง คม หมายถึ ง การเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธทางสังคมอยางหลวมของปจเจก บุคคล กลุม องคกร หรือสถาบันซึ่งอาจอยูในพื้นที่ชุมชนเดียวกัน
หรือตางชุมชน โดยการมาเชื่อมโยงความสัมพันธกันนี้ยังคงรักษาอัตลักษณและปรัชญาการทํางานของตน การ
เชื่อมโยงกันนี้เปนการเชื่อมโยงทางความคิดและเชื่อมโยงกิจกรรมตามความเหมาะสมภายใตกฎเกณฑหรือ
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เปาหมายรวมกัน ซึ่งอาจมีทั้งการรวมงานเฉพาะกิจ หรือการขับเคลื่อนประสานประโยชนระยะยาวที่ขยาย
สมาชิกมากขึ้นจนพัฒนาขึ้นเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
จากการประมวลความหมายของเครือ ข ายสั งคมข างต น สามารถสรุป ความหมายเพื่ อ ใช ใน
การศึกษาในครั้งนี้ ไดวา เครือขายทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล กลุม
องค กร ผ า นรู ป แบบของการปฏิ สั ม พั น ธท างสั งคมในรูป แบบตางๆ ที่ เป น ทางการและไม เป น ทางการ ใน
กระบวนการนโยบายของรัฐ ซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมาย
รวมกัน ซึ่งอาจมีทั้งการเชื่อมโยงเฉพาะกิจ หรือระยะยาว

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ

การบริหารงานแบบบูรณาการเปนรูปแบบการบริหารที่ภาคเอกชนหรือธุรกิจขนาดใหญนิยมใช
กันอยูในปจจุบันเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมโดยแนวคิดนี้มองวาองคกรเปนหนวย
ธุรกิจเชิงยุทธศาสตร (Strategic Business Unit) ที่สามารถวินิจฉัยขอมูล ปญหา อุปสรรค กําหนดแนวทาง
แกไขปญหาและดําเนินการใหเปนไปตามที่ผูบริหารตัดสินใจไดอยางครบวงจร โดยผูบริหาร (Chief Executive
Officer : CEO) สามารถสั่งการบังคับบัญชาใหดําเนินการดวยความรวดเร็วตรงตามนโยบายและสนองตอบตอ
ความต องการและข อ เท็ จ จริ งได โดยตรง ขณะเดี ย วกั น ก็ มุงเน น การบริ ห ารงานจากแบบ Inside out เป น
Outside in เพื่อใหเกิดการบริหารแบบลดขั้นตอนการทํางาน เนนการมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็นจากขาง
นอกเขามาขางใน
ความหมายของการบู ร ณาการพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานพ.ศ.๒๕๒๕(อ า งถึ ง ใน
http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L2/2-1-3.htm) ใหความหมายวา การบูรณาการ หมายถึง การ
นําหนวยที่แยก ๆ กัน หรือกระจัดกระจายกันอยูมารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (อางถึงใน http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee. so/ L2/21-3.htm) ใหความหมายวา การทําใหหนวยงานยอย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธอิงอาศัยซึ่งกันและกันเขามารวมทํา
หน า ที่ ป ระสานกลมกลื น เป น องค ร วมหนึ่ ง เดี ย วที่ มี ค วามความครบถ ว นสมบู ร ณ ในตั ว (Institution of
Occupational Safety and Health : IOSH (อ า งถึ ง ใน http:// uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L
L2/2-1-3.htm) ใหความหมายวา การบูรณาการหมายถึง การนําโครงสรางองคกร กลยุทธ ทรัพยากร รวมเขา
ดวยกัน เป นหนึ่ งเดียว โดยมีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน ผลสมรรถนะ ดังนั้น การบูรณาการจึงควร
ครอบคลุมในประเด็นเหลานี้
1) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
2) กระบวนการธุรกิจ
3) การบริหารและจัดสรรทรัพยากร ความรู ความสามารถ และเทคโนโลยี
4) การปฏิบัติใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคกร
จากความหมาย จึงสรุปไดวา การบูรณาการ หมายถึง การประสานหรือการนําหนวยงานตางๆ ที่
มีภารกิจใกลเคียงกันมารวมรับผิดชอบในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยางประสานกลมกลืนกันภายใตกลยุทธ
ทรัพยากรที่มีอยูและเกิดความครบถวนสมบูรณทั้งในเชิงกระบวนการและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ประโยชนของการบูรณาการ
1) เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
2) สามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
3) พนักงานทํางานงาย สะดวก มีประสิทธิภาพ พรอมที่จะปรับตัวอยางตอเนื่อง
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4) ลดความสูญเปลา ซ้ําซอน ในการบริหาร
5) ลดคาใชจายในการตรวจติดตาม และตรวจประเมิน
6) สรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร
เมื่อกลาวโดยสรุป ผูศึกษาเห็นวาการบูรณาการ คือ รูปแบบการบริหารจัดการองคกรที่เนนใหเกิด
การมีสวนรวม โดยอาศัยกระบวนการที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน
ในดานความรับผิดชอบตอภารกิจที่มีความใกลเคียงกันมารวมรับผิดชอบในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อใหการ
ใชทรัพยากร ทางการบริหาร เชน งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอน ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร

4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

4.1 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 สาธารณ
ภัย หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาด สัตวน้ํา
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตราย แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
นอกจากนี้ มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดกําหนด
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จั ด ทํ า แผนการปอ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แหง ชาติ เสนอ กปภ.ช. เพื่ อ ขออนุ มั ติ
คณะรัฐมนตรี
2. จั ด ใหมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หามาตรการในการปอ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ใหมี
ประสิทธิภาพ
3. ปฏิ บั ติ ก าร ประสานการปฏิ บั ติ ใหก ารสนั บ สนุ น และชว ยเหลื อ หนว ยงานของรั ฐ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและใหการสงเคราะห
เบื้องตนแกผปู ระสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย
4. แนะนํา ใหคําปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกหนวยงานของ
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในแตละระดับ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ผูบัญชาการ
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติแลวใหหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาวในการจัดทําแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข
องและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา ทั้งนี้ จะจัดใหหนวยงาน
ภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนดวยก็ได
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ทั้งนี้ ในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
2) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะ
และสิ่งอื่น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
4) ดําเนินการใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผู
ประสบภัย หรือผูไดรับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษา ความสงบเรียบรอยและ
การปฏิบัติการใด ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
6) ปฏิ บั ติห นาที่ อื่น ตามที่ ผูบั ญ ชาการและผู อํานวยการกลางมอบหมายเพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ หนา ที่ ต าม (3) (4) และ (5) ใหผู อํ านวยการจั งหวั ด มี อํ า นาจสั่ ง การหนว ยงานของรั ฐ และองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอยูในจังหวัดใหดําเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
และอาสาสมัครใหเปน ไปตามพระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้ ตามมาตรา 19 พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 ยั ง
กําหนดให นายอําเภอเปนผูอํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตอําเภอของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามที่ไดรับมอบหมาย และในการปฏิบัติหน
าที่ของผูอํานวยการอําเภอดังกลาวใหผอู ํานวยการอําเภอมีอํานาจสั่งการหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองส
วนทองถิ่นที่เกี่ยวของซึ่งอยูในเขตอําเภอใหดําเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปอง
กัน และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับ ดูแลการปฏิบัติห นาที่ ของเจา
พนักงานและอาสาสมัครใหเปนไป ตามพระราชบัญญัตินี้
และในมาตรา 20 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และมีหนาที่ชวย
เหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการท
องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจสั่งการควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550. น. 2-14)
เมื่อกลาวโดยสรุป ผูศึกษาเห็นวาพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได
กําหนดโครงสรางการบริห ารจัดการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยไว พรอมกํ าหนดอํานาจหน าที่ในการ
ดําเนินการดังกลาวไวทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินการเพื่อปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเปนเอกภาพ เปนระบบ และมีความยั่งยืน โดยใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงาน
กลางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศโดยมีอํานาจหนาที่ใน
การจัดทําแผน กําหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได
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กํ าหนดให จั งหวัด ต องจั ดทํ า แผนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ ส อดคลองกับ แผนการปองกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พรอมทั้งใหมีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และสิ่งอื่นเพื่อ
ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจตอผูอํานวยการในระดับจังหวัด
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่นั้น ๆเพื่อให
สามารถปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางเต็มศักยภาพที่มีอยูขององคกร
4.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
โดยที่สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมเพิ่มความรุนแรงกอใหเกิดความ
สูญเสียแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน และมีผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้ง
เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศอย างมี นัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดนโยบาย แผนงานยุทธศาสตร
มาตรการ และการดํ า เนิ น การในการป อ งกั น และลดความสู ญ เสี ย จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 11(8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบนี้ไว ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนพ.ศ. 2554 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวดังนี้
1. ใหจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการ
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ และผูที่เกี่ยวของนําไป
ปฏิบัติ
2. กําหนดมาตรการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการกําหนดนโยบาย หนวยงานรับผิดชอบ การวางแผนงบประมาณ การดําเนินงาน
และการติดตามประเมินผล
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรทางถนนและ
รถยนตใหมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางดานโครงสราง สิ่งแวดลอมและยานพาหนะรวมไปถึงมาตรฐาน
ดานการดูแลชวยเหลือผูประสบภัย
4. สงเสริมใหเกิดวัฒ นธรรมในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในหมูประชาชนและไดแบงการ
ดําเนินการตามระเบียบฯ นี้ไวเปน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับอํานวยการ และระดับปฏิบัติการ
4.1 ระดับนโยบาย ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลด
อุ บั ติ เหตุ ท างถนนแห ง ชาติ (นปถ.) ซึ่ ง มี นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการ
และเลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป น กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) กําหนดนโยบายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อยกระดับความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศไทย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนกอนเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ออนุมัติ
3) พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรและแผนเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
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4) ออกประกาศ หรือคําสั่ง หรือกําหนดแนวทาง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
5) เสนอความเห็ น และให ข อ เสนอแนะแก น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี ในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4.2 ระดับอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.) ศู น ย อํ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั งหวั ด และศู น ย อํ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเรียกโดยยอ
วา“ศปถ.” มี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เป น ผูอํานวยการศูน ยฯ โครงสราง
ประกอบดวย คณะกรรมการศูน ยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา
“คณะกรรมการ ศปถ.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ มี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) จัดทํ าขอเสนอ นโยบาย แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตรและแผน
เกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นปถ.
2) บู ร ณาการแผนงานและงบประมาณในการป องกั น และลดอุ บั ติเหตุ ท างถนนของ
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) อํ า นวยการ กํ า กั บ ติด ตาม เรงรัด ประเมิ น ผล และประสานการดําเนิ น งานของ
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของให เปน ไปตามนโยบายและแผน
แมบทความปลอดภัยทางถนน
4) จัดทําฐานขอมูล สถิติอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะหประเมินสถานการณ
5) ศึ ก ษา ค น คว า วิจั ย และพั ฒ นางานด านความปลอดภั ย ทางถนนและการพั ฒ นา
บุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน
6) ประชาสั ม พั น ธผ ลการดํ าเนิ น งานและให ค วามรูด านความปลอดภั ย ทางถนนต อ
สาธารณะ
7) เสนอแนะแนวทางการเสริ มสรางขวัญ และกํ าลั งใจแก ห น ว ยงานและเจ าหน าที่ ที่
เกี่ยวของที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนตอคณะกรรมการ นปถ.
8) แต งตั้ งคณะอนุ ก รรมการหรือ คณะทํ างาน เพื่ อปฏิ บั ติงานตามอํานาจหน าที่ ข อง
คณะกรรมการ ศปถ. ฯลฯ
9) ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ นปถ. มอบหมาย
ศูนยอํานวยการความปลอดภั ยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา“ศปถ.จังหวัด” มีผูวาราชการ
จังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยฯ และใหมีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการมี
อํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
1) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนให ส อดคล องกั บ แผนการปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห งชาติ แผนแมบ ทความ
ปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด
2) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด
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3) อํ า นวยการ ประสานการปฏิ บั ติงาน เรงรัด ติด ตาม และประเมิน ผลตามแผนปฏิ บั ติก าร
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
4) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
6) จัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน
7) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ
8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเรียกโดยยอวา“ศปถ.กทม.”โดยมีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนยฯและใหมีคณะกรรมการ ศปถ.กทม. ประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เขารวมเปนกรรมการ และมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
4.3 ระดับปฏิบัติการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอศูน ย ป ฏิบั ติ การความปลอดภั ย ทางถนนองค กรปกครองสวนท องถิ่น และศู น ย
ปฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารความ
ปลอดภั ย ทางถนนอํ า เภอ เรี ย กโดยย อ ว า “ศปถ.อํ า เภอ” โดยมี น ายอํ า เภอเป น
ผูอํานวยการศูนยฯ และใหมีคณะกรรมการ ศปถ.อําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ เปน
ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในเขตอําเภอ ดังตอไปนี้
1. จัดทํ าแผนปฏิ บั ติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป องกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอใหสอดคลองกับแผนการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
2. ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ
3. เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ
และรายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดทราบสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตอําเภอ
4. จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ
5. เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ
6. แต งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานเพื่ อปฏิบั ติงานตามอํานาจหนาที่ตามที่
เห็นสมควร
7. ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกโดยวา“ศปถ.
อปท.”โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูอํานวยการศูนยฯ และใหมี
คณะกรรมการ ศปถ.อปท. ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หน วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวเขารวมเปน
กรรมการ และมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ในเขตกรุงเทพมหานครกรณีที่มีความจําเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อาจพิจารณาใหมีศูนย
ปฏิ บัติการความปลอดภั ยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับ การป องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา. 2554) เมื่อกลาวโดยสรุปผู
ศึ ก ษาเห็ น ว าระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรีว าด ว ยการป อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนพ.ศ.2554 ซึ่ งเป น
กฎหมายที่กอใหเกิดเสถียรภาพตอการดําเนินงานขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน
มากยิ่ งขึ้นกวาในอดี ตที่ผานมาเพราะไดมุงเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม การกําหนดไวซึ่งบทบาทและ
อํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานภาคี เ ครื อ ข า ย และการจั ด รู ป แบบโครงสร า งองค ก รให มี ทั้ งระดั บ นโยบาย
อํานวยการ และปฏิบัติการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันและลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยใหครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความตอเนื่อง โดยเปาหมายสุดทายคือการสงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในหมูประชาชน ภายใตความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนสวนกลาง จังหวัด อําเภอ และกรุงเทพมหานคร

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษามีดังนี้
จรัส อติวิทยาภรณ (2553) ไดใหความสําคัญของการวางแผน เปนงานหลักและสําคัญในการ
บริหารของหนวยงานในทุกระดับ เนื่องจากเปนตัวกําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีดําเนินการ ที่จะทําใหหนวยงาน
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด การดําเนินงานจะ
ประสบผลสําเร็จมากหรือนอยขึ้นอยูกับการวางแผน หากวางแผนดีก็เทากับดําเนินงานสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง
ดังนั้น การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงาน ดังนี้
1. การวางแผนเปนหนาที่อันดับแรกของผูบริหาร
2. การวางแผนเปนแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ นําไปสูความสําเร็จของงาน
3. แผนและการวางแผนเปนตัวกําหนดทิศทางขององคกรและเปรียบเสมือนหางเสือของเรือ
4. การวางแผนทําใหทุกคนในองคกรทราบความมุงหมายขององคกรอยางชัดเจน
5. การวางแผนจะชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมองไปในอนาคต
6. การวางแผนทําใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีเหตุผล
7. การวางแผนเปนเรืองที่เตรียมการไวลวงหนา
8. การวางแผนใหทุกคนในองคการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
9. การวางแผนทําใหผูบริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาที่
10. การวางแผนชวยใหควบคุมทําไดโดยอาศัยการวัดผลสําเร็จตามแผนงาน
องคประกอบของแผน องคประกอบของการวางแผนที่สําคัญ คือ
1. การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ตองการบรรลุ มีหลายระดับ คือ
1.1 จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (Goals) เปนการแสดงถึงความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในชวงระยะเวลาขางหนา ซึ่งมักจะมองในรูปของผลลัพธ (Outcome) ในอนาคตกําหนด
อยางกวางๆ
1.2 วั ต ถุ ป ระสงค (Objective) เป น องค ป ระกอบที่ เป น ผลมาจากการแปลงจุ ด มุ งหมาย
(Goal) ให เป น รู ป ธรรมมากขึ้ น เพื่ อ งา ยในการนํ าไปปฏิ บั ติ วั ต ถุ ป ระสงค จึ งเป น การ

21
กําหนดผลผลิต (Out Put) ที่คาดหวังใหเกิ ดขึ้น อย างกวางๆ แต ชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได
1.3 เป าหมาย (Targets) เป น องคประกอบที่เปน ผลมาจากการแปลงวัตถุป ระสงคใหเปน
รูปธรรม
1.4 ในการปฏิบัติมากขึ้น เปาหมายจึงเปนการกําหนดผลลัพธสุดทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามแผน โดยจะกําหนดเปนหนวยนับที่วัดผลไดเชิงปริมาณ และกําหนดระยะเวลาที่จะ
บรรลุผลสําเร็จนั้นดวย
2. วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เปนองคประกอบที่เกิดจากการนํา
ขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดเปนทางเลือก (Alternative) สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ หรือกลวิธี
(Strategy) ใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว จากนั้น จะถายทอดออกมาเปนแผนงาน (Programs) และ
โครงการ (Projects) ที่เชื่อมโยงกัน โดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ
2.1 กลวิธี การปฏิ บั ติ หรือมาตรการ (Strategy) เป น การกําหนดแนวทางปฏิ บัติ ให บ รรลุ
จุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เปนการกําหนดแนวทางการกระทําที่
เป น รู ป ธรรมในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะมี ป ระเด็ น ในการเขี ย นที่ ชั ด เจน
ครอบคลุม และเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
3. ทรัพ ยากร (Resources) และคาใช จาย (Cost) เปนองคป ระกอบที่สําคัญ อยางหนึ่งในการ
วางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ซึ่งผูวางแผนจะตองระบุใหชัดเจนและมีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติ “มิใชเขียนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรือ “เขียนแผนแบบเพอฝน”
4. การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจ
เลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไว ซึ่งขั้น ตอนนี้จะตอง
อาศัยกลยุทธหลายอยางทั้งกลยุทธภายในองคกรและกลยุทธภายนอกองคกร
5. การประเมินผลแผน (Evaluation) เปนองคประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบการควบคุมและ
การวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหทราบถึง ความกาวหนาหรือขอบกพรองหรือขอจํากัดของแผนนั้น เพื่อจะ
ไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) โครงการศึกษาการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การถายทอด
นโยบายของรัฐบาลสูองคการปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะเปนลักษณะของหนังสือราชการ ขณะเดียวกันการออก
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับจังหวัด และองคการปกครองสวนทองถิ่นเปน
อยางมาก แตการนําไปปฏิบัติยังเกิดปญหาเพราะความไมสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และองคการปกครอง
สวนทองถิ่นก็ยังใหความสําคัญกับเรื่องโครงสรางพื้นฐานมากกวา ซึ่งองคการปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ
ทํางานดวยความปลอดภัยทางถนนโดยการเขารวมเปนคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนเทานั้นไมไดเปน
ผูรับผิดชอบหลัก และปญหาอุบัติเหตุทางถนนมีสวนสําคัญมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนดวย
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ อาศัยหลักการบริห ารจัดการดานการปองกั น และการแกไข
ปญหา การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และการดําเนินการตามขอสั่งการมาตรการในการนํานโยบาย
ความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติ โดยสอดคลองกับแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552–2555 และ
แผนที่นําทาง เชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 รวมกับแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ขอมูลจากการ
สัมภาษณ (Interview) และจากแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่
สามารถตอบโจทยของวัตถุประสงคการศึกษา จากผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน
ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

1. ผูใหขอมูลหลักในการศึกษา (Key Informants)

ผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษาเปน ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทาง
ถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยดําเนินการเก็บ ขอมูลการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา
จํานวน 6 คน คือ
1. ผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยการ สั่งการ ดานความปลอดภัยทางถนน จํานวน 2 คน
ประกอบดวย
1.1 นายประสงค หลาออน นายอําเภอเวียงสา
1.2 นายมานัส หวั่นทอก นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน จํานวน 4 คน ประกอบดวย
2.1 พ.ต.ท.ทศพล สืบกาสี ตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.เวียงสา
2.2 นางวรลักษณ อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง สํานักงานขนสงฯ สาขาเวียงสา
2.3 นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หัวหนาหมวดการทางเวียงสา
2.4 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน เทศบาลตําบลเวียงสา

2. ขอบเขตและพื้นที่การศึกษา (Focus Area)

การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดพื้นที่หลักในการดําเนินการศึกษา และการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการใน
จังหวัดนาน จากจํานวน 15 อําเภอ โดยผูศึกษาเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง เปนพื้นที่ที่มี
เส น ทางที่ แคบ คดเคี้ ย ว มี การใช ย วดยานพาหนะในการเดิ น ทางอยางหนาแน น และเป น พื้ น ที่ อํ าเภอที่ มี
เครือขายในการสรางความรวมมือจากการทํางานสูง ไดแก เขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) การสังเกตการณปฏิบัติการ การสัมภาษณทางโทรศัพท
และการสื่อสารในระบบแอพพลิเคชั่ น Line เป น เครื่องมื อชวยในการเก็ บ รวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับประสบการณของผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบ จากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2) ผูศึกษาดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ ตามวิธีการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
3) นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น นําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข
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4) ทําการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ และนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติกอนนําไปเปน
แนวการสัมภาษณกลุมตัวอยางตอไป

องคประกอบของแบบสัมภาษณ

แบบสัมภาษณ ผูศึกษาไดสรางตามวัตถุประสงคของการศึกษาและสภาพปญหาที่พบจริง ซึ่งการ
สรางแบบดํ าเนิ น การโดยนํ าข อมูล ที่ ได มาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ย วของ มากํ าหนดขอบเขต
ประเด็นในการศึกษา จากนั้นนํามาแตกเปนคําถามในดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษา และใชตอบโจทยของวัตถุประสงคใน
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “เครื อ ข า ยด า นการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
กรณีศึกษา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน”
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษา และใชตอบโจทยของวัตถุประสงคใน
การศึ ก ษาในด า น สภาพโดยทั่ ว ไปของการป อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน แนว
ทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แ ละแนวทางการดําเนินงานดานการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

การเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดขึ้ น ผู ศึ ก ษาเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการ
สัมภาษณ (Interview) โดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งมีขั้นตอนการสัมภาษณ ดังนี้
1. นัดหมายกลุมตัวอยางเพื่อเขาสัมภาษณ และซักซอมแนวทางการสัมภาษณใหทราบลวงหนา
2. เขาสัมภาษณตามวัน ที่นัดหมาย โดยมีการโทรเตือนการนัดหมายลวงหนา 1 วัน
3. ดําเนินการสัมภาษณผูศึกษาแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และการรักษาพิทักษสิทธิ์
ใหขอมูลโดยนําเสนอในภาพรวม และขออนุญาตจดบันทึกขอมูลที่จําเปน ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถบอกยกเลิกการ
สัมภาษณกอนไดตามความเหมาะสม หรือประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแลว
4. ดําเนินการสัมภาษณ เปนเวลา 40 ถึง 60 นาที
5. กลาวสรุปความหมายของขอมูลในประเด็นที่ใหสัมภาษณเปนระยะและขออนุญาตขอเขา
สัมภาษณ เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมไดภายหลัง
6. ผูศึกษารวบรวมขอมูลตรวจสอบความครบถวนของขอมูล พรอมตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ขอมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานที่มาของขอมูล ทั้งดานสถานที่ และบุคคล และการ
ตรวจสอบโดยผูศึกษา โดยใชหลักฐานรองรอย (Audit trail) ไดแก บันทึกการสัมภาษณและการสังเกตการณ
(Field note)
7. เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ หากมีความจําเปนเพื่อใหเกิด
ความครบถวนและสมบูรณของขอมูล ผูศึกษาอาจใชวิธีโทรศัพทสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันขอคิดเห็น
ตามแบบสัมภาษณ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้
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การวิเคราะหและเสนอผลการศึกษา

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ความ
เหมือน ความตาง และหาความถี่ เพื่อใหไดขอสรุปที่เกี่ยวกับ
1. คําถามที่เกี่ยวของกับ ประเด็น ที่ต องการศึกษาดานสภาพโดยทั่ วไปของการปองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
2. คําถามที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษาดานแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
3. คําถามทีเ่ กี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษาดานแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
(โดยในการศึกษาการเก็บขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ ภายในระยะเวลา 90 วัน)
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บทที่ 4

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ (Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท ขอมูลจากการติดตอสื่อสารในระบบแอพพลิเคชั่น
Line การเก็บรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
ศึกษาสภาพทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
แนวทางดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพื่อเพื่อนํา
ผลการศึกษามาวิเคราะห สรุปเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใช
รถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน
สวนที่ 2 วิเคราะห แนวทางการป องกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน ในเขตพื้ น ที่ อําเภอเวีย งสา
จังหวัดนาน
สวนที่ 3 วิเคราะหแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

ผลการศึกษา

ผู ศึ ก ษาได ใช วิ ธี วิ เคราะห เนื้ อ หา (Content Analysis) โดยเก็ บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ก ลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 6 คน และนํามาหาขอสรุปอยางมีระบบ มีเหตุผล และอิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี พรอมนําเสนอ
ผลการศึกษา ตามประเด็นขอคําถาม จํานวน 3 สวนขางตน ดังนี้
สวนที่ 1. สภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ผู ให ขอมู ลคนที่ 1. นายประสงค หลาออน ตํ าแหน ง นายอําเภอเวียงสา ให ขอมู ล ดังนี้ การ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา เปนไปตามแนวทางนโยบายรัฐบาล และ
กรอบดําเนินงานตามขอสั่งการของศูนยอํานวยการการความปลอดภัยทางถนนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ และแตงตั้งคณะทํางานฯ มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีขอสั่งการใหทุกหนวยดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มาตรการ
และกิจกรรมตางๆ และเนนย้ําชวงเทศกาลที่สําคัญ เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต คือ ในชวงเทศกาลที่
สําคัญจะตองมีการรณรงคและเตรียมความพรอม มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง ไดแก
มาตรการลดความเสี่ยงดานคน เชน การจัดตั้งดานตรวจ และบังคับใชกฎหมายจราจร ตามมาตรการ 1ร. 2ส.
3ข. 4ม. กฎหมายควบคุ มเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล และกฎหมายสถานบริก าร เป น ตน พร อมทั้ งมีก ารสราง
เครือขายขยับลงสูพื้นที่ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ไดเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน และในการบริหารเกี่ยวกับบริบท
ของแตละพื้นที่ของชุมชนดวยตนเอง เชน การจัดตั้งดานชุมชน เพื่อเปนจุดบริการ และคัดกรองผูมีสภาพไม
พรอมในการขับขี่ เปนตน
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ผูใหขอมูลคนที่ 2 นายมานัส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง ใหขอมูลดังนี้
มีการเตรียมความพรอมชุดปฏิบัติการกูชีพ-กูภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เนนการเขาถึงจุดเกิดเหตุอยางรวดเร็ว โดย
ถือวาการรักษาชีวิตเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด การดําเนินงานมีการประสานการปฏิบัติในลักษณะแนวราบ เชน ระบบ
การแพทยฉุกเฉิน รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ ประกอบดวย โรงพยาบาล อสม. มูลนิธิ และองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พื้ น ที่ ข า งเคี ย ง มี ส ว นร ว ม และพั ฒ นาระบบต า งๆ ทั้ ง การเตรี ย มความพร อ มด า นบุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ พาหนะ และการสื่อสาร สิ่งที่สําคัญในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขอุบัติเหตุทาง
ถนน คือ เนนใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น ใหเกิดความตื่นตัว มีการทํางาน
รวมกับเครือขายชุมชน รวมถึงมีการสรางระบบการประสานการปฏิบัติที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดระหวาง
ภาคีเครือขายทุกชองทาง
ผูให ขอมูลคนที่ 3. พ.ต.ท.ทศพล สืบกาสี ตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม ให ขอมูลดังนี้
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอสั่งการของศูนยอํานวยความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด มาจัดทําแผนงาน โครงการ เชน การดําเนินการมาตรการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ 3 ม
2 ข 1 ร ควบคูไปกับการรณรงคสรางความรูความเขาใจ และกวดขันวินัยจราจร มีการปฏิบัติงานรวมกับองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีการประสานการปฏิบัติแบบบูรณาการ เพื่อรณรงคกวดขัน
วิ นั ย จราจร และดํ าเนิ น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให แ ก ป ระชาชนด า นการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย โดยการให ค วามรู ใน
สถานศึกษา ชุมชน และการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ปจจัยที่มีผลตอการทํางานดานการบังคับใชกฎหมาย
เชน ปจจัยทางดานสังคม การไมยอมรับนโยบายของประชาชน เชน นโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100% จึง
ไมไดรับความรวมมือ นอกจากนี้ มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ เทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานต จึงขาดหลักการลดปญหาอุบัติเหตุ โดยการบังคับใชกฎหมายไมตอเนื่อง และการบังคับใชยัง
ไมทั่วถึง
ผูใหขอมูลคนที่ 4. นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หั วหนาหมวดการทางเวียงสา ใหขอมูลดังนี้
ดําเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล และขอสั่งการยุทธศาสตรของกรมทางหลวง ในการดําเนินการดานการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน กลาวคือ การสํารวจพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุซ้ําซอน แลวขึ้นบัญชีเปนจุด
เสี่ยง (Black Spot) วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเปนกรณีๆ แลวจัดทําแผนงาน/โครงการแกไขจุดเสี่ยง
และบริเวณอันตรายบนทางหลวง รวมทั้งการแกไขปญหาตั้งแตการเพิ่มอุปกรณความปลอดภัย จนถึงการแกไข
รูปแบบกายภาพของทางหลวง ใชงบประมาณปกติ และของบประมาณจากกรมฯ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอมูลปญหาในแตละบริบทพื้นที่ตอไป
ผู ใ ห ข อ มู ล คนที่ 5 นางวรลั ก ษณ อมรสิ น ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานขนส ง ให ข อ มู ล ดั ง นี้ ได
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และตามแผนงานขอสั่งการของกรมการขนสงทางบก ในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยยึดหลักการใหความรวมมือบูรณาการกับหนวยที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ในการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
ตามมาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ เชน กําหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกํากับ ควบคุม และดูและรถ
โดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจําทาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับพนักงานขับ รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถ
สาธารณะและรถโดยสารไมประจําทางใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
ผูใหขอมูลคนที่ 6 นายธีรพัน ธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานป องกัน ใหขอมูล ดังนี้ สภาพ
โดยทั่วไปเทศบาลตําบลเวียงสา เปนพื้นที่เศรษฐกิจ เปนยานการคาที่สําคัญของอําเภอเวียงสา เปนชุมชนที่
หนาแนน มีตลาดสด สถานประกอบการ บริษัท หางราน ปมน้ํามัน และสถาบันการเงินหลายแหง ประกอบกับ
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เทศบาลตําบลเวียงสาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาคารสํานักงานเทศบาลเปนพิพิธภัณฑเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 และมีเสนทางหลักที่เชื่อมตอจากจังหวัดแพร พาดผานอําเภอเวียงสาเขาสูตัวเมืองจังหวัดนาน และ
ถนนเขาสูอําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอนานอย และอําเภอนาหมื่น จึงทําใหพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง
สา มีการจราจรที่คับคั่ง การดําเนินโครงการที่ผานมาเนนในเรื่องของการมีสวนรวมของสังคม เพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันอันเปนการปองกันและแกไขปญหาระยะยาว และใหมีความยั่งยืน เกิดเปนจิตสํานึกในเรื่องของความ
ปลอดภัย โดยมีหลักที่สําคัญ คือ การสงเสริมใหประชาชน คิดเอง ทําเอง และกลาคิดกลาทํานอกกรอบ คิดตาม
แนวทางที่ชุมชนอยากใหเปน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดเปนจิตสํานึกในตัว
ของประชาชนอยางแทจริง สําหรับการดําเนินการในเรื่องสาธารณภัยนั้น สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสา เปน
ศูนยกลางในการทํา MOU กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียง 7 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวาง
แนวทางในการชวยเหลือระหวางกันในดานสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดสถานการณภัยขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุทางถนน
ที่มีการเตรียมความพรอมชุดกูชีพ-กูภัยในการชวยเหลือและสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง และมีความเชื่อมโยงกัน
ในลั ก ษณะภาคี เครื อ ข ายทั้ ง ด า นกํ าลั งพล วั ส ดุ อุ ป กรณ และยานพาหนะ การดํ าเนิ น งานเป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเปนฐานในการชวยเหลือประชาชนอยางรวดเร็วและทั่วถึง ประชาชนอุนใจความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินยิ่งขึ้น
สวนที่ 2. แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ผูใหขอมูลคนที่ 1. นายประสงค หลาออน ตําแหนง นายอําเภอเวียงสา ใหขอมูลประเด็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุวา สภาพโดยทั่วไปของอําเภอเวียงสา เปนเมืองหนาดานในการเดินทางสัญจรทางถนน
เปนถนนเสนทางหลักเขาสูจังหวัดนาน จึงมีผูใชรถใชถนนจํานวนมาก สภาพถนนบางชวงคับแคบ คดเคี้ยว บาง
ชวงไหลทางสูงและลึก ผูใชรถใชถนนสวนมากไมชํานาญเสนทาง จุดเกิดเหตุมักจะเปนถนนทางหลวงแยกเชื่อม
กับ ถนนของชุมชน ประชาชนส วนใหญ มีพฤติ กรรมขาดวินั ย ในการใชรถใชถนน เมาแลวขับ ขับ รถเร็วเกิ น
กําหนด แนวทางการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน คือใหมีการประชาสัมพันธใหความรูดานวินัย
จราจรกับกลุมเปาหมายอยูเปนประจํา สรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และมีมาตรการรวมกับชุมชนใน
การบังคับใชกฎหมาย โดยภาคราชการ และชุมชน สถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนมี
บทบาทรวมกันในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน ใหชุมชนในพื้นที่เปนฐานในการขับเคลื่อนการใชรถใช
ถนนภายในชุมชนตนเอง โดยตั้งกฎกติกาและประกาศบังคับใชรวมกันตามขอตกลงของประชาคมหมูบาน ทั้งนี้
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองมีสวนรวมดําเนินการอยางจริงจัง
ผูให ขอมู ล คนที่ 2 นายมานั ส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตํ าบลกลางเวี ยง ใหขอมูล
ประเด็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน วา สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน ขับรถเร็วเกินกําหนด
เมาแลวขับ ขับรถโดยไมปฏิบัติตามกฎจราจร มีแนวทางดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เนนการประชาสัมพันธ กระตุนเตือน ผูใชรถ
ใชถนนใหปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
ผู ให ขอมู ล คนที่ 3. พ.ต.ท.ทศพล สืบ กาสี ตํ าแหน ง สารวั ตรปองกั น ปราบปราม ให ขอมูล วา
อุบั ติเหตุสวนใหญ เกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล ผูขับขี่ ขับรถดวยความเร็ว ไมมีความชํานาญเสนทาง และ
สภาพรางกายมีความออนลา เนื่องจากขับรถในระยะไกลๆ ทําใหเกิดการหลับใน กอใหเกิดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําใหมีผูเสียชีวิต คือ ถนนสายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 แนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ ดังนี้ มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมถึงการ
ติดตั้งเครื่องหมาย ปายเตือน บริเวณจุดเสี่ยง หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบอย และจัดใหมีการพบปะทุกภาคสวน

29
ทีเ่ กี่ยวของอยางตอเนื่อง กําหนดมาตรการหนวยที่เกี่ยวของในพื้นที่ในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางรวดเร็ว จริงจังและตอเนื่อง ตลอดจนแสวงหาความรวมมือจากประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ผูใหขอมูลคนที่ 4. นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หัวหนาหมวดการทางเวียงสา ใหขอมูลประเด็น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวา เกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกกัน
น็อก ไมคาดเข็มขัดนิรภัย อุบัติเหตุเกิดในถนนสายหลักและสายรองในหมูบาน โดยมีแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ เพิ่มความเขมขน เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย
ปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย เชน ติดกระจกทางโคง ปรับเวลาของไฟสัญญาณใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ กระตุนเตือนปลูกฝงจิตสํานึกวินัยจราจรตั้งแต
เยาวชน และใหความรูดานวินัยจราจรแกเยาวชน และประชาชน ผานหอกระจายขาวของชุมชน เปนประจําทุก
วัน โดยมอบหมายใหแตละชุมชนหมูบานเปนผูดําเนินการ
ผูใหขอมูลคนที่ 5 นางวรลักษณ อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง ใหขอมูลประเด็นสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนวา ผูขับขี่รถขาดจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่อยางปลอดภัย ไมมีระเบียบวินัยในการขับรถ
ไมรักษากฎจราจรที่ บั งคั บ ใช ขาดน้ํ าใจที่ ดี ตอผูใชรถใชถนนดว ยกันมีแนวทางการป องกั น และแก ไขป ญ หา
อุบัติเหตุ ทางถนน ดังนี้ ปลูกฝงจิต สํานึ กที่ดีในการขับ ขี่อยางปลอดภัยใหทราบ ถึงผลดี ผลเสียของการเกิ ด
อุบัติเหตุใหกับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใหไดรับความรูและนําไปใชใหเกิดผลดีตอตนเอง และชุมชน จัดทํา
โครงการต างๆ ในการปลู ก ฝ งจิ ต สํ านึ กที่ ดี ในการขั บ ขี่ อย างปลอดภั ย ให กั บ ประชาชนทั่ ว ไป ชุ ม ชนต างๆ
สถาบั นการศึกษา ในเขตพื้ น ที่ เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับ มุงสูสังคมขนาดใหญ ตอไป และทุ กภาคสวนตอง
ทํางานแบบบูรณาการ ประชุมปรึกษาหารือ ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแกไขใหตรงจุด มี
รูปแบบการแกไขปญหาที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดจริง มีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจน มีความรวดเร็วในการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร รูปแบบหรือแผนงานตางๆสามารถปฏิบัติไดจริง เพิ่มชองทางในการติดตอประสานงานให
หลายชองทาง เพื่อความรวดเร็วในการแกไขปญหา
ผูใหขอมูลคนที่ 6 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน ใหขอมูลประเด็นสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนวา เกิดจากการมักงายของผูใชรถใชถนน การไมรักษากฎวินัยจราจร การใชความเร็ว
ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ และการไมสวมหมวกกันน็อก อุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดบริเวณสี่แยกจราจร และ
ยานตลาดของเวียงสา ที่ มีการจราจรคั บ คั่ง และรวมถึ งแยกตางๆในชุมชนมีแนวทางการป องกัน และแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน คือ การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง กําหนดการจอดรถใหเปนระเบียบ มีการสุม
ตรวจวินัยจราจรกําหนดความเร็วในการขับขี่
สวนที่ 3. แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน
ผูใหขอมูลคนที่ 1. นายประสงค หลาออน ตําแหนง นายอําเภอเวียงสา ใหขอมูลเชิงนโยบายและ
การวางแผนงาน ดังนี้ กําหนดกรอบการดําเนินงานใหสอดรับกับบริบทของพื้นที่ โดยเปนไปตามแนวทางของ
รัฐบาล และขอสั่งการของศูน ยอํานวยความปลอดภั ยทางถนน กอให เกิดการบูรณาการแผนงาน โครงการ
มาตรการ และกิจกรรมของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเนนใหความสําคัญกับความรวมมือกับ
ภาคีเครือคายทุกภาคสวนในการประชาสัมพันธสงเสริมปลูกฝงจิตสํานึก ดานวินัยจราจรในการใชรถใชถนน แก
เด็กและเยาวชน ประชาชนกลุมผูมีความเสี่ยงในการใชรถใชถนน เชน ผูขับขี่ และประชาชนผูใชรถโดยสาร
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สาธารณะ ให เป น กิ จกรรมที่ จะต องดํ าเนินการรวมกัน อยางต อเนื่ อง โดยมีเปาประสงคของการดําเนิ น งาน
รวมกัน คือ การปองกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนใหมากที่สุดตอไป
ผูใหขอมูลคนที่ 2 นายมานัส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง ใหขอมูลเชิง
นโยบาย และการวางแผนงาน ดังนี้ การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ตองมีแผนงาน
การปฏิบัติที่ชัดเจน และกระจายลงสูพื้นที่ลักษณะใหเปนแผนของชุมชน กิจกรรมตองมีพันธะผูกพันในการ
ดําเนิ น การในพื้น ที่ ชุ มชนอย างตอเนื่ อง รวมถึงใหชุมชนเปน คนตั้งกติกาขอตกลงรว มกัน ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ทํ างานในลั กษณะของการบู รณาการแผนงาน โครงการ เช น ชุ ม ชนมี การเฝาระวังความ
ปลอดภัย และลดปจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในชวงเทศกาลที่สําคัญ และชวงเวลาปกติ รวมกับภาคี
เครือขายทุกภาคสวน เปนตน
ผูให ขอมู ลคนที่ 3. พ.ต.ท.ทศพล สืบ กาสี ตํ าแหนง สารวัตรป องกั น ปรามปราม ให ขอมูลเชิ ง
นโยบาย และการวางแผนงาน ดังนี้ การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหมีประสิทธิภาพ
นั้น จะตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร และกลไกการบริหารความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เชน ให
หนวยที่เกี่ยวของเรงสํารวจและติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ในเขต
พื้น ที่ อําเภอเวียงสา รวมถึงให ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้น ที่ มีส วนรวมในการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยการรณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุผานสื่อตางๆในพื้นที่ เชน หอกระจายขาวของทุกชุมชนหมูบาน การอบรมให
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรตามสถานศึกษาหนวยงาน และชุมชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง และทั่วถึง
ผูให ขอมูลคนที่ 4. นายพีระพงษ สุขใจ ตํ าแหน ง หั วหน าหมวดการทางเวีย งสา ให ขอมูล เชิ ง
นโยบาย และการวางแผนงาน ดั งนี้ การทํางานจะตองรวมบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยดําเนิ น
กิจกรรมตางๆ เชน การปรับปรุงสภาพผิวจราจรและไหลทางใหมีความสะอาดไมมีหลุมบอ รวมทั้งการระบาย
น้ําที่ดี ไมเกิดน้ําทวมขัง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร เชน ปายจราจร (ปายแนะนํา ปายเตือน ปายบังคับ) ติดตั้ง
อุปกรณอํานวยความปลอดภัย เชน ราวกันอันตราย ไฟฟาแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร ใหครบถวนในจุดที่เสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ บริเวณทางโคง ทางแยกหรือทางลาดชัน เปนตน บํารุง รักษา อุปกรณงานทุกอยาง
บนเสนทางใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สภาพสองขางทางหรือเกาะกลาง
มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูขับขี่ มีการควบคุมการเขาออกของทางรวมทางแยกหรือ
ทางเชื่อมอยางเหมาะสมสอดคลองกับประเภทและการใชงานของถนน รื้อถอนปายขางทาง ที่ไมไดรับอนุญาต
อยางถูกตอง ทําการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน อยางจริงจังทุก 3 เดือน เพื่อนํามาวิเคราะหและหา
แนวทางปองกันอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ผูใหขอมูลคนที่ 5 นางวรลักษณ อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง ใหขอมูลเชิงนโยบาย และ
การวางแผนงาน ดั งนี้ ให ความสํ าคัญ กับ การปองกัน และแกไขปญ หาอุบัติเหตุทางถนน อย างเป น ระบบ มี
รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ทั้งดานความรวมมือและการมี
สวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงการปลูกจิตสํานึกการขับ
ขี่ปลอดภัยใหกับเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และขับเคลื่อนแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน สูชุมชนใหเกิดการ รวมคิด รวมทํา และแกไขปญหา เพื่อลดการบาดเจ็บ
เสียชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งการพัฒนาดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพตอไป
ผูใหขอมูลคนที่ 6 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน ใหขอมูลเชิงนโยบาย และ
การวางแผนงาน ดังนี้ จัดใหมีเขตควบคุมวินัยจราจร และมีการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด จัดทํา
ปายสัญญาณจราจรใหเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจจราจรดูแลบริเวณจุด
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แยก จุดเสี่ยง ยานการจราจรคับคั่ง จัดใหมีการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักในการรักษาวินัยจราจร
ในชุมชนใหทั่วถึง จัดใหมีการประชาสัมพันธ เชิญชวน รณรงคกระตุนเตือนอยางสม่ําเสมอ สรางความสํานึกให
เกิ ด กับ ประชาชนผูใช รถใช ถนนในการรักษาวินัย จราจร รวมถึงจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ความ
คิดเห็น กําหนดใหมีการวิเคราะหจุดเสี่ยงรวมกันของภาคีเครือขาย และใหเครือขายรวมในการปฏิบัติการจัดตั้ง
ดาน จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจรอยางสม่ําเสมอ
จากการสั ม ภาษณ ผู ให ข อ มู ล จํ านวน 6 คน ตามประเด็ น ข อ คํ า ถามตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษา สวนที่ 1 - 3 สามารถนํามาวิเคราะหและสังเคราะห สรุปไดวา ผูใหขอมูลทั้งผูบริหาร และเจาหนาที่
ไดใหขอมูลที่สอดคลองกันและเปนแนวทางเดียวกัน สามารถสรุปเปนประเด็น เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน
ของ”เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน” จํานวน 3
ดาน แยกเปน ขอดี (Pros) และขอเสีย (Cons) ดังนี้
ดานที่ 1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในเชิงนโยบายและแผนงาน เพื่อการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผูใหขอมูลสอดคลองกัน สรุปไดวา ทุกหนวยไดดําเนินการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และขอสั่งการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน เป น กรอบทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง าน การดํ า เนิ น งานด านความปลอดภั ย ทางถนน ที่ จ ะก อ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการปฏิบัติ คือ มีหนวยรับผิดชอบหลักเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภั ย ทางถนน กล าวคื อ จะต องมี ห นว ยในการบริห ารจัดการด านเอกสาร ข อมู ล มีก ารติ ดตาม
ประเมิน ผล มีการประชุ มทุ กหน ว ยที่ เกี่ ย วของอย างน อย 1 - 2 เดื อน/ครั้ง เพื่ อวางยุ ทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ ในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน สรุปเปนขอดี (Pros) ขอเสีย (Cons) ดังนี้
ขอดี (Pros) ภาคสวนราชการมีกรอบทิศทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน เปนไป
ตามขอระเบียบ/ กฎหมาย คือ มีโครงสรางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ ระดับ
ทองถิ่น มีคณะกรรมการ/ คณะทํางาน ที่มีองคประกอบจากหลายภาคสวน มีกรอบอํานาจหนาที่การปฏิบัติที่
ชัดเจน และทุกหนวยที่เกี่ยวของมีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ที่มีภารกิจรองรับในการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยทางถนนตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตนเอง
ขอเสีย (Cons) หนวยปฏิบัติในพื้นที่มีการประชุมการวางแผนงานอาจไมตอเนื่อง การปฏิบัติ จึง
ไมมีการบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ของทุกหนวยจึง
เปนไปในลักษณะที่ตางหนวย-ตางทํา โดยทําเฉพาะภารกิจงานภายใตความรับผิดชอบของหนวยตนเอง อีกทั้ง
การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนหนวยงานที่รับผิดชอบแตละหนวยมีภารกิจหลักแตกตางกันทําให
การดําเนินงานในพื้นที่มีปญหาที่ไมสอดรับกับบริบทของพื้นที่ เกิดความซ้ําซอนในภารกิจที่ปฏิบัติทั้งดานการ
ปองกันและแกไขปญหา ดานพื้นที่ปฏิบัติงาน/ กลุมเปาหมาย ในขณะที่งบประมาณของทุกหนวยที่ไดรับการ
สนับสนุนมีอยูอยางจํากัด จึงเกิดความไมตอเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง ดังนั้น การดําเนินการดานการปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาในลักษณะชั่วคราวเทานั้น อีกทั้ง
ภาคสวนราชการมีการโยกยายขาราชการ/ ผูบริหาร และเจาหนาที่อยูตลอดเวลา ทําใหขาดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปญหานาจะเกิดจากลักษณะงานดานความปลอดภัยทางถนนที่ไมมีหนวยงานหลักในการ
รับผิดชอบอยางชัดเจน แตเปนในรูปลักษณะของคณะกรรมการฯในการดําเนินงานเทานั้น
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ดานที่ 2. ด านสาเหตุ การเกิด อุบั ติเหตุ และการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการ
บาดเจ็บ เสีย ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน มีผูให ขอมู ลสอดคล องกันสรุป ไดวา ในพื้ น ที่สาเหตุ การเกิ ด
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน ขับรถเร็วเกินกําหนด เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย ไม
คาดเข็มขัดนิรภัย ขาดวินัยในการใชรถใชถนน ขาดจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่อยางปลอดภัย ขาดน้ําใจที่ดีตอผูใช
รถใชถนนดวยกัน ไมมีชํานาญเสนทาง และสภาพรางกายมีความออนลา เนื่องจากขับรถในระยะไกลๆ ทําให
เกิดการหลับใน กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนบางจุดไมสามารถขยายทางไดทําใหถนนคับแคบ จุดเกิด
เหตุมักจะเปนทางแยกเชื่อมกับถนนของชุมชน บริเวณสี่แยกจราจร และยานตลาดของเวียงสา ที่มีการจราจร
คับคั่ง และรวมถึงแยกตางๆในชุมชน และอุบัติเหตุสวนใหญที่เกิดขึ้นทําใหมีผูเสียชีวิต สําหรับการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จะมีกรอบดําเนินงานในมาตรการการปฏิบัติที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน
คือ มาตรการด านคน ด านถนน ด านยานพาหนะ และดานสิ่งแวดล อม สรุป เป น ขอดี (Pros) และขอเสีย
(Cons) ดังนี้
ขอดี (Pros) ทุกหนวยมีขอสั่งการดานความปลอดภัยทางถนน โดยมีกรอบมาตรการในการบังคับ
ใชกฎหมายที่ ชัดเจนและเปนแนวทางเดีย วกัน คือ มาตรการดานคน ดานถนน ด านยานพาหนะ และด าน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เนนการบังคับใชกฎหมายที่
เขมขน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยทุกหนวยจะเนนบูรณาการความรวมมือกับทุกภาค
สว นในการขั บ เคลื่ อนการป องกั น และแกไขอุบัติเหตุทางถนน มีการดําเนิน งานรวมกับ ภาคีเครือขายอยาง
เขมแข็ง ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ มีการแกไขปญหาดานจุดเสี่ยง จุดอันตราย และกําหนดจุดปลอดภัย เชน
การติดตั้งปาย การปรับแกจุดเสี่ยง จุดอันตราย รวมถึงการบูรณาการความรวมมือในการรณรงคประชาสัมพันธ
การอบรมปลูกฝงจิตสํานึกวินัยจราจร เปนตน
ขอเสีย (Cons) ในชวงเวลาปกติ มีการบังคับใชกฎหมายไมเขมขน ไมตอเนื่อง เชน มีการตั้งดาน
ตรวจเปนครั้งคราว ไมครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงไมมีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ จึงเกิด
ความไมตอเนื่องในการปฏิบัติ ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขาดจิตสํานึกรวมกันใน
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางแทจริง คือ ลักษณะตางหนวย-ตางทํา ทําใหการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว
ดานที่ 3. ด านการบู รณาการความรวมมือของภาคี เครือขายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผูใหขอมูลสอดคลองกัน สรุปไดวาทุกหนวยภาครัฐที่
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนมีแผนงาน/โครงการ มีขอสั่งการในมาตรการบังคับใชกฎหมาย ทั้งดาน
การบังคับใชกฎหมาย และดานการปองกันฯ ในดานโครงสราง เชน มีการปรับแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย มีการ
จัดสรางถนนเพื่อรองรับความหนาแนนของการจราจร การเตรียมความพรอมดานบุคลากร เชน การฝกอบรม
อาสาจราจร การฝ กอบรม อปพร. รวมถึ งการประชาสัมพั น ธ การรณรงคและกระตุ น เตือนในการปลู กฝ ง
จิตสํานึกดานวินัยจราจรใหแกเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนนการทํางานแนวราบ และ
แสวงหาความรวมมือไปสูชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดขึ้นแกชุมชน องคกรทุก
ภาคส ว น เพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชนอย างยั่ งยื น มี ข อ ดี (Pros) และข อ เสี ย
(Cons) ดังนี้
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ขอดี (Pros) มี รูป แบบการดําเนิ นงานดานความปลอดภัย ทางถนน ที่ ครอบคลุมทุกหนวยทุ ก
ประเด็น ตามบริบ ทของพื้ นที่ มีแผนงาน/โครงการ ดานความปลอดภั ยทางถนนของทุ กหนวยตลอดทั้งป มี
การบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ข อ เสี ย (Cons)ในช ว งเวลาปกติ คื อ ช ว งนอกเทศกาลสํ า คั ญ เทศกาลป ใหม และเทศกาล
สงกรานต มีการบังคับใชกฎหมายไมเขมขน ไมตอเนื่อง เชน มีการตั้งดานตรวจเปนครั้งคราว ไมครอบคลุมและ
ทั่วถึง รวมถึงไมมีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ จึงเกิดความไมตอเนื่องในการปฏิบัติ ทุก
ภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขาดจิต สํานึกรวมกัน ในการปองกัน และแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนอยางแทจริง คือ ลักษณะตางหนวย-ตางทํา ทําใหการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนไมเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว

สรุปผลการศึกษา

เรื่อง “เครือขายดานการปองกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนน ในเขตพื้น ที่อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน” ตามประเด็นขอคําถามตามวัตถุประสงคการศึกษา จํานวน 3 สวน และสรุปเปนประเด็นสําคัญ จํานวน
3 ดาน แยกเปน ขอดี (Pros) และขอเสีย (Cons) ซึ่งจากการวิเคราะหและสังเคราะห ผูศึกษาเห็นวานาจะ
ตอบโจทยในความไมชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และแนวทางการดําเนินงานของเครือขายเหลานี้ควรไดรับการบริหารจัดการอยางไรภายใตการดําเนิน
โครงการ ”รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน ที่มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอําเภอเวียงสา ใหเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน 2. เพื่อบูรณาการ
ความรวมมือของเครือขายในการดําเนินงานดานความปลอดทางถนน 3. เพื่อการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สามารถสรุปดังนี้
ดานที่ 1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในเชิงนโยบายและแผนงาน เพื่อการ
ปองกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนน แนวทางดํ าเนิ น งานสอดคลองกับ วัต ถุประสงค
โครงการ ขอ 1
ดานที่ 2. ดานสาเหตุ การเกิด อุบั ติเหตุ และการป องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการ
บาดเจ็บ เสี ยชี วิต และทรัพยสิน ของประชาชน แนวทางดํ าเนิ น งานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการขอ 3
ดานที่ 3. ด านการบู รณาการความรวมมื อของภาคี เครือขายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางดําเนินงานสอดคลอง
กับ วัตถุประสงคโครงการ ขอ 2
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา การอภิป รายผลเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ที่ผูศึกษาไดสืบคนและนําเสนอไวในบทที่ 2 เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติ และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป

สรุปผลการศึกษา
การศึกษา เรื่อง “เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2. ศึกษาถึง
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ 3. ศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลด
อุ บั ติ เหตุ ท างถนน ในเขตพื้ น ที่ อํ าเภอเวี ย งสา จังหวัด น าน โดยวิ ธีการสัม ภาษณ ผู บ ริห าร และเจ าหน าที่
ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน จํานวน 6 คน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ประกอบการ
สังเกตผูใหสัมภาษณ ตามประเด็นขอคําถามการศึกษา จํานวน 3 สวน สรุปดังนี้
สภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
สรุ ป ได ว า การบริ ห ารจั ด การด า นความปลอดภั ย ทางถนน ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเวี ย งสา ได
ดําเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล และ ขอสั่งการของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน และบริบทที่
สํ าคั ญ ของพื้ น ที่ โดยดํ าเนิ น การจั ด ตั้ งศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอํ าเภอเวี ย งสา และแต งตั้ ง
คณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางการการทํางานรวมกัน มีการประชุมคณะกรรมการฯ และภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา โดยกําหนดแผนงาน/ โครงการ และกิจกรรมตางๆ เนนให
ความสําคัญกับการปองกันและการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน การบังคับใชกฎหมายจราจร การแกไข
ปญหาพื้นที่เสี่ยง จุดอันตราย การจัดตั้งดานตรวจ/จุดบริการรวม/ ดานชุมชน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหปรากฏ
เป น รูป ธรรม และการกระตุน เตื อน รณรงคประชาสั มพั นธการบั งคั บ ใชกฎหมายจราจรแกป ระชาชนทั่ วไป
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน นักทองเที่ยว ผูใชรถใชถนน เนนการประสานการ
ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มของภาคี เครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว น เช น ชุ ม ชน
ผูประกอบการ นักวิชาการ มูลนิธิ NGO และภาครัฐ เชน แขวงการทาง หมวดการทาง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อรวมกันในการแกไขปญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
สรุปไดวา ดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน การใช
ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ เมาแลวขับ ขาดวินัยจราจรในการใชรถใชถนน ขาดจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่
อยางปลอดภัย บุคคลนอกพื้นที่ไมชํานาญเสนทาง และสภาพรางกายมีความออนลา ไมมีความพรอมในการขับ
ขี่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนบางจุดเปนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เชน ทางแยกถนนทางหลวงเชื่อม
กับถนนของชุมชน บริเวณสี่แยกจราจร รวมถึงแยกตางๆ ในชุมชน และอุบัติเหตุสวนใหญที่เกิดขึ้น คือ ถนน
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สายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สําหรับแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใหมีผลสัมฤทธิ์
ที่ดีสามารถลดอุบัติเหตุไดอยางแทจริงนั้น ทุกหนวยภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนมีแผนงาน/
โครงการ มีขอสั่งการในมาตรการบังคับใชกฎหมาย ทั้งดานการปองกันในดานโครงสราง ในการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน มีการปรับแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย มีการจัดสรางถนนเพื่อรองรับความ
หนาแนนของการจราจร การเตรียมความพรอมดานบุคลากร เชน การฝกอบรมอาสาจราจร การฝกอบรม อป
พร. รวมถึ งการประชาสั มพั น ธ การรณรงคและกระตุ น เตือนในการปลู กฝงจิตสํานึกดานวินัย จราจรให แก
ประชาชน โดยเนนที่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีการทํางานในลักษณะแนวราบและแสวงหาความ
รวมมือไปสูชุมชนหมูบาน และประชาชนทั่วไป เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมี
เปาหมายเพื่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดขึ้นแกเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชน
เปนวัยที่สามารถซึมซับและมีความจดจําไดงายและเติบโตเปนผูใหญที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางยั่งยืน
แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
สรุปไดวา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในพื้นที่จะตองดําเนินการ ดังนี้ 1.ทุกภาคสวนตองทํางาน
แบบบูรณาการ มีการประชุมรวมกัน มีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจน มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
รูปแบบหรือการดําเนินแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมจะตองอยูในหลักการ “รวมคิด รวมทํา และรวมแกไข
ปญหา” 2. การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนจะตองทําทั้งในชวงเทศกาลสําคัญ และชวงเวลาปกติ
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป 3. มีการประชาสัมพันธ เชิญชวน รณรงคกระตุนเตือน รวมถึงอบรมใหความรูสราง
ความตระหนัก ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกสถาบันการศึกษาหนวยงาน และชุมชนในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ผานสื่อ
ตางๆ ในพื้ นที่อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 4. สงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาทในการตั้งกฎกติกาของแตละ
ชุมชนเพื่อบังคับใชเกี่ยวกับผูฝาฝนวินัยจราจรในเบื้องตน

สรุปขอมูลตามวัตถุประสงค

จากการศึกษา โดยการใชขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารและเจาหนาที่ดานความปลอดภัย
ทางถนน สามารถสรุปดังนี้
สภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในเชิงนโยบายและแผนงาน เพื่อการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ
1.1. การทํ าให ผู บ ริ ห ารตั้ งแต ร ะดั บ นโยบายจนถึ งผู ป ฎิ บั ติ ในระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ งหน ว ยงานที่
เกี่ยวของในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน ใหความสําคัญในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเปนลําดับตนๆ ซึ่งรวมถึงแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559 วามีความสําคัญอยางไร มี
หลักการหรือสิ่งที่ตองดําเนินการอยางไร
1.2. การใช คณะกรรมการนโยบายปองกันและลดอุบัติทางถนนแหงชาติ(นปถ.) เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กลาวคือ กําหนดการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทาง
ถนน ตามกรอบที่กําหนดให พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ.2563 และเพิ่มความ
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เข มข น ในระยะต อไป รวมถึ งเพิ่ มความถี่ในการสั่งการ มอบหมายหน าที่ ภารกิจ ในการลดความเสี่ ย งจาก
อุบัติเหตุทางถนน
1.3. การจัดทํายุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
1.4. การจัดตั้งกองทุนการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใหเปนแหลง
งบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อสรางกระบวนการลดความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการการบังคับใชกฎหมาย การประชาสัมพันธ การจัดเวทีระดับประเทศ (การประชุมหรือ
สัมมนา) เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่ และหนวยที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ดานที่ 2 ดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน คือ
2.1 การใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนกับการสรางทัศนคติใหมีวัฒ นธรรมความปลอดภัย
โดยเด็กในวันนี้คือผูใหญในอนาคต ซึ่งมีสวนรวมในการรับรู การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนที่มี
ประสิทธิภาพได เชน การชี้นําการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยการเตรียมความพรอมใหพอแมหรือญาติพี่นองให
รับทราบถึงขอเท็จจริงของสาเหตุที่สามารถสรางความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสินได
2.2 การใหความสําคัญกับเด็กเยาวชนกับการสรางทัศคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยควร
ดํ าเนิ น การร ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ในการอบรมให ความรูเกี่ ย วกับ อุบั ติเหตุท างถนน หรื อการบรรจุ
หลักสูตรการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรหลัก เปนตน
2.3 การให ความสํ าคั ญ กั บ นโยบาย มาตรการและขอสั่งการในการกําหนดยุทธศาสตร และ
มาตรการการจราจรที่ สําคัญเรงดวน เพื่ อลดความสูญ เสี ยจากการบาดเจ็บ การเสี ยชีวิต และทรัพย สิน คื อ
ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร มีทั้งมาตรการดานคน มาตรการดานรถ
และมาตรการดานถนน ยุทธศาสตรดานการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธใหความรู และ
การมีสวนรวม และยุทธศาสตรดานการประเมินผลและพัฒ นาระบบขอมูลการติดตามประเมินผล ที่จะตอง
ดําเนินการตลอดทั้งปอยางตอเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่
แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ดานที่ 3 ดานการบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ
3.1 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตองรวมกันทํางานในลักษณะการบูรณาการ
ตามนโยบาย/แผนงาน /โครงการ โดยอาศัยกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
รวมพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรตางๆของชุมชนดวยตนเอง
3.2 การปลูกจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ควรขับเคลื่อนจากภาคีเครือขายทั้ง
หนวยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
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การอภิปรายผล
แนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถสรุปดังนี้
แนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการ
ภายใตแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 และแผนที่นําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ไดแก ตองทําใหผูบริหารตั้งแตระดับนโยบาย จนถึงผูปฏิบัติในระดับพื้นที่
รวมถึ งหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในการบริ ห ารจั ด การด า นความปลอดภั ย ทางถนน เห็ น ความสํ า คั ญ ในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบั ติเหตุทางถนนเปนลําดับตนๆ โดยใหความรูการประชาสัมพั นธตามกรอบการ
ดําเนินงานของศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) วามีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือสิ่งที่ตอง
ดําเนินการอยางไร ทั้งนี้ ตองมีกลไกระดับชาติ ซึ่งไดแก คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแหงชาติ (นปถ.) ในการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการสั่งการ มอบหมายหนาที่
ภารกิจในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางถูกตองตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.
2556-2559 และการใชแผนที่นําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 โดยมี
เปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในป พ.ศ.
2563 ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกของประเทศไทย เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีความสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.
2558 ที่มีการจัดทําแผนงานยุทธศาสตรมาตรการในการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยเพื่อกําหนดกิจกรรม เพื่อให
เกิดการขับเคลื่อนในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติภัย/อุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกพื้ นที่ มีความตอเนื่อง และคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และสามารถนํ าไปปฏิบั ติไดอยางเป น
รูปธรรม ตั้งแตหนวยงานในระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่ (ชุมชน) รวมถึงภาคประชาชน นอกจากนี้การให
ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนกับการสรางทัศนคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย เนื่องจากเด็กและเยาวชน
เปนวัยที่สามารถซึมซับและมีความจดจําไดงายและเติบโตเปนผูใหญที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
สิ่งที่สําคัญจําเปนตองมีงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินการ ดังนั้น จึงจําเปนในการจัดตั้งกองทุนในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใชเปนแหลงงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ หรือ
กิจกรรม เพื่อสรางกระบวนการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียแกชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของประชาชน
กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ,2556) กล า วว า
กระบวนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศไทย ตองดําเนินการปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในสังคม จิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่จะเปนรากฐานในการผลักดันเรื่องการ
ลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให เป น ที่ ต ระหนั กของสั งคม ในประเทศที่ ป ระสบภัย ขนาดใหญ เป น ประจํ า
อยางเชน ประเทศญี่ปุน จะพบวาประชาชนมีความตื่นตัวในการเรียนรูวิธีการรับมือกับสถานการณภัย และดูแล
ตนเอง พรอมทั้งหาทางปองกันและลดผลกระทบจากภัยอยางกระตือรือรน และมองวาสาธารณภัยเปนสวน
หนึ่งของชีวิตที่เปนเรื่องใกลตัวที่มองขามไมได ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณวาจําเปนตองใหความสําคัญ
กับเด็กและเยาวชนกับการสรางทัศคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย
สําหรับ คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) โดยใชศูนย
อํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในการกําหนดยุทธศาสตร และมาตรการการจราจรที่สําคัญเรงดวน เพื่อลดความสูญเสียจากการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพยสิน คือ ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร มี
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ทั้งมาตรการดานคน มาตรการดานรถ และมาตรการดานถนน ยุทธศาสตรดานการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตร
ดานการประชาสัมพันธใหความรู และการมีสวนรวม และยุทธศาสตรดานการประเมินผลและพัฒ นาระบบ
ขอมูลการติดตามประเมินผลนั้น มีความสอดคลองกับเนื้อหาตาม พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 6 และ 7 : คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ มีหนาที่กําหนด
นโยบายในการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การใชแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน เปนกรอบแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นั้น มีความสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ที่มุงเนนการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีกลยุทธเพื่อดําเนินการลดความเสี่ยงดังกลาว
สํ าหรั บ แนวทางในการดํ าเนิ น การป องกั น และลดอุบัติ เหตุท างถนน ที่ มีปญ หา และอุป สรรค
ภายใตกรอบการดําเนินการตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ หนวยงานที่
เกี่ยวของกับดานความปลอดภัยทางถนน ตั้งแตสวนกลางจนถึงระดับพื้นที่ รวมถึงภาคประชาชน ขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใตกรอบดําเนินงานตามแผนแมบทความปลอดภัย
ทางถนนอย างแท จ ริ ง ซึ่ งเกิ ด จากการไม ให ค วามสํ า คั ญ ในการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ซึ่ ง ถื อ เป น
กระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีแนวคิดดั้งเดิมที่มุงเนนการบรรเทาภัย
หลังเกิดภัย ซึ่งเปนการบริหารจัดการในเชิงรับ รวมถึงขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ และเหตุผลหนึ่ง
ที่เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือการจัดสรรงบประมาณในการปองกัน และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทาง
ถนนที่ไมเพี ยงพอ ซึ่งเปนผลกระทบมาจากการขาดการใหความสําคัญตอการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อยางจริงจัง นอกจากนี้การขาดการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพก็เปนอีกปญหาหนึ่ง เนื่องจากไม
สามารถนําผลการติดตามประเมินผลไปใชในการแกไขปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาไดอยางแทจริง โดยเฉพาะ
ขอมูลจากการติดตามประเมินผลที่ไดรับจากการรายงานที่ไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนที่ไดรับ การ
ประเมินนั้นจะไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พบวาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบนโยบายดาน
ความปลอดภัยทางถนน ประเทศไทยยังขาดระบบการติดตามประเมินผลที่ดี โดยรัฐบาลมุงเนนไปที่ความสําเร็จ
ในเชิงปริมาณมากกวาความสําเร็จในเชิงคุณภาพ จึงพบวาในหลายประเด็นมิไดมีการดําเนินงานปรับปรุง และ
พัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตน ผูศึกษามีขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การป องกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน ต องรว มกั น ทํ างานในลัก ษณะการบู ร ณาการ ตาม
นโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัยกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน รวม
พัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรตางๆของชุมชน
2. การปลูกจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ควรขับเคลื่อนจากภาคีเครือขาย ทั้ง
หนวยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
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3. การดําเนินโครงการที่ตองเนนในเรื่องของการมีสวนรวม ของภาคประชาสังคม เพื่อเปนการ
สรางภูมิคุมกัน อันเปนการปองกันและแกปญหาในระยะยาว และใหมีความยั่งยืน เกิดเปนจิตสํานึกในเรื่องของ
ความปลอดภัย โดยหัวใจสําคัญของโครงการนั้นคือ การระเบิดจากภายใน คือ สงเสริมใหประชาชน คิดเอง ทํา
เอง และกลาคิดกลาทํา คิดนอกกรอบ คิดตามแนวทางที่คิด และอยากใหเปน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับและ
เกิดเปนจิตสํานึกในตนเองอยางแทจริง
4. การทํ า ให ผู บ ริ ห ารตั้ งแต ร ะดั บ นโยบายจนถึ งผู ป ฏิ บั ติ ในระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ งหน ว ยงานที่
เกี่ยวของในการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน ใหความสําคัญในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ทางถนน เชน การสรางการมีสวนรวม เปนคณะทํางาน เปนที่ปรึกษา คณะติดตามผล
5. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ กรอบการดํ าเนิ น งานด านความปลอดภั ย ทางถนน วามี ความสําคั ญ
อยางไร มีหลักการหรือสิ่งที่ตองดําเนินการอยางไร เชน การจัดเวทีระดับนานาชาติในการประชุมสัมมนา การ
จัดกิจกรรม Road show และการประชาสัมพันธทาง Social media เปนตน
6. การจัดทํายุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสรางสมรรถนะระดับชาติ
และระดับชุมชนในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใตกรอบแผนแมบทความปลอดภัย
ทางถนน โดยกํ าหนดกิ จ กรรม บทบาทหน าที่ข องหน วยงานที่ ดําเนิ น กิ จ กรรมที่ ชัดเจน และมี ตัว ชี้วัดเพื่ อ
ประเมินความสําเร็จที่เหมาะสม
7. การจัดทํากระบวนการติดตามประเมินผลในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และผูศึกษามีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา
การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล จึงพยายามเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักที่มีความเกี่ยวของโดยตรง ทั้งใน
ระดับผูบริหาร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดังนั้น การศึกษาในครั้งตอไป ควรขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุม
และในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความหลากหลาย และรอบดาน
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ไทย ภายใตกรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ. เอกสารวิจัยสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารงานปองกัน
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ภาคผนวก ก.

แบบสัมภาษณ

เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ชื่อ……………………................................. นามสกุล………………………………………… อายุ…………..ป
ตําแหนง…………………………………………. สังกัด……………….……………………………. อายุงาน…..…ป
ระดับการศึกษา……………………………….. วันที่สัมภาษณ………………..
สถานที่สัมภาษณ………………..
1. สภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
2. ทานในฐานะผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา มีขอเสนอเชิงนโยบาย
และการวางแผนอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
3. ท า นระบุ สาเหตุ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน ในเขตพื้ น ที่ อํ าเภอเวี ยงสา ว า เกิ ด จากอะไร ที่ ไหนบ า ง
อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
4. ทานมีวิธีการปองกันและอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
5. ทานมีวิธีการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
6. ทานมีแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขต
พื้นที่อําเภอเวียงสา อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

ภาคผนวก ข.

แบบการเสนอโครงรางการศึกษาวิจัยสวนบุคคล (Proposal)
หลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนที่ 14
1. ชื่อผูจัดทํา นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช
เลขประจําตัว 04
2. ชือ่ เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
3. ความเปนมาของเรื่องและสถานการณปจจุบัน
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
จากการประมาณการของ WHO เกี่ยวกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558)
ในประเทศไทยสูงถึงรอยละ 36.2 ตอประชากรแสนคน เปนอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนอันดับสองของโลก นอกจากนี้หากพิจารณาจากสถิติขอมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ไดมีการรวบรวมไวตั้งแตป
พ.ศ.2541-2552 พบวา ประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูที่ 19.92 ตอประชากรหนึ่ง
แสนคน และในป พ.ศ.2552 มีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูที่17.39 ตอประชากรหนึ่งแสนคน
และป จ จุ บั น จากข อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องประเทศไทย ป งบประมาณ พ.ศ.2560 (ข อ มู ล ของศู น ย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังไม
ปดระบบรายงาน) พบวา มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 37,106 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2559 (35,995 ครั้ง)
1,111 ครั้ง มีจํานวนผูบาดเจ็บ 31,350 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2559 (30,819 คน) 531 คน จํานวนผูเสียชีวิต
11,702 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 (11,538 ราย) 164 ราย สาเหตุและพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิต 5 อันดับแรก ไดแก 1) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด 2) ขับรถตัดหนากระชั้นชิด 3) เมาสุรา 4) ทัศน
วิสัยไมดี และ 5) มีสิ่งกีดขวางทางถนน นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามตัวเลขที่ปรากฏนั้น เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีวา
สถานการณอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทยนั้น อยูในระดับรุนแรง และสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เปนจํานวนมาก ภายใตสถานการณความรุนแรงดังกลาวนั้น รัฐบาลไทยไดพยายามแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง
โดยไดมีการบูรณาการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย ภายใตแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งไดมีการจัดทําและประกาศใชมาแลว 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2548-2551) ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2555)
และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) ประกอบกับองคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดไวภายใตปฏิญญามอสโก รัฐบาลจึงไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยมีมติเมื่อวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กําหนดใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade
of Action for Road Safety) โดยมอบหมายใหศูน ยอํานวยการความปลอดภั ยทางถนน(ศปถ.) ดําเนินการ
จัดทําแผนที่นําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554–2563 โดยมีเปาหมายอยูที่การ
มุงเนนใหมีการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือไมเกิน 10 ตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในป
พ.ศ.2563 ภายใตกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกของประเทศไทย 5 ประเด็นดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ (Building management capacity)
2. การดําเนินการในการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนที่รองรับผูใชถนนทุกกลุม
(Influence road design and network management)
3. การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ได ม าตรฐานความปลอดภั ย ของรถ (Influence vehicle safety
design)
4. การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมของผู ใ ช ถ นนทุ ก กลุ ม (Influence road user
Behavior)
5. การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Improve post-crash care)
นอกจากนี้รัฐบาลพิจารณาวา สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีแนวโนมความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตรางกาย ทรัพยสินของประชาชน และมีผลกระทบตอการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดนโยบาย
แผนงานยุทธศาสตรมาตรการและการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ มทุ กพื้ น ที่ มี ความต อเนื่ อง และคํ านึ งถึงการมีสว นรว มของทุ กภาคส วนในการดําเนิน การป องกั น
อุบัติเหตุทางถนนรัฐบาล จึงมีแนวทางการดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ
1. ระดั บ นโยบาย ให อ ยู ในความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการนโยบายการป อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.)
2. ระดับอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)
ศู น ย อํ า นวยความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด (ศปถ.จ.) และศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนน
กรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.)
3. ระดั บปฏิ บั ติการ ให อยู ในความรั บผิ ดชอบศู น ยป ฏิ บั ติก ารความปลอดภั ย ทางถนนอําเภอ
(ศปถ.อ.) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.อปท. )และศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศปถ.เขตกทม.)
จังหวัดนาน ไดรับการคัดเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ลักษณะเปน 1 ใน 12 เมือง”ตองหาม...พลาด” ในชื่อ “นานกระซิบรักเสมอดาว”จากการที่การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดสงเสริม ใหจังหวัดนาน เปนจังหวัดทองเที่ยว ขณะที่จังหวัดนานมีถนนสายหลักเขาสูจังหวัด
เพียงเสนทางเดียว ลักษณะถนนเปนทางแคบและคดเคี้ยว ตองอาศัยความชํานาญของผูใชรถใชถนน จากสถิติ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร ที่เก็บรวบรวมโดยศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน สรุปไววา จํานวน
อุบ ติเหตุป งบประมาณ 2558-2560 ในรอบ 3 ที่ ผานมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวมทั้งจังหวัดนาน 1,943 ครั้ง มี
จํานวนผูบาดเจ็บ 2,021 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 206 ราย สาเหตุสําคัญคือ ผูขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการขาดจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ขณะที่ถนนบางชวงไมไดรับการแกไข
ทางวิศวกรรมจราจร
อําเภอเวีย งสา จังหวัดน าน ถือเปน ประตูเมืองหนาดานสูจังหวัดนาน ผูที่ตองการจะมาเยือน
จังหวัดนาน ตองใชเสนทางถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ซึ่งเปนถนนเสนทางหลัก จาก
รอยตออําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เชื่อมตออําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มุงหนาสูจังหวัดนาน เพื่อเดินทางไปสู
แหลงทองเที่ยว แหลงธุรกิจการคา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มียานพาหนะวิ่งผานประมาณมากกวาวัน
ละ 5,000 คัน ดังนั้น ผูใชรถใชถนนเสนทางดังกลาวจึงมีปริมาณเปนจํานวนมาก เปนผลใหเปนเสนทางที่เสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับมีถนนทางหลวงชนบท และถนน อบต.(หมูบาน) ซึ่งมีปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยสาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนตมากถึงรอยละ 80 และที่นาพิจารณาคือ ปริมาณหรือจํานวนการ

เกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเฉพาะชวงเทศกาลการทองเที่ยว เทศกาลสงกรานต
และเทศกาลปใหม จากสถิติอุบั ติเหตุยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558–2560 และชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.
2561 ที่ ผ า นมา มี อุ บั ติ เหตุ เกิ ด ขึ้ น ที่ ร วบรวมไว โดยศู น ย อํ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั งหวั ด น า น
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 พบวา เสนทางถนนยันตรกิจโกศล ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ที่พาดผาน
อําเภอเวียงสา และถนนทางหลวงชนบท ถนน อบต.(หมูบ าน)ในเขตพื้นที่ อําเภอเวียงสา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
จํานวน 329 ครั้ง มีจํานวนผูบาดเจ็บ 529 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 35 ราย สาเหตุมีทั้งที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง
ดานพฤติกรรมของผูใชรถ ปจจัยดานถนน ปจจัยดานยานพาหนะ และปจจัยดานสภาพแวดลอม
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน ในฐานะสํานักงานเลขานุการศูนยอํานวย
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน ซึ่งมีบทบาท ภารกิจหนาที่ ในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดั บ อํ าเภอ ได ให ความสํ าคั ญ ในด านการสร างวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย และลดความเสี่ ย งจาก
อุบัติเหตุทางถนน ไดพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว จึงพิจารณาพื้นที่อําเภอเวียงสาเปนอําเภอนํา
รองในด านการสรางความปลอดภั ยจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนน แบบพหุภ าคี ให เป น ไปตามแนวนโยบายที่ ศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน (ศปถ.จ.นาน) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
เวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) ดวยการจัดทําโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” โดยมุงเนนการบูรณาการภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการทํางาน เพื่ อ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในหลายๆดาน ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ การเสริมสรางวินัย
จราจร ตลอดจนปลูกฝงทัศนคติในการใชรถใชถนน และสรางการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ โดยดําเนินการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ในถนนเสนทางหลัก
ถนนในชุมชน หมูบาน โดยมีภาครัฐ เชน สถานที่ราชการ โรงเรียน ภาคเอกชนและภาคสวนประชาสังคม เชน
สถานประกอบการธุรกิจการคา บริษัทฯ หางราน โรงงาน ปมนํามัน ฯลฯ ที่ตั้งอยูทั้งสองฝงเสนทางถนนในเขต
พื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยหลักคิดภายใตการมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และ
รวมรับผลประโยชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระตุนใหเกิดกระบวนการทํางานดานการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พรอมกําหนดเปาหมายในป 2561 ผลักดันให ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอเวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.
อปท) ไดมีการพัฒนาดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อยางตรงจุด เปนรูปธรรม และจัดกิจกรรมใน
การสรางถนนปลอดภั ยอยางตอเนื่อง และอาจจะขยายผลสู พื้น ที่อื่นๆ ในระยะต อไป แต เนื่ องจากความไม
ชัด เจนเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนินงานของเครือขายในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนํามาสูความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ ภายใตคําถามที่วา “อะไรคือ
แนวทางการดํ าเนิ น งานของเครือขายด านการป องกัน และลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน ในเขตพื้ น ที่ อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน และแนวทางการดําเนินงานของเครือขายเหลานี้ควรไดรับการบริหารจัดการอยางไรภายใตการ
ดําเนินโครงการ“รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561”
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน”

4. วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน
2) เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
3) เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานโครงการ”รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยในพื้นที่อําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
5. ขอบเขตการศึกษา
ผูศึกษาใชรูป แบบการเก็บ ขอมูลจากการสัมภาษณ (interview) โดยนําผลการสัมภาษณ สภาพ
โดยทั่วไปของการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
แนวทางการดํ าเนิ นงานด านการป องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน เพื่ อนํ าผลการศึกษามาวิเคราะห สรุปเป น
แนวทางดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในอําเภอเวียง
สา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1) ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการดําเนินงานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อสรุปเปนแนวทางดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัย
อําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
2) ขอบเขตดานผูใหขอมูลและพื้นที่ศึกษา ผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และ
เจ าหน าที่ผู ป ฏิบั ติงานดานความปลอดภัย ทางถนนจากหน วยงานภาคีเครือขายที่ สรางความรวมมือในการ
ทํางานและนํานโยบายความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากผูมีหนาที่และปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภั ย ทางถนน ในเขตพื้ น ที่ อํ าเภอเวีย งสา จั งหวั ด น าน โดยใช ก ารคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 6 คน ไดแก ผูบริหารที่
ปฏิบัติหนาที่อํานวยการ สั่งการ จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขต
พื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 4 คน
6. แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1. แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555/ 2556-2559
6.2. แผนที่นําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563
6.3. แนวความคิดเกี่ยวกับเครือขาย
6.4. ระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิยามศัพท

1. อุ บั ติ เหตุ ทางถนน หมายถึง อุบั ติเหตุจ าการจราจรทางบก เปน อุบั ติเหตุที่ เกิดจากการใช
ยานพาหนะต อไปนี้ เพื่ อการจราจรหรื อการขนส ง ได แก รถยนต นั่งส ว นบุ คคล รถแท็ กซี่ รถจั กรยานยนต
รถสามลอเครื่อง รถกระบะ รถตู รถโดนสารประจําทางและไมประจําทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยาน
สองลอ รถจักรยานสามลอ รถเพื่อการเกษตร รถที่ใชเครื่องยนตเกษตรมาดัดแปลง รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดรถไฟ
ชนกับรถยนต

2. เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขาวสาร
รวมกัน หรือดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความสูญเสีย
ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ
3. การปองกัน หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพื่อชวยขจัดผลกระทบเชิงลบจากการ เกิด
อุบั ติ เหตุ ทางถนนกับ บุ คคลหรือทรัพย สิน ให หมดไปอย างสิ้น เชิง ครอบคลุมถึงมาตรการเชิงโครงสรางและ
มาตรการที่ไมใชเชิงโครงสรางในพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
4. การแกไข หมายถึง การบริหารจัดการที่มีเปาหมายเพื่อแกไขภาวะความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีอยูแลวใหลดหรือหมดไป

ลงชื่อ……………….......………….......……………
(นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช)
นักศึกษา นบ.ปภ. รุนที่ 14
[…√...] อนุมัติ […...] ไมอนุมัติ เนื่องจาก...............…………………………................……..………….……………………
ลงชื่อ……………….......………….......……………
(นางสาวหทัยวัลลภ มีสมศักดิ์)
ผูอํานวยการโครงการ
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