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คํานํา 
 

เอกสารการศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ปองกัน นบ.ปภ.รุนท่ี 14 จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการดําเนินงานดานการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การนํานโยบายดานความปลอดภัยทางถนนของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนําไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของเครือขายในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ท่ีใหความรูคําแนะนํา 
และเครือขายทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ท่ีใหการสนับสนุนและใหความรวมมือใน
การใหขอมูลการศึกษาในครั้งนี้ หากมีขอบกพรองประการใดปรากฏในรายงานฉบับนี้ ผูศึกษายินดีนอมรับ 
นําไปปรบัปรุงแกไข ในโอกาสตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน อาจารยผูสอนท่ีไดใหความรู
เก่ียวกับการจัดทําเอกสารวิจัยสวนบุคคล ระเบียบวิธีการวิจัย ใหคําแนะนํา เพ่ือใหการจัดทําเอกสารวิจัยฉบับนี้
สมบูรณท่ีสุด ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ผูอํานวยการโครงการ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโครงการนัก
บริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 14 และทุกภาคสวนท่ีกรุณาเอ้ือเฟอ ใหการ
สนับสนุน และความรวมมือในขอมูลการศึกษาและการสัมภาษณเปนอยางดี ตลอดจนนักวิชาการทุกทานท่ีผู
ศึกษาไดนําผลงานอางอิงประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนท่ีสนใจ หรือ
อาจใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอยอดตอไป คุณความดีท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบ
แด บิดา มารดา คณาจารย และผูท่ีเก่ียวของ ท่ีสนับสนุนผูศึกษาดวยดีตลอดมา กราบขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางยิ่งไว ณ โอกาสนี้ 
 
 
 เตวิฏ สกุลสมณเดโช 
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ค 

บทสรุปผูบริหาร 
 

การศึกษา เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน ในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเปนเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ โดยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยการสัมภาษณ (Interview) เปนการสัมภาษณแบบเปดกวางไม
จํากัดคําตอบ มีความยืดหยุนมาก ผูถูกสัมภาษณจะมีอิสระท่ีจะอธิบายไปเรื่อยๆ ซ่ึงไดวางแนวขอคําถามไว
คราวๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถตอบโจทยในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน และขอมูลจากการสังเกตการณการปฏิบัติงาน การสัมภาษณทางโทรศัพท การ
ติดตอสื่อสาร ในระบบแอพพลิเคชั่น Line การเก็บรวบรวมจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ใชการสัมภาษณตามประเด็นขอคําถามของวัตถุประสงค
การศึกษา ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จํานวน 6 คน ประกอบดวย 
ผูบริหาร คือ นายอําเภอเวียงสา นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
ทางถนนจากสถานีตํารวจภูธรเวียงสา หมวดการทางเวียงสา สํานักงานขนสงนาน สาขาเวียงสา และสํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงสา เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ผลการศึกษา เรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน สามารถนํามาเปนแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

1. การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตองรวมกันทํางานในลักษณะการบูรณาการตาม
นโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัยกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน รวม
พัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง การบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมท้ังการ
จัดสรรทรัพยากรตางๆของชุมชน  

2. การปลูกจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ควรขับเคลื่อนจากภาคีเครือขายท้ัง
หนวยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  

3. การใหความสําคัญกับเด็กเยาวชน กับการสรางทัศคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยควร
ดําเนินการรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
หรือการบรรจุหลักสูตรการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรหลัก เปนตน 

4. การดําเนินโครงการท่ีตองเนนในเรื่องของการมีสวนรวม ของภาคประชาสังคม เพ่ือเปนการ
สรางภูมิคุมกัน อันเปนการปองกันและแกปญหาในระยะยาว และใหมีความยั่งยืน เกิดเปนจิตสํานึกในเรื่องของ
ความปลอดภัย โดยหัวใจสําคัญของโครงการนั้นคือ การระเบิดจากภายใน คือ การสงเสริมใหประชาชนคิดเอง 
ทําเอง และกลาคิดกลาทํา คิดนอกกรอบ คิดตามแนวทางท่ีคิด และอยากใหเปน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับ
และเกิดเปนจิตสํานึกในตนเองอยางแทจริง 

5. การทําใหผูบริหารตั้งแตระดับนโยบายจนถึงผูปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน ใหความสําคัญในกระบวนการปองกันและลดความ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เชน การสรางการมีสวนรวม เปนคณะทํางาน เปนท่ีปรึกษา เปนคณะติดตามผล  



ง 

6. มีการประชาสัมพันธกรอบการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน วามีความสําคัญ
อยางไร มีหลักการหรือสิ่งท่ีตองดําเนินการอยางไร เชน การจัดเวทีระดับนานาชาติในการประชุมสัมมนา การ
จัดกิจกรรม Road show และการประชาสัมพันธทาง Social media เปนตน 

7. การจัดทําแผนงานยุทธศาสตรในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือ
สรางสมรรถนะระดับชาติ และระดับชุมชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใตกรอบแผนแมบท
ความปลอดภัยทางถนน โดยกําหนดกิจกรรม บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจน และมี
ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความสําเร็จท่ีเหมาะสม 

8. การจัดทํากระบวนการติดตามและประเมินผล ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ผูศึกษามีความคาดหวังวาผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางหรือทางเลือกในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการ ภายใตแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน สามารถนําไป
ดําเนินการในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเปนขอมูลเพ่ือใชเปนแนว
ทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง ท่ีประสบปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนมาอยางตอเนื่องและยาวนาน 
จากการประมาณการของ WHO เก่ียวกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) 
ในประเทศไทยสูงถึงรอยละ 36.2 ตอประชากรแสนคน เปนอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เปนอันดับสองของโลก นอกจากนี้หากพิจารณาจากสถิติขอมูลอุบัติเหตุทางถนนท่ีไดมีการรวบรวมไวต้ังแตป 
พ.ศ.2541-2552 พบวา ประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูท่ี 19.92 ตอประชากรหนึ่ง
แสนคน และในป พ.ศ.2552 มีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูท่ี 17.39 ตอประชากรหนึ่งแสนคน 
และปจจุบันจากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ขอมูลของศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังไม
ปดระบบรายงาน) พบวา มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 37,106 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2559 (35,995 ครั้ง) 
1,111 ครั้ง มีจํานวนผูบาดเจ็บ 31,350 คน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2559 (30,819 คน) 531 คน จํานวนผูเสียชีวิต 
11,702 ราย เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 (11,538 ราย) 164 ราย สาเหตุและพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิต 5 อันดับแรก ไดแก 1) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด 2) ขับรถตัดหนากระชั้นชิด 3) เมาสุรา 4) ทัศน
วิสัยไมดี และ 5) มีสิ่งกีดขวางทางถนน นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามตัวเลขท่ีปรากฏนั้นเปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีวา
สถานการณอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทยนั้น อยูในระดับรุนแรงและสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปน
จํานวนมากภายใตสถานการณความรุนแรงดังกลาวนั้น รัฐบาลไทยไดพยายามแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง โดย
ไดมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาคีเครือขายภายใตแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน ซ่ึง
ไดมีการจัดทําและประกาศใชมาแลว 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2548-2551) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2552-2555) และ
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2556-2559) ประกอบกับองคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดไวภายใตปฏิญญามอสโก รัฐบาลจึงไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยมีมติเม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 กําหนดใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of 
Action for Road Safety) โดยมอบหมายใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ดําเนินการจัดทํา
แผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554–2563 โดยมีเปาหมายอยูท่ีการ
มุงเนนใหมีการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือไมเกิน 10 ตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในป 
พ.ศ.2563 ภายใตกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกของประเทศไทย 5 ประเด็นดังนี้ 

1. การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ (Building management capacity)  
2. การดําเนินการในการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนท่ีรองรับผูใชถนนทุกกลุม 

(Influence road design and network management)  
3. การดําเนินการเพ่ือใหไดมาตรฐานความปลอดภัยของรถ (Influence vehicle safety 

Design)  
4. การดําเนินการเพ่ือให มีผลตอพฤติกรรมของผู ใชถนนทุกกลุม (Influence road user 

Behavior)  
5. การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Improve post-crash care) 
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นอกจากนี้รัฐบาลพิจารณาวา สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีแนวโนมความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตรางกาย ทรัพยสินของประชาชน และมีผลกระทบตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดนโยบาย
แผนงานยุทธศาสตร มาตรการและการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีความตอเนื่อง และคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดําเนินการปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนรัฐบาล จึงมีแนวทางการดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ  

1. ระดับนโยบาย ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) 

2. ระดับอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถน (ศปถ.) 
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.) และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.) 

3. ระดับปฏิบัติการ ใหอยูในความรับผิดชอบศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 
(ศปถ.อ.) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศปถ.อปท. )
และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศปถ.เขตกทม.)  

จังหวัดนานไดรับการคัดเลือกจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในการสงเสริมการทองเท่ียวใน 
ลักษณะเปน 1 ใน 12 เมือง “ตองหาม...พลาด” ในชื่อ“นานกระซิบรักเสมอดาว”จากการท่ีการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยไดสงเสริมใหจังหวัดนานเปนจังหวัดทองเท่ียว ขณะท่ีจังหวัดนาน มีถนนสายหลักเขาสูจังหวัดเพียง
เสนทางเดียวลักษณะถนนเปนทางแคบและคดเค้ียวตองอาศัยความชํานาญของผูใชรถใชถนน จากสถิติเก่ียวกับ
อุบัติเหตุจราจรท่ีเก็บรวบรวมโดยศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน (ขอมูลปงบประมาณ 2560 
สรุปไววา จํานวนอุบัติเหตุป 2558-2560 ในรอบ 3 ท่ีผานมา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนรวมท้ังจังหวัดนาน 1,943 ครั้ง 
มีจํานวนผูบาดเจ็บ 2,021 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 206 ราย สาเหตุสําคัญคือ ผูขับข่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และการขาดจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ขณะท่ีถนนบางชวงไมไดรับการ
แกไขทางวิศวกรรมจราจร 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ถือเปนเมืองหนาดานสูจังหวัดนาน ผูท่ีตองการจะมาเยือนจังหวัดนาน 
ตองใชเสนทางถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ซ่ึงเปนถนนเสนทางหลักจากรอยตออําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร เชื่อมตออําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพ่ือเดินทางไปสูแหลงทองเท่ียว แหลงธุรกิจการคา 
ระยะทางถึงอําเภอเวียงสาประมาณ 70 กิโลเมตร มียานพาหนะวิ่งผานประมาณมากกวาวันละ 5,000 คัน 
ดังนั้น ผูใชรถใชถนนเสนทางดังกลาวจึงมีปริมาณเปนจํานวนมาก เปนผลใหเปนเสนทางท่ีเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ ประกอบกับมีถนนทางหลวงชนบท และถนน อบต. (หมูบาน) ซ่ึงมีปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
โดยสาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนตมากถึงรอยละ 80 และท่ีนาพิจารณาคือ ปริมาณหรือจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุมีมากข้ึนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเฉพาะชวงเทศกาลการทองเท่ียว เทศกาลสงกรานต และ
เทศกาลปใหม จากสถิติอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558–2560 และชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2561 
ท่ีผานมา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนท่ีรวบรวมไวโดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน ปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 พบวา เสนทางถนนยันตรกิจโกศล ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ท่ีพาดผานอําเภอเวียงสา 
และถนนทางหลวงชนบท ถนน อบต.(หมูบาน)ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน 329 ครั้ง มี
จํานวนผูบาดเจ็บ 529 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 35 ราย สาเหตุมีท้ังท่ีเก่ียวของกับปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมของ
ผูใชรถใชถนน ปจจัยดานถนน ปจจัยดานยานพาหนะ และปจจัยดานสภาพแวดลอม 
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สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน ในฐานะสํานักงานเลขานุการศูนยอํานวย
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน ซ่ึงมีบทบาท ภารกิจหนาท่ี ในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดับอําเภอ ไดใหความสําคัญในดานการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน ไดพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว จึงพิจารณาพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสาเปนอําเภอนํา
รองในดานการสรางความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน แบบพหุภาคี ใหเปนไปตามแนวนโยบายท่ีศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน (ศปถ.จ.นาน) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
เวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) ดวยการจัดทําโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” โดยมุงเนนการบูรณาการภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการทํางาน เพ่ือ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในหลายๆ ดาน ท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถของเจาหนาท่ี การเสริมสรางวินัย
จราจร ตลอดจนปลูกฝงทัศนคติในการใชรถใชถนน และสรางการมีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพ่ือลดความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะดําเนินการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของเครอืขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในถนนเสนทางหลัก/ ถนนในชุมชน หมูบาน 
โดยมีภาครัฐ เชน สถานท่ีราชการ โรงเรียน ภาคเอกชนและภาคสวนประชาสังคม เชน สถานประกอบการ
ธุรกิจการคา บริษัทฯ หางราน โรงงาน ปมนํามัน ฯลฯ ท่ีตั้งอยูท้ังสองฝงเสนทางหลักถนนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน โดยหลักคิดภายใตการมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับ
ผลประโยชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระตุนใหเกิดกระบวนการทํางานดานการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พรอมกําหนดเปาหมายในป 2561 ผลักดันใหศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
เวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศปถ.อปท) 
ไดมีการพัฒนาดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อยางตรงจุด เปนรูปธรรม และจัดกิจกรรมในการสราง
ถนนปลอดภัยอยางตอเนื่อง และอาจจะขยายผลสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในระยะตอไป แตเนื่องจากความไมชัดเจนเก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงนํามาสูความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้  ภายใตคําถามท่ีวา “อะไรคือแนวทางการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และ
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายเหลานี้ควรไดรับการบริหารจัดการอยางไรภายใตการดําเนินโครงการ
“รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน” ท่ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอเวียงสา ใหเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน 2. เพ่ือบูรณาการความ
รวมมือของเครือขายในการดําเนินงานดานความปลอดทางถนน 3. เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน 

3. เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงานโครงการ”รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนน
อยางปลอดภัยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
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ขอบเขตการศึกษา 
ผูศึกษาใชรูปแบบการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ(interview) โดยนําผลการสัมภาษณ สภาพโดย 

ท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการ
ดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะห สรุปเปนแนวทางดําเนินงาน
โครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในอําเภอเวียงสา ป 2561” 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
เพ่ือศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลด 

อุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือสรุปเปนแนวทาง
ดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 
2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  

2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลและพ้ืนท่ีการศึกษา  
ผูใหขอมูลหลักท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทาง

ถนน จากหนวยงานภาคีเครือขายท่ีสรางความรวมมือในการทํางาน และนํานโยบายความปลอดภัยทางถนนไป
ปฏิบัติ โดยพิจารณาจากผูมีหนาท่ีและปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน โดยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุม
ตัวอยางท่ีตองการศึกษา จํานวน 6 คน ประกอบดวย 

2.1 ผูบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ี 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 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน 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. ชุดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวย 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1. ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
2. นําเสนอเครือขายทางถนนอําเภอเวียงสา เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน ในการดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 
นิยามศัพท  

1. อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง อุบัติเหตุจาการจราจรทางบก เปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช
ยานพาหนะตอไปนี้เพ่ือการจราจรหรือการขนสง ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล รถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต 
รถสามลอเครื่อง รถกระบะ รถตู รถโดนสารประจําทางและไมประจําทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยาน
สองลอ รถจักรยานสามลอ รถเพ่ือการเกษตร รถท่ีใชเครื่องยนตเกษตรมาดัดแปลง รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดรถไฟ
ชนกับรถยนต  

2. การดําเนินงานของเครือขายดานความปลอดภัยทางถนน หมายถึง การดําเนินการคนหาแนว
ทางการปฏิบัติงานของเครือขายความปลอดภัยทางถนน รวมกันระหวางหนวยงานภาคีเครือขายภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามเง่ือนไขของโครงสรางและความสัมพันธระหวางองคกร และ
สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน  

3. นโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีรัฐบาลหรือหนวยงาน
ของรัฐไดกําหนดข้ึน รวมท้ังโครงการแผนงานและกิจกรรมตางๆ เพ่ือใชในการแกไขปญหาและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนํานโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนท่ี
รัฐบาลกําหนดเปนวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะเปนลายลักษณอักษรไปสูการปฏิบัติ
จริง หรือจากภาคทฤษฎีไปสูภาคสนามซ่ึงอาจอยูในรูปของ กฎหมาย ระเบียบตางๆ หรือแผนงานโครงการ โดย
ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะตองประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ซ่ึง
มุงเนนไปท่ีการบรรลุถึงวัตถุประสงคของนโยบายท่ีตั้งไว  

5. เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือกลุมองคกรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขาวสาร
รวมกัน หรือดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือลดความ 
สูญเสียในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ  

6. การปองกัน หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพ่ือชวยขจัดผลกระทบเชิงลบจากการ เกิด
อุบัติเหตุทางถนนกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการเชิงโครงสรางและ
มาตรการท่ีไมใชเชิงโครงสราง ในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  

7. การแกไข หมายถึง การบริหารจัดการท่ีมีเปาหมายเพ่ือแกไขภาวะความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีอยูแลวใหลดหรือหมดไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษา เรื่อง “เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน” ผูศึกษาไดทําการสืบคน จากเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
1. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน  
2. แนวคิดเก่ียวกับเครือขายทางสังคม 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ 
4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 
6. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎ ี
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

อุบัติเหตุการจราจรทางถนน ปญหาอุบัติเหตุทางถนน ถือเปนปญหาสําคัญท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในแตละปคิดเปนมูลคามหาศาล รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญ 
ของปญหาดังกลาว จึงไดจัดต้ังศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในการกําหนดยุทธศาสตร และ
มาตรการการจราจรท่ีสําคัญเรงดวน เพ่ือลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพยสิน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร มีท้ังมาตรการดานคน มาตรการดานรถ 
และมาตรการดานถนน ยุทธศาสตรดานระบบการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธใหความรู 
และการมีสวนรวม และยุทธศาสตรดานการประเมินผลและพัฒนาระบบขอมูลการติดตามประเมินผล  

1.1 สภาพการณดานความปลอดภัยทางถนนของโลก  
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสําคัญท่ีทุกประเทศกําลังเผชิญอยูโดยมีแนวโนม

ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสูงข้ึน โดยองคการอนามัยโลกระบุวาทุกปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 
1.3 ลานคน ผูบาดเจ็บประมาณ 50 ลานคน หากไมมีการวางแผนการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศท่ียากจนถึงปานกลางจะสูงข้ึนเปนสองเทา ในป ค.ศ. 2020 และ
อุบัติเหตุทางถนนจะเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับท่ี 6 ของการเสียชีวิต ของประชากรโลกจากสภาพปญหา
ดังกลาวจึงไดมีการเรียกรองให ทุกประเทศใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยองคการ
สหประชาชาติไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก จึงกําหนดให ค.ศ. 2011- 
2020 (พ.ศ. 2554 – 2563) เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (International Decade for Road 
Safety) เพ่ือใหแตละประเทศกําหนดทิศทาง แผนงาน มาตรการ ในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
เปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของท่ัวโลกถึง 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) โดยเปดเผยขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ. 
2554 จากการสํารวจ 182 ประเทศ มี 6 ประเทศท่ีสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตไดอยางมาก เชน ออสเตรเลีย 
แคนาดา ฯลฯ 
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1.2 สภาพการณดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  
ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 จํานวน 26,312 คน คิดเปน

อัตรา 38.1 คนตอประชากรแสนคน เปนอันดับ ท่ี 3 ของโลก รองจากอันดับท่ี 1 คือ เกาะนีอูเอ (Niue) มี
อัตราผูเสียชีวิต 68.3 คน ตอประชากรแสนคน อันดับท่ี 2 คือ สาธารณรัฐโดมินิกัน มีอัตราผูเสียชีวิต 41.7 คน
ตอประชากรแสนคน ซ่ึงประเทศไทยเปนอันดับท่ี 1 ของอาเซียนและจากขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระบุวาประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 จํานวน 13,766 คน เปน
อันดับท่ี 1 ของอาเซียน นอกจากนี้ ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติพบวาใน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี
จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะท่ีเปนคดี จํานวน 9,719 คน ซ่ึงจะเห็นวาตัวเลขผูเสียชีวิต ของ
หนวยงาน ตาง ๆ ไมตรงกันและขาดความเปนเอกภาพเนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลและนิยาม ของขอมูลท่ี
แตกตางกัน  

1.3 การขับเคล่ือนนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 กําหนดให พ.ศ. 2554 – 2563 เปน

ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหตํ่ากวา10 
คนตอประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2563 และกําหนดใหความปลอดภัยทางถนนเปนวาระแหงชาติ รวมท้ังใหมี
การพัฒนาและปรับปรุงขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหเปรียบเทียบไดในระดับนานาชาติโดยดําเนินการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนอยางยั่งยืน ซ่ึงใชแนวทาง 5 เสาหลัก ไดแก  

เสาหลักท่ี 1 การบริหารจัดการ (Road Safety Management)  
เสาหลักท่ี 2 ถนนและการสัญจรปลอดภัย (Safer Road and Mobility)  
เสาหลักท่ี 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles)  
เสาหลักท่ี 4 ผูใชรถใชถนนปลอดภัย (Safer Road Users)  
เสาหลักท่ี 5 การตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ (Post-crash Response)  

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
จํานวน 6 คณะ ประกอบดวย  

1. คณะอนุกรรมการดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เจาภาพหลัก คือ กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. คณะอนุกรรมการดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัยเจาภาพหลัก คือ กรมทางหลวง  
3. คณะอนุกรรมการดานยานพาหนะปลอดภัย เจาภาพหลัก คือ กรมการขนสงทางบก 
4. คณะอนุกรรมการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย เจาภาพหลัก คือ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 
5. คณะอนุกรรมการดานการตอบสนองหลังเกิดอุบัติ เหตุ เจาภาพหลัก คือ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. คณะอนุกรรมการดานการบริหารจัดการขอมูลและการติดตามประเมินผล เจาภาพหลัก คือ 

กรมควบคุมโรค  
การจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได

จัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2548–2551 และแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 
2552-2555 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวนใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายความ
ปลอดภัยทางถนนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิตและจํานวน
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ผูบาดเจ็บใหลดลงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในป 2555 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนไดจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางตอเนื่อง และมีกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงแผน
แมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 โดยมีวิสัยทัศน “รวมกันสรางการสัญจรท่ีปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล” Achieving the Standard of Safe Journeys “Together” โดยมีเปาหมายลดจํานวน
ผู เสี ย ชี วิ ต ให เห ลื อ  12.18 ต อป ระชากรแสนคนภ าย ในป  2559 ซ่ึ งจ ะ ได นํ า เสนอ เข า ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) เพ่ือใหพิจารณาเห็นชอบและเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอไป การดําเนินการเพ่ือใหบังเกิดผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด โดยมีเปาหมายเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1. ปญหาของสถิติอุบัติเหตุทางถนนขนาดใหญท่ีเกิดข้ึนในระดับจังหวัดควรจะมีการประชุมเพ่ือ
หารือและวิเคราะหปญหาท่ีแทจริงวาเกิดจากปญหาดานคน ถนน รถ หรือสิ่งแวดลอม ตองวิเคราะหเชิงลึก 
และวิเคราะหปญหาเชิงระบบจึงจะสามารถกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดตรงกับ
สาเหตุของปญหาอยางแทจริง รวมท้ังการกําหนดมาตรการเชิงองคกร ซ่ึงจะสามารถแกไขอุบัติเหตุทางถนนได
อยางแทจริง จึงควรจะคอยเปนคอยไปและแกไขปญหา ทีละประเด็นซ่ึงตอไปจะสามารถแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนท่ีใหหมดไปตามลําดับ  

2. ปจจุบันหนวยงานตางๆ มีระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเปนจํานวนมาก จึงตองบูรณา 
การและเชื่อมโยงขอมูลระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทาง 5 ส. ดังนี้  

ส. ตัวท่ี 1  สารสนเทศ ใหมีการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนในระบบรายงาน
ขอมูลฯ เปนประจําทุกเดือน  

ส. ตัวท่ี 2   สหสาขา เชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวนมาประชุมกลุมยอย เพ่ือวิเคราะห
ปญหาและสาเหตุเชิงระบบ เพ่ือใหทราบถึงแกนแทของปญหาอยางแทจริง  

ส. ตัวท่ี 3   สุดเสี่ยง เพ่ือวิเคราะหปญหาเชิงระบบจะทําใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนวามาจากสาเหตุใด มีพ้ืนท่ีใดเปนจุดเสี่ยงภัย  

ส. ตัวท่ี 4   สวนรวม ตองมีการสรางความมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกัน
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ส. ตัวท่ี 5  สุดคุม มีการกําหนดมาตรการเชิงปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเปน
รูปธรรม เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดใหบังเกิดผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จะตองมีการประชุมกันอยางตอเนื่องและเปนประจํา โดยมีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจุดเสี่ยงภัยในระดับจังหวัด วามีความเสี่ยงภัย
ในระดับใดบาง แลวกําหนดมาตรการเชิงองคกร เพ่ือแกไขปญหาใหตรงประเด็น โดยเชิญหนวยงานรวมกัน
แกไขอยางเปนข้ันเปนตอน ซ่ึงปญหาจะไดรับแกไขใหหมดไปตามลําดับ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

- คณะทํางานขอมูลระดับจังหวัด ควรตองมีการประชุมหารือจัดเวทียอย เพ่ือใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมาประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล เชน สาธารณสุขจังหวัด บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
สถานีตํารวจภูธรจังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล 
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ซ่ึงจะไดขอมูลกลาง หรือ Executive Summary โดยนําเสนอขอมูลเขาท่ีประชุมศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดทราบ 

- การพัฒนาคุณภาพขอมูล เม่ือหนวยงานตาง ๆ มีการประชุมเพ่ือบูรณาการขอมูลรวมกัน 
จะทําใหฐานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ซ่ึงขอมูลอุบัติเหตุทางถนนจะดีข้ึน
หรือสมบูรณยิ่งข้ึนตอเม่ือมีการนําขอมูลอุบัติเหตุทางถนนมาใชในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน และไมควร
เสียเวลาไปกับการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูลการกําหนดนิยามขอมูลของหนวยงานตางๆ ท่ี
มีความแตกตางกันควรจะบูรณาการขอมูลในสวนท่ีทําไดใหดําเนินการไปกอน ซ่ึงเม่ือมีการพัฒนาการบูรณา
การขอมูลจะทําใหคุณภาพของขอมูลมีการพัฒนาใหกาวหนาและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

- การยกระดับความรวมมือ เม่ือคณะทํางานขอมูลระดับจังหวัดมีการประชุมเปนประจําและ 
สมํ่าเสมอจะทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะทําใหมีการพัฒนาการ 
บูรณาการขอมูลของหนวยงานตาง ๆ และยกระดับความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ใหมีความกาวหนา และ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน (ท่ีมา: สรุปผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนประจําเดือน (การวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด) เม่ือวันศุกรท่ี 23 สิงหาคม 2556 ณ 
หองประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

1.4 แนวคิดแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน สูแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ  
เนื่องจากแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ซ่ึงเปนแผนหลักในการ

กําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยไดสิ้นสุด
ลงในป 2555 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน จึงไดดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 
เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางตอเนื่อง และมีกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมซ่ึงการจัดทําแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนท่ีปรึกษาในการจัดทําแผนแมบทฯ 
ดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

วิสัยทัศน “รวมกันสรางการสัญจรท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” Achieving the Standard 
of Safe Journeys “Together”  

พันธกิจ  
1. สนับสนุนใหความปลอดภัยทางถนนเปนแนวทางหลักของประเทศในทุกมิติ ของนโยบายรัฐ  
2. เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเปนรากฐานของสังคมไทย  
3. สงเสริมระบบท่ีเอ้ือตอความปลอดภัย เพ่ือลดความสูญเสียของสังคมไทย  
เปาประสงค  
1. มีโครงสรางกลไกเชิงระบบท่ีตอบสนองตอการจัดการเพ่ือบรรลุเปาหมายในทศวรรษแหงความ

ปลอดภัย 
2. มีแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด กลไกการกากับติดตามท้ังในระยะสั้น กลาง ยาว ท่ีสรางความ

สมดุลในการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและระบบท่ีเอ้ือตอความปลอดภัย 
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 เปาหมาย (ตาย/ตอแสนประชากร) * 

2556 14.43 
2557 13.68 
2558 12.93 
2559 12.18 
2560 11.44 
2561 10.69 
2562 9.94 
2563 9.19 

 
วัตถุประสงคเชิงนโยบาย  
1. เพ่ือยกระดับการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน  
2. เพ่ือยกระดับความเสมอภาคของการใชรถใชถนนของผูใชรถใชถนนทุกกลุม  
3. เพ่ือสงเสริมการสัญจรท่ีปลอดภัยในเขตเมืองและบนทางหลวง  
4. เพ่ือยกระดับความปลอดภัยสาหรับรถจักรยานยนต  
5. เพ่ือสงเสริมบทบาทการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6. เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยจากการเดินทางในขณะทํางาน  
 

ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนสูระดับสากล โดยดําเนินการปรับ

โครงสรางการจัดการอยางมีสวนรวม การจัดสรรทรัพยากรดานตาง ๆ ระบบขอมูลการ
ติดตามประเมินผลท่ีเปนมาตรฐานของอาเซียน และการพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือยกระดับ สูมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมสรางความปลอดภัยแบบมุงเปา โดยการสรางความปลอดภัย ใหกลุมเด็ก ผูเดินทาง
ท่ีไมใชเครื่องยนต คนเดินเทา และผูใชรถจักรยาน มุงเนนในกลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนต ซ่ึง
จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนกลุมท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดใหมีความปลอดภัยใน
การขับข่ี รวมท้ังมุงเนนการลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก ดื่มแลว
ขับ ความเร็ว ตลอดจนมุงเนนใหมีมาตรฐานความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ลดความสูญเสียในปจจัยเสี่ยงหลักอยางยั่งยืน ไดแก การสัญจรท่ีปลอดภัยยานพาหนะ
ปลอดภัย และผูใชรถใชถนนปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางความปลอดภัยทางถนนในทองถ่ินอยางมีสวนรวม โดยพัฒนาทางหลวงทองถ่ินให
มีมาตรฐานเทียบเทาทางหลวงของประเทศ สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยและเอ้ืออาทร สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ในทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาระบบบริการดานการแพทยฉุกเฉินท่ีเขาถึงทองถ่ินและชุมชน  

  



11 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนแมบทฯ ฉบับนี้กําหนดแนวทางเพ่ือใหหนวยงานไดมีการ
นําแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ไปแปลงสูแผนปฏิบัติการของหนวยงานในการจัดทําคําของบประมาณตามกรอบการ
จัดทําคําของบประมาณ ของรัฐบาลตอไป นอกจากแผนปฏิบัติการของหนวยงานแลว ควรมีการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงประกอบดวย  

1. แผนพัฒนาสมรรถนะการทํางานแบบบูรณาการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนใน
สวนกลาง จังหวัด และทองถ่ิน  

2. แผนพัฒนากฎหมายเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางถนน  
3. แผนปฏิบัติการเพ่ือสรางความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา  
4. แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางถนนสาหรับทางหลวงทองถ่ิน  
5. แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
การขับเคลื่อนแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559 ไปสูการปฏิบัติใหเปน

รูปธรรม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปน.) ไดยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือทําหนาท่ีประสานขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน นํามาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิด และแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้  
1. รัฐบาล ควรใหการสนับสนุนการยกระดับศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนใหมีความ

เขมแข็งข้ึน ท้ังในสวนสํานักงานเลขานุการ เลขานุการอนุกรรมการชุดตาง ๆ เลขานุการในระดับจังหวัด เพ่ือให
สามารถทํางานไดตลอดท้ังปและมีความตอเนื่อง โดยการเพ่ิมการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง 

2. ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนควรสรางความเขาใจถึงบทบาท และหนาท่ีของแตละ
หนวยงานท่ีเขามามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานระดับทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะการทํางานแบบบูรณาการของศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนท้ังในระดับสวนกลาง จังหวัด และทองถ่ิน 

3. ควรสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย พัฒนา และถายทอดความรู ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจาเปนสาหรับการ
ทํางานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการเพ่ิมในดานของความปลอดภัยทางถนน ในรูปแบบ
ของแผนงานความปลอดภัยทางถนนในระดับสวนกลาง กิจกรรมดานความปลอดภัยในระดับจังหวัดผานงบ 
กนจ. และงบอุดหนุนโครงการผานงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

5. ควรมีการศึกษาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณรูปแบบพิเศษ เชน การจัดสรร
งบประมาณจากภาษีลอเลื่อนใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมข้ึน และการ
นาคาปรับจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบังคับใชกฎหมาย 

6. ควรมีการพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนการทํางานดานความปลอดภัยทางถนนท่ียั่งยืน 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนดวยการศึกษาความเปนไปไดในการแยกภารกิจ
ดานการจัดการความปลอดภัยทางถนน ออกจากภารกิจการจัดการภัยพิบัติอ่ืน ๆ ซ่ึงก็มีภาระท่ีตองรับผิดชอบ



12 

สูงอยูแลวและพิจารณาโครงสรางการทํางานใหมโดยเฉพาะท่ีเหมาะสมกับภารกิจดานความปลอดภัยทางถนน
อยางเชน การตราเปนพระราชบัญญัติ ตอไป 

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดใหมีโครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทําแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลดานอุบัติเหตุทางถนน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

1) ติดตามและประเมินผลกลไกการดําเนินงานในการบริหารจัดการของศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด รวมท้ังแนวทางในการดําเนินงาน  

2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ใน
ฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางในการบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหไดรูปแบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) ติดตามและประเมินผลการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนของหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของไดแก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และแขวงการทางจังหวัด 

4) ประเมินผลวิธีการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการกําหนดใหการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ทางถนนเปนยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวนยอย ดังนี้  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  
สวนท่ี 2  ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเนนอุบัติเหตุจราจรทางบก  
สวนท่ี 3  การบริหารจัดการขอมูลอุบัติเหตุทางถนน  
สวนท่ี 4  การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนเปนยุทธศาสตรจังหวัด และกลุมจังหวัด  
สวนท่ี 5  การบูรณาการการทํางานดานความปลอดภัยทางถนน  

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม 
แนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network Concept) มีพัฒนาการมาจากพ้ืนฐานของทฤษฎี

การแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยมีนักคิดคนสําคัญ คือ Richard Emerson ซ่ึงตอยอดความคิดมา
จาก George C.Homans โดยมีฐานคติ (Assumption) ซ่ึงกันและกันตามบทบาทหรือหนาท่ีท่ีแตละคน หรือคู
ความสัมพันธมีอยู  ซ่ึงแตละคนนั้นมิได มีเพียงบทบาทเดียว หากแต มีหลายบทบาทท่ีจะตองสวมใน
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคม บางครั้งอาจเปนไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน 
เพราะบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหนาท่ีท่ีคาดหวังในสังคมหรือตามบรรทัดฐานท่ีไดรับถายทอดมาเทานั้น 
แตความสัมพันธระหวางบุคคลยังขนอยูบนพ้ืนฐานของการรับรูและการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและ
กันระหวางคูความสัมพันธ ท้ังในดานวัตถุและทางดานจิตใจ ในปจจุบันสภาพองคความรูของแนวคิดนี้ไดถูกใช
ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหเครือขายทางสังคม(Social Network Analysis) การสรางตัวตนของ
เครือขาย การแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (Integrated Exchange Forming) รวมไปถึงการศึกษาอํานาจและ
การพ่ึงพา (Power and Dependence) ภายในเครือขาย (ธนพฤกษ ชามะรัตน,2555:ระบบออนไลน)  

แนวคิดเครือขายทางสังคม(Social Network) เปนหนึ่งในแนวคิดของศาสตรยุคใหม ซ่ึงไดรับการ 
พัฒนาจากนักคิดทางสังคมวิทยาเพ่ือเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการใชเปนแวนขยายในการศึกษาสังคมขอแนวคิด
เครือขายสังคม ซ่ึงประกอบไปดวยบุคคลหรือตัวแสดง(Actor) ท่ีมีความสัมพันธ (Relation) ซ่ึงกันและกันตาม
บทบาทหรือหนาท่ีท่ีแตละคนหรือคูความสัมพันธมีอยู ซ่ึงแตละคนนั้นไมไดมีเพียงบทบาทเดียว หากแตมีหลาย
บทบาทท่ีจะตองสวมในชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคม บางครั้งอาจเปนไปตาม
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ทฤษฎีของการแลกเปลี่ยนเพราะบุคคลไมเพียงแตทําตามบทบาทหนาท่ีท่ีคาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐาน
ท่ีไดรับการถายทอดมาเทานั้น แตความสัมพันธระหวางบุคคลยังข้ึนอยูบนพ้ืนฐานของการรับรูและการตัดสินใจ
ในการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันระหวางคูความสัมพันธ ท้ังดานวัตถุและทางดานจิตใจ ท้ังนี้ มีผูใหคํานิยามของ
คําวา เครือขายทางสังคม ไวหลายความหมาย โดยผูศึกษา ขอนําเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

Alter และ Hage (1993 อางถึงในนฤมล นิราทร, 2543:6) กลาววา เครือขาย หมายถึง รูปแบบ
ทางสังคม ท่ีเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคกร เพ่ือแลกเปลี่ยนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียว 
และการรวมกันทํางาน เครือขายประกอบดวยองคกรจํานวนหนึ่ง ซ่ึงมีอาณาเขตท่ีแนนอนหรือไมกอได และ
องคกรเหลานี้มีฐานะเทาเทียมกัน 

Jeremy Boissevain (1974:22 อางถึงใน นฤนันท สุริยมณี และคณะ,2555:7) ใหนิยามของ 
เครือขายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธทางสังคม(Pattern of Social Relationship) ของปจเจก
บุคคล(Individual) กลุม (Group) และองคกร (Organization) ผานรูปแบบของปฎิสัมพันธทางสังคม(Social 
Interaction) ในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การ
เรียนรู ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน 

เสรี พงศพิศ (2546:7) นิยาม เครือขายทางสังคม วามีอยู 2 ความหมายดวยกัน นัยยะแรก 
หมายถึง ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมี
เปาหมายรวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยท่ีสมาชิกของเครือขายมีความอิสระ นัยยะท่ีสอง หมายถึง 
วัฒนธรรมองคกรท่ีเปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้นมาเปนการสรางเครือขายไมเนนอํานาจในการบริหาร
จัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหมในแนวราบในองคกร จนเกิดเปนความรวมมือเพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีดีและ
ทํางานแบบประสานพลัง 

ประเวช วะสี (2542 : 209-211) ระบุวา ในอนาคตสังคมจะประกอบดวยกลุมหรือชุมชนท่ี
เชื่อมโยงกันเปนตาขายสังคม เชนเดียวกับโครงการเซลลสมอง โดยแตละชุมชน นอกจากประกอบดวยบุคคลท่ี
เปนบุคคลเรียนรู ชุมชนกอเปนชุมชนเรียนรู และแตละชุมชนก็เชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืน เกิดเปนตาขายการเรียนรู
ท่ีมีพลังทางปญญาสูงยิ่ง เปนสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึน คือโลกแหงความเปนชุมชนท่ีทุกคนมีความหมาย และรวมตัวกัน
เปนกลุมกอน และเชื่อมโยงเปนตาขาย เปนโครงสรางใหมในโลก การเชื่อมโยงถักทอกันของชุมชนเปน
เครือขายจะเกิดพลังทางสังคมท่ีจะแกปญหา ทําใหเศรษฐกิจเขมแข็ง สังคมเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริง
และยั่งยืน 

ฉัตรทิพย นาถสุภา (2544 : 66) ระบุวา ภายในเขตดินแดนประเทศไทยปจจุบันเองก็มีเครือขาย 
มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตมากมายระหวางชุมชนหมูบาน นับแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุกภาค การ”เปลี่ยนกัน
กิน” เปนไปเพ่ือความพอเพียง ตลาดไมไดขับเคลื่อนดวยระบบทุนนิยม ยังกลาวอีกวา ลักษณะสังคมไทย มี
เครือขายโดยธรรมชาติบนอาณาบริเวณท่ีกวางขวาง เปนท้ังในระบบชุมชน ระบบทองถ่ิน และระบบชาติ โดย
ชุมชนหมูบานมีเครือขายเพ่ือชวยเหลือกันและกันในทางเศรษฐกิจในระดับชาติ เนื่องดวยชนชาติท้ังหลายใน
ดินแดนประเทศไทยและเอเชียอาคเนยตอนบนตางรับวัฒนธรรมและภาษาไทยเปนวัฒนธรรมและภาษารวม
แกนกลางในการรวมกันเปนเครือขายทางวัฒนธรรมอยูแลวดวยความสมัครใจ 

สมพันธ  เตชะอธิก และคณะ(2537 : 13) เครือขายทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยง
ความสัมพันธทางสังคมอยางหลวมของปจเจก บุคคล กลุม องคกร หรือสถาบันซ่ึงอาจอยูในพ้ืนท่ีชุมชนเดียวกัน
หรือตางชุมชน โดยการมาเชื่อมโยงความสัมพันธกันนี้ยังคงรักษาอัตลักษณและปรัชญาการทํางานของตน การ
เชื่อมโยงกันนี้เปนการเชื่อมโยงทางความคิดและเชื่อมโยงกิจกรรมตามความเหมาะสมภายใตกฎเกณฑหรือ
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เปาหมายรวมกัน ซ่ึงอาจมีท้ังการรวมงานเฉพาะกิจ หรือการขับเคลื่อนประสานประโยชนระยะยาวท่ีขยาย
สมาชิกมากข้ึนจนพัฒนาข้ึนเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

จากการประมวลความหมายของเครือขายสังคมขางตน สามารถสรุปความหมายเพ่ือใชใน
การศึกษาในครั้งนี้ ไดวา เครือขายทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล กลุม 
องคกร ผานรูปแบบของการปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตางๆ ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ใน
กระบวนการนโยบายของรัฐ ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมาย
รวมกัน ซ่ึงอาจมีท้ังการเชื่อมโยงเฉพาะกิจ หรือระยะยาว 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 
การบริหารงานแบบบูรณาการเปนรูปแบบการบริหารท่ีภาคเอกชนหรือธุรกิจขนาดใหญนิยมใช

กันอยูในปจจุบันเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมโดยแนวคิดนี้มองวาองคกรเปนหนวย
ธุรกิจเชิงยุทธศาสตร (Strategic Business Unit) ท่ีสามารถวินิจฉัยขอมูล ปญหา อุปสรรค กําหนดแนวทาง
แกไขปญหาและดําเนินการใหเปนไปตามท่ีผูบริหารตัดสินใจไดอยางครบวงจร โดยผูบริหาร (Chief Executive 
Officer : CEO) สามารถสั่งการบังคับบัญชาใหดําเนินการดวยความรวดเร็วตรงตามนโยบายและสนองตอบตอ
ความตองการและขอเท็จจริงไดโดยตรง ขณะเดียวกันก็มุงเนนการบริหารงานจากแบบ Inside out เปน 
Outside in เพ่ือใหเกิดการบริหารแบบลดข้ันตอนการทํางาน เนนการมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็นจากขาง
นอกเขามาขางใน 

ความหมายของการบูรณาการพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕(อางถึงใน 
http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L2/2-1-3.htm) ใหความหมายวา การบูรณาการ หมายถึง การ
นําหนวยท่ีแยก ๆ กัน หรือกระจัดกระจายกันอยูมารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (อางถึงใน http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee. so/ L2/2-
1-3.htm) ใหความหมายวา การทําใหหนวยงานยอย ๆ ท้ังหลายท่ีสัมพันธอิงอาศัยซ่ึงกันและกันเขามารวมทํา
หนาท่ีประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวท่ีมีความความครบถวนสมบูรณ ในตัว (Institution of 
Occupational Safety and Health : IOSH (อ า ง ถึ งใน  http:// uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L 
L2/2-1-3.htm) ใหความหมายวา การบูรณาการหมายถึง การนําโครงสรางองคกร กลยุทธ ทรัพยากร รวมเขา
ดวยกันเปนหนึ่งเดียว โดยมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลสมรรถนะ ดังนั้น การบูรณาการจึงควร
ครอบคลุมในประเด็นเหลานี้ 

1) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
2) กระบวนการธรุกิจ 
3) การบริหารและจัดสรรทรัพยากร ความรู ความสามารถ และเทคโนโลยี 
4) การปฏิบัติใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคกร 
จากความหมาย จึงสรุปไดวา การบูรณาการ หมายถึง การประสานหรือการนําหนวยงานตางๆ ท่ี

มีภารกิจใกลเคียงกันมารวมรับผิดชอบในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยางประสานกลมกลืนกันภายใตกลยุทธ 
ทรัพยากรท่ีมีอยูและเกิดความครบถวนสมบูรณท้ังในเชิงกระบวนการและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ประโยชนของการบูรณาการ 

1) เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
2) สามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
3) พนักงานทํางานงาย สะดวก มีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะปรับตัวอยางตอเนื่อง 
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4) ลดความสูญเปลา ซํ้าซอน ในการบริหาร 
5) ลดคาใชจายในการตรวจติดตาม และตรวจประเมิน 
6) สรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกร 
เม่ือกลาวโดยสรุป ผูศึกษาเห็นวาการบูรณาการ คือ รูปแบบการบริหารจัดการองคกรท่ีเนนใหเกิด 

การมีสวนรวม โดยอาศัยกระบวนการท่ีกอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน
ในดานความรับผิดชอบตอภารกิจท่ีมีความใกลเคียงกันมารวมรับผิดชอบในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือใหการ
ใชทรัพยากร ทางการบริหาร เชน งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ มีประสิทธิภาพ และลดความซํ้าซอน ท้ังนี้ เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร 

 
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 ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผู ทําให
เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตราย แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแก 
ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

นอกจากนี้ มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดกําหนด  
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

1. จัดทําแผนการป องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี 

2. จัดให มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการป องกันและบรรเทาสาธารณภัยให มี
ประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติใหการสนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและใหการสงเคราะห
เบื้องตนแกผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย 

4. แนะนํา ใหคําปรึกษา และอบรมเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกหนวยงานของ
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในแตละระดับ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีผูบัญชาการ 
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

 
เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติแลวใหหนวยงานของรัฐ 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาวในการจัดทําแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวข
องและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทํา ท้ังนี้ จะจัดใหหนวยงาน
ภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนดวยก็ได 
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ท้ังนี้ ในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดให  
 ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1) จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

2) กํากับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะ 

และสิ่งอ่ืน เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีกําหนดในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด 

4) ดําเนินการใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผู
ประสบภัย หรือผูไดรับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดท้ังการรักษา ความสงบเรียบรอยและ
การปฏิบัติการใด ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผู บัญชาการและผู อํานวยการกลางมอบหมายเพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติ หนาท่ีตาม (3) (4) และ (5) ใหผู อํานวยการจังหวัดมีอํานาจสั่งการหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงอยูในจังหวัดใหดําเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแล การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน
และอาสาสมัครใหเปน ไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ยัง
กําหนดให นายอําเภอเปนผูอํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตอําเภอของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามท่ีไดรับมอบหมาย และในการปฏิบัติหน
าท่ีของผูอํานวยการอําเภอดังกลาวใหผูอํานวยการอําเภอมีอํานาจสั่งการหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองส
วนทองถ่ินท่ีเก่ียวของซ่ึงอยูในเขตอําเภอใหดําเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงานและอาสาสมัครใหเปนไป ตามพระราชบัญญัตินี้ 

และในมาตรา 20 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทอง
ถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีหนาท่ีชวย
เหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการท
องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจสั่งการควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550. น. 2-14)  

เม่ือกลาวโดยสรุป ผูศึกษาเห็นวาพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได
กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินการดังกลาวไวท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินการเพ่ือปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเปนเอกภาพ เปนระบบ และมีความยั่งยืน โดยใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงาน
กลางของรัฐในการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศโดยมีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดทําแผน กําหนดมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได
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กําหนดใหจังหวัดตองจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีสอดคลองกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พรอมท้ังใหมีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืนเพ่ือ
ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจตอผูอํานวยการในระดับจังหวัด 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพ้ืนท่ีนั้น ๆเพ่ือให
สามารถปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางเต็มศักยภาพท่ีมีอยูขององคกร  

4.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554  
โดยท่ีสถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมเพ่ิมความรุนแรงกอใหเกิดความ

สูญเสียแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน และมีผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมท้ัง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดนโยบาย แผนงานยุทธศาสตร 
มาตรการ และการดําเนินการในการปองกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 11(8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบนี้ไว ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนพ.ศ. 2554 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวดังนี้  

1. ใหจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการ
เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ และผูท่ีเก่ียวของนําไป
ปฏิบัติ 

2. กําหนดมาตรการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
ใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการกําหนดนโยบาย หนวยงานรับผิดชอบ การวางแผนงบประมาณ การดําเนินงาน 
และการติดตามประเมินผล 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับการจราจรทางถนนและ
รถยนตใหมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางดานโครงสราง สิ่งแวดลอมและยานพาหนะรวมไปถึงมาตรฐาน
ดานการดูแลชวยเหลือผูประสบภัย 

4. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในหมูประชาชนและไดแบงการ
ดําเนินการตามระเบียบฯ นี้ไวเปน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับอํานวยการ และระดับปฏิบัติการ 

4.1  ระดับนโยบาย ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลด
อุบัติ เหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) ซ่ึงมี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการ
และเลขานุการ และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
1)  กําหนดนโยบายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือยกระดับความปลอดภัย

ทางถนนของประเทศไทย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนกอนเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ืออนุมัติ 

3)  พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรและแผนเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
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4)  ออกประกาศ หรือคําสั่ง หรือกําหนดแนวทาง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
5)  เสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในการ

ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
6)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4.2  ระดับอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.) ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเรียกโดยยอ
วา“ศปถ.” มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูอํานวยการศูนยฯ โครงสราง
ประกอบดวย คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา 
“คณะกรรมการ ศปถ.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ มี
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
1) จัดทําขอเสนอ นโยบาย แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตรและแผน

เก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
นปถ. 

2) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) อํานวยการ กํากับ ติดตาม เรงรัด ประเมินผล และประสานการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผน
แมบทความปลอดภัยทางถนน 

4) จัดทําฐานขอมูล สถิติอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะหประเมินสถานการณ 
5) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนนและการพัฒนา

บุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน 
6) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนตอ

สาธารณะ 
7) เสนอแนะแนวทางการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดนตอคณะกรรมการ นปถ. 
8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการ ศปถ. ฯลฯ  
9) ปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ นปถ. มอบหมาย 

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา“ศปถ.จังหวัด” มีผูวาราชการ
จังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยฯ และใหมีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการมี
อํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

2) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
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3) อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

4) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
5) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
6) จัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน 
7) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ 
8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเรียกโดยยอวา“ศปถ.กทม.”โดยมีผูวา 

ราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการศูนยฯและใหมีคณะกรรมการ ศปถ.กทม. ประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เขารวมเปนกรรมการ และมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.3  ระดับปฏิบัติการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนยปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนอําเภอ เรียกโดยยอวา “ศปถ.อําเภอ” โดยมีนายอําเภอเปน
ผูอํานวยการศูนยฯ และใหมีคณะกรรมการ ศปถ.อําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ เปน
ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีในเขตอําเภอ ดังตอไปนี้ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอใหสอดคลองกับแผนการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 

2. ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ 
3. เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ

และรายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดทราบสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตอําเภอ 

4. จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ 
5. เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ 
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีตามท่ี

เห็นสมควร 
7. ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกโดยวา“ศปถ.

อปท.”โดยมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูอํานวยการศูนยฯ และใหมี
คณะกรรมการ ศปถ.อปท. ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวเขารวมเปน
กรรมการ และมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



20 

ในเขตกรุงเทพมหานครกรณีท่ีมีความจําเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อาจพิจารณาใหมีศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา. 2554) เม่ือกลาวโดยสรุปผู
ศึกษาเห็นวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพ.ศ.2554 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีกอใหเกิดเสถียรภาพตอการดําเนินงานขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน
มากยิ่งข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมาเพราะไดมุงเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม การกําหนดไวซ่ึงบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานภาคีเครือขาย และการจัดรูปแบบโครงสรางองคกรใหมีท้ังระดับนโยบาย 
อํานวยการ และปฏิบัติการไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันและลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีความตอเนื่อง โดยเปาหมายสุดทายคือการสงเสริมใหเกิด
วฒันธรรมในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในหมูประชาชน ภายใตความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนสวนกลาง จังหวัด อําเภอ และกรุงเทพมหานคร  

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษามีดังนี้  
 จรัส อติวิทยาภรณ (2553) ไดใหความสําคัญของการวางแผน เปนงานหลักและสําคัญในการ

บริหารของหนวยงานในทุกระดับ เนื่องจากเปนตัวกําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีดําเนินการ ท่ีจะทําใหหนวยงาน
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด การดําเนินงานจะ
ประสบผลสําเร็จมากหรือนอยข้ึนอยูกับการวางแผน หากวางแผนดีก็เทากับดําเนินงานสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง 
ดังนั้น การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงาน ดังนี้  

1. การวางแผนเปนหนาท่ีอันดับแรกของผูบริหาร  
2. การวางแผนเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ นําไปสูความสําเร็จของงาน  
3. แผนและการวางแผนเปนตัวกําหนดทิศทางขององคกรและเปรียบเสมือนหางเสือของเรือ  
4. การวางแผนทําใหทุกคนในองคกรทราบความมุงหมายขององคกรอยางชัดเจน  
5. การวางแผนจะชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมองไปในอนาคต  
6. การวางแผนทําใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีเหตุผล  
7. การวางแผนเปนเรืองท่ีเตรียมการไวลวงหนา  
8. การวางแผนใหทุกคนในองคการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
9. การวางแผนทําใหผูบริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

10. การวางแผนชวยใหควบคุมทําไดโดยอาศัยการวัดผลสําเร็จตามแผนงาน  
 
องคประกอบของแผน องคประกอบของการวางแผนท่ีสําคัญ คือ  
1. การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ท่ีตองการบรรลุ มีหลายระดับ คือ  

1.1 จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (Goals) เปนการแสดงถึงความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึน
ในชวงระยะเวลาขางหนา ซ่ึงมักจะมองในรูปของผลลัพธ (Outcome) ในอนาคตกําหนด
อยางกวางๆ  

1.2 วัตถุประสงค (Objective) เปนองคประกอบท่ีเปนผลมาจากการแปลงจุดมุงหมาย 
(Goal) ใหเปนรูปธรรมมากข้ึนเพ่ืองายในการนําไปปฏิบัติ วัตถุประสงคจึงเปนการ
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กําหนดผลผลิต (Out Put) ท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนอยางกวางๆ แตชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได  

1.3 เปาหมาย (Targets) เปนองคประกอบท่ีเปนผลมาจากการแปลงวัตถุประสงคใหเปน
รูปธรรม 

1.4 ในการปฏิบัติมากข้ึน เปาหมายจึงเปนการกําหนดผลลัพธสุดทายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
ตามแผน โดยจะกําหนดเปนหนวยนับท่ีวัดผลไดเชิงปริมาณ และกําหนดระยะเวลาท่ีจะ
บรรลุผลสําเร็จนั้นดวย  

2. วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เปนองคประกอบท่ีเกิดจากการนํา 
ขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดเปนทางเลือก (Alternative) สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ หรือกลวิธี  
(Strategy) ใหบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไว จากนั้น จะถายทอดออกมาเปนแผนงาน (Programs) และ 
โครงการ (Projects) ท่ีเชื่อมโยงกัน โดยท่ัวไปจะประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ  

2.1 กลวิธีการปฏิบัติ หรือมาตรการ (Strategy) เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหบรรลุ
จุดหมาย (Ends) ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เปนการกําหนดแนวทางการกระทําท่ี
เปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีประเด็นในการเขียนท่ีชัดเจน 
ครอบคลุม และเชื่อมโยงอยางเปนระบบ  

3. ทรัพยากร (Resources) และคาใชจาย (Cost) เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการ
วางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ ซ่ึงไดแก คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ซ่ึงผูวางแผนจะตองระบุใหชัดเจนและมีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติ “มิใชเขียนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรือ “เขียนแผนแบบเพอฝน” 

4. การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจ
เลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends) ท่ีกําหนดไว ซ่ึงข้ันตอนนี้จะตอง
อาศัยกลยุทธหลายอยางท้ังกลยุทธภายในองคกรและกลยุทธภายนอกองคกร 

5. การประเมินผลแผน (Evaluation) เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบการควบคุมและ
การวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพ่ือใหทราบถึง ความกาวหนาหรือขอบกพรองหรือขอจํากัดของแผนนั้น เพ่ือจะ
ไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) โครงการศึกษาการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การถายทอด
นโยบายของรัฐบาลสูองคการปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะเปนลักษณะของหนังสือราชการ ขณะเดียวกันการออก
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับจังหวัด และองคการปกครองสวนทองถ่ินเปน
อยางมาก แตการนําไปปฏิบัติยังเกิดปญหาเพราะความไมสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี และองคการปกครอง
สวนทองถ่ินก็ยังใหความสําคัญกับเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานมากกวา ซ่ึงองคการปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ
ทํางานดวยความปลอดภัยทางถนนโดยการเขารวมเปนคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนเทานั้นไมไดเปน
ผูรับผิดชอบหลัก และปญหาอุบัติเหตุทางถนนมีสวนสําคัญมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนดวย 
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ อาศัยหลักการบริหารจัดการดานการปองกัน และการแกไข

ปญหา การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และการดําเนินการตามขอสั่งการมาตรการในการนํานโยบาย
ความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติ โดยสอดคลองกับแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552–2555 และ
แผนท่ีนําทาง เชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 รวมกับแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ขอมูลจากการ

สัมภาษณ (Interview) และจากแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
สามารถตอบโจทยของวัตถุประสงคการศึกษา จากผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

1. ผูใหขอมูลหลักในการศึกษา (Key Informants)  
   ผูใหขอมูลหลักท่ีใชในการศึกษาเปน ผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทาง
ถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยดําเนินการเก็บขอมูลการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา 
จํานวน 6 คน คือ  

1. ผูบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการอํานวยการ สั่งการ ดานความปลอดภัยทางถนน จํานวน 2 คน
ประกอบดวย  

1.1 นายประสงค หลาออน นายอําเภอเวียงสา  
1.2 นายมานัส หวั่นทอก นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง  

2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน 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. ขอบเขตและพ้ืนที่การศึกษา (Focus Area)  
   การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดพ้ืนท่ีหลักในการดําเนินการศึกษา และการคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการใน
จังหวัดนาน จากจํานวน 15 อําเภอ โดยผูศึกษาเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง เปนพ้ืนท่ีท่ีมี
เสนทางท่ีแคบ คดเค้ียว มีการใชยวดยานพาหนะในการเดินทางอยางหนาแนน และเปนพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมี
เครือขายในการสรางความรวมมือจากการทํางานสูง ไดแก เขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  
ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) การสังเกตการณปฏิบัติการ การสัมภาษณทางโทรศัพท 

และการสื่อสารในระบบแอพพลิเคชั่น Line เปนเครื่องมือชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง
เก่ียวกับประสบการณของผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดย
มีรายละเอียดเก่ียวกับการสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสรางแบบ จากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2) ผูศึกษาดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ ตามวิธีการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
3) นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึน นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไข 
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4) ทําการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณและนําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติกอนนําไปเปน
แนวการสัมภาษณกลุมตัวอยางตอไป 

 

องคประกอบของแบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณ ผูศึกษาไดสรางตามวัตถุประสงคของการศึกษาและสภาพปญหาท่ีพบจริง ซ่ึงการ 

สรางแบบดําเนินการโดยนําขอมูลท่ีไดมาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มากําหนดขอบเขต 
ประเด็นในการศึกษา จากนั้นนํามาแตกเปนคําถามในดานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับภูมิหลังของผูใหสัมภาษณ 
สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวของกับประเด็นท่ีตองการศึกษา และใชตอบโจทยของวัตถุประสงคใน

การศึกษาเรื่อง “เครือขายดานการปองกันและแกไขปญหาอุบั ติ เหตุทางถนน 
กรณีศึกษา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน”  

สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวของกับประเด็นท่ีตองการศึกษา และใชตอบโจทยของวัตถุประสงคใน
การศึกษาในดาน สภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนว
ทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แ ละแนวทางการดําเนินงานดานการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

เพ่ือใหการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึน ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณ (Interview) โดยใชแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีข้ันตอนการสัมภาษณ ดังนี้ 

1. นัดหมายกลุมตัวอยางเพ่ือเขาสัมภาษณ และซักซอมแนวทางการสัมภาษณใหทราบลวงหนา 
2. เขาสัมภาษณตามวัน ท่ีนัดหมาย โดยมีการโทรเตือนการนัดหมายลวงหนา 1 วัน 
3. ดําเนินการสัมภาษณผูศึกษาแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และการรักษาพิทักษสิทธิ์ 

ใหขอมูลโดยนําเสนอในภาพรวม และขออนุญาตจดบันทึกขอมูลท่ีจําเปน ท้ังนี้ผูวิจัยสามารถบอกยกเลิกการ
สัมภาษณกอนไดตามความเหมาะสม หรือประเด็นท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแลว 

4. ดําเนินการสัมภาษณ เปนเวลา 40 ถึง 60 นาที 
5. กลาวสรุปความหมายของขอมูลในประเด็นท่ีใหสัมภาษณเปนระยะและขออนุญาตขอเขา 

สัมภาษณ เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมไดภายหลัง 
6. ผูศึกษารวบรวมขอมูลตรวจสอบความครบถวนของขอมูล พรอมตรวจสอบความนาเชื่อถือของ 

ขอมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานท่ีมาของขอมูล ท้ังดานสถานท่ี และบุคคล และการ
ตรวจสอบโดยผูศึกษา โดยใชหลักฐานรองรอย (Audit trail) ไดแก บันทึกการสัมภาษณและการสังเกตการณ 
(Field note) 

7. เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี หากมีความจําเปนเพ่ือใหเกิด 
ความครบถวนและสมบูรณของขอมูล ผูศึกษาอาจใชวิธีโทรศัพทสัมภาษณขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันขอคิดเห็น 
ตามแบบสัมภาษณ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนมากท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้ 
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การวิเคราะหและเสนอผลการศึกษา  
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ความ

เหมือน ความตาง และหาความถ่ี เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเก่ียวกับ 
1. คําถามท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีตองการศึกษาดานสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
2. คําถามท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีตองการศึกษาดานแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
3. คําถามท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีตองการศึกษาดานแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
(โดยในการศึกษาการเก็บขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ ภายในระยะเวลา 90 วัน) 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
  

การศึกษาเรื่องนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ (Interview) การสัมภาษณทางโทรศัพท ขอมูลจากการติดตอสื่อสารในระบบแอพพลิเคชั่น 
Line การเก็บรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ศึกษาสภาพท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
แนวทางดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพ่ือเพ่ือนํา
ผลการศึกษามาวิเคราะห สรุปเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใช
รถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  วิเคราะหสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน 

สวนท่ี 2  วิเคราะหแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน 

สวนท่ี 3  วิเคราะหแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

ผลการศึกษา  
ผูศึกษาไดใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง จํานวน 6 คน และนํามาหาขอสรุปอยางมีระบบ มีเหตุผล และอิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี พรอมนําเสนอ
ผลการศึกษา ตามประเด็นขอคําถาม จํานวน 3 สวนขางตน ดังนี้  

 
สวนท่ี 1. สภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1. นายประสงค หลาออน ตําแหนง นายอําเภอเวียงสา ใหขอมูล ดังนี้ การ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา เปนไปตามแนวทางนโยบายรัฐบาล และ
กรอบดําเนินงานตามขอสั่งการของศูนยอํานวยการการความปลอดภัยทางถนนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ และแตงตั้งคณะทํางานฯ มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีขอสั่งการใหทุกหนวยดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มาตรการ 
และกิจกรรมตางๆ และเนนย้ําชวงเทศกาลท่ีสําคัญ เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต คือ ในชวงเทศกาลท่ี
สําคัญจะตองมีการรณรงคและเตรียมความพรอม มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง ไดแก 
มาตรการลดความเสี่ยงดานคน เชน การจัดตั้งดานตรวจ และบังคับใชกฎหมายจราจร ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 
3ข. 4ม. กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกฎหมายสถานบริการ เปนตน พรอมท้ังมีการสราง
เครือขายขยับลงสูพ้ืนท่ี โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ไดเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน และในการบริหารเก่ียวกับบริบท
ของแตละพ้ืนท่ีของชุมชนดวยตนเอง เชน การจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเปนจุดบริการ และคัดกรองผูมีสภาพไม
พรอมในการขับข่ี เปนตน 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 2 นายมานัส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง ใหขอมูลดังนี้ 
มีการเตรียมความพรอมชุดปฏิบัติการกูชีพ-กูภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เนนการเขาถึงจุดเกิดเหตุอยางรวดเร็ว โดย
ถือวาการรักษาชีวิตเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด การดําเนินงานมีการประสานการปฏิบัติในลักษณะแนวราบ เชน ระบบ
การแพทยฉุกเฉิน รวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี ประกอบดวย โรงพยาบาล อสม. มูลนิธิ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพ้ืนท่ีขางเคียง มีสวนรวม และพัฒนาระบบตางๆ ท้ังการเตรียมความพรอมดานบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ พาหนะ และการสื่อสาร สิ่งท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขอุบัติเหตุทาง
ถนน คือ เนนใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนมากข้ึน ใหเกิดความตื่นตัว มีการทํางาน
รวมกับเครือขายชุมชน รวมถึงมีการสรางระบบการประสานการปฏิบัติท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดระหวาง
ภาคีเครือขายทุกชองทาง 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3. พ.ต.ท.ทศพล สืบกาสี ตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม ใหขอมูลดังนี้ 
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอสั่งการของศูนยอํานวยความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด มาจัดทําแผนงาน โครงการ เชน การดําเนินการมาตรการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ 3 ม 
2 ข 1 ร ควบคูไปกับการรณรงคสรางความรูความเขาใจ และกวดขันวินัยจราจร มีการปฏิบัติงานรวมกับองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีการประสานการปฏิบัติแบบบูรณาการ เพ่ือรณรงคกวดขัน
วินัยจราจร และดําเนินการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนดานการขับข่ีปลอดภัย โดยการใหความรูใน
สถานศึกษา ชุมชน และการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานดานการบังคับใชกฎหมาย 
เชน ปจจัยทางดานสังคม การไมยอมรับนโยบายของประชาชน เชน นโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100% จึง
ไมไดรับความรวมมือ นอกจากนี้ มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต จึงขาดหลักการลดปญหาอุบัติเหตุ โดยการบังคับใชกฎหมายไมตอเนื่อง และการบังคับใชยัง
ไมท่ัวถึง 

ผูใหขอมูลคนท่ี 4. นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หัวหนาหมวดการทางเวียงสา ใหขอมูลดังนี้ 
ดําเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล และขอสั่งการยุทธศาสตรของกรมทางหลวง ในการดําเนินการดานการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน กลาวคือ การสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอน แลวข้ึนบัญชีเปนจุด
เสี่ยง (Black Spot) วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเปนกรณีๆ แลวจัดทําแผนงาน/โครงการแกไขจุดเสี่ยง 
และบริเวณอันตรายบนทางหลวง รวมท้ังการแกไขปญหาตั้งแตการเพ่ิมอุปกรณความปลอดภัย จนถึงการแกไข
รูปแบบกายภาพของทางหลวง ใชงบประมาณปกติ และของบประมาณจากกรมฯ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอมูลปญหาในแตละบริบทพ้ืนท่ีตอไป 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นางวรลักษณ  อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง ใหขอมูลดังนี้ ได
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และตามแผนงานขอสั่งการของกรมการขนสงทางบก ในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยยึดหลักการใหความรวมมือบูรณาการกับหนวยท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเปนประจํา เพ่ือ
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะบทบาทหนาท่ีในการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะ 
ตามมาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ เชน กําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับ ควบคุม และดูและรถ
โดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจําทาง โดยเฉพาะเก่ียวกับพนักงานขับ รวมท้ังตรวจสอบสภาพรถ
สาธารณะและรถโดยสารไมประจําทางใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน ใหขอมูล ดังนี้ สภาพ
โดยท่ัวไปเทศบาลตําบลเวียงสา เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เปนยานการคาท่ีสําคัญของอําเภอเวียงสา เปนชุมชนท่ี
หนาแนน มีตลาดสด สถานประกอบการ บริษัท หางราน ปมน้ํามัน และสถาบันการเงินหลายแหง ประกอบกับ
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เทศบาลตําบลเวียงสาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อาคารสํานักงานเทศบาลเปนพิพิธภัณฑเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 และมีเสนทางหลักท่ีเชื่อมตอจากจังหวัดแพร พาดผานอําเภอเวียงสาเขาสูตัวเมืองจังหวัดนาน และ
ถนนเขาสูอําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอนานอย และอําเภอนาหม่ืน จึงทําใหพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียง
สา มีการจราจรท่ีคับค่ัง การดําเนินโครงการท่ีผานมาเนนในเรื่องของการมีสวนรวมของสังคม เพ่ือเปนการสราง
ภูมิคุมกันอันเปนการปองกันและแกไขปญหาระยะยาว และใหมีความยั่งยืน เกิดเปนจิตสํานึกในเรื่องของความ
ปลอดภัย โดยมีหลักท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมใหประชาชน คิดเอง ทําเอง และกลาคิดกลาทํานอกกรอบ คิดตาม
แนวทางท่ีชุมชนอยากใหเปน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดเปนจิตสํานึกในตัว
ของประชาชนอยางแทจริง สําหรับการดําเนินการในเรื่องสาธารณภัยนั้น สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงสา เปน
ศูนยกลางในการทํา MOU กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใกลเคียง 7 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวาง
แนวทางในการชวยเหลือระหวางกันในดานสาธารณภัยในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสถานการณภัยข้ึนรวมถึงอุบัติเหตุทางถนน 
ท่ีมีการเตรียมความพรอมชุดกูชีพ-กูภัยในการชวยเหลือและสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง และมีความเชื่อมโยงกัน
ในลักษณะภาคีเครือขายท้ังดานกําลังพล วัสดุอุปกรณ และยานพาหนะ การดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเปนฐานในการชวยเหลือประชาชนอยางรวดเร็วและท่ัวถึง ประชาชนอุนใจความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

 
สวนท่ี 2. แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1. นายประสงค หลาออน ตําแหนง นายอําเภอเวียงสา ใหขอมูลประเด็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุวา สภาพโดยท่ัวไปของอําเภอเวียงสา เปนเมืองหนาดานในการเดินทางสัญจรทางถนน 
เปนถนนเสนทางหลักเขาสูจังหวัดนาน จึงมีผูใชรถใชถนนจํานวนมาก สภาพถนนบางชวงคับแคบ คดเค้ียว บาง
ชวงไหลทางสูงและลึก ผูใชรถใชถนนสวนมากไมชํานาญเสนทาง จุดเกิดเหตุมักจะเปนถนนทางหลวงแยกเชื่อม
กับถนนของชุมชน ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมขาดวินัยในการใชรถใชถนน เมาแลวขับ ขับรถเร็วเกิน
กําหนด แนวทางการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน คือใหมีการประชาสัมพันธใหความรูดานวินัย
จราจรกับกลุมเปาหมายอยูเปนประจํา สรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และมีมาตรการรวมกับชุมชนใน
การบังคับใชกฎหมาย โดยภาคราชการ และชุมชน สถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนมี
บทบาทรวมกันในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน ใหชุมชนในพ้ืนท่ีเปนฐานในการขับเคลื่อนการใชรถใช
ถนนภายในชุมชนตนเอง โดยตั้งกฎกติกาและประกาศบังคับใชรวมกันตามขอตกลงของประชาคมหมูบาน ท้ังนี้
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจะตองมีสวนรวมดําเนินการอยางจริงจัง 

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 นายมานัส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง ใหขอมูล
ประเด็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน วา สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน ขับรถเร็วเกินกําหนด 
เมาแลวขับ ขับรถโดยไมปฏิบัติตามกฎจราจร มีแนวทางดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เนนการประชาสัมพันธ กระตุนเตือน ผูใชรถ
ใชถนนใหปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางตอเนื่อง และท่ัวถึง 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3. พ.ต.ท.ทศพล สืบกาสี ตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม ใหขอมูลวา 
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล ผูขับข่ี ขับรถดวยความเร็ว ไมมีความชํานาญเสนทาง และ
สภาพรางกายมีความออนลา เนื่องจากขับรถในระยะไกลๆ ทําใหเกิดการหลับใน กอใหเกิดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน และอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนทําใหมีผูเสียชีวิต คือ ถนนสายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 แนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุ ดังนี้ มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมถึงการ
ติดตั้งเครื่องหมาย ปายเตือน บริเวณจุดเสี่ยง หรือจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึนบอย และจัดใหมีการพบปะทุกภาคสวน
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ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง กําหนดมาตรการหนวยท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางรวดเร็ว จริงจังและตอเนื่อง ตลอดจนแสวงหาความรวมมือจากประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ 

ผูใหขอมูลคนท่ี 4. นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หัวหนาหมวดการทางเวียงสา ใหขอมูลประเด็น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวา เกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกกัน
น็อก ไมคาดเข็มขัดนิรภัย อุบัติเหตุเกิดในถนนสายหลักและสายรองในหมูบาน โดยมีแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ เพ่ิมความเขมขน เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 
ปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย เชน ติดกระจกทางโคง ปรับเวลาของไฟสัญญาณใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ กระตุนเตือนปลูกฝงจิตสํานึกวินัยจราจรตั้งแต
เยาวชน และใหความรูดานวินัยจราจรแกเยาวชน และประชาชน ผานหอกระจายขาวของชุมชน เปนประจําทุก
วัน โดยมอบหมายใหแตละชุมชนหมูบานเปนผูดําเนินการ 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นางวรลักษณ อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง ใหขอมูลประเด็นสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนวา ผูขับข่ีรถขาดจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ีอยางปลอดภัย ไมมีระเบียบวินัยในการขับรถ 
ไมรักษากฎจราจรท่ีบังคับใช ขาดน้ําใจท่ีดีตอผูใชรถใชถนนดวยกันมีแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ีอยางปลอดภัยใหทราบ ถึงผลดี ผลเสียของการเกิด
อุบัติเหตุใหกับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใหไดรับความรูและนําไปใชใหเกิดผลดีตอตนเอง และชุมชน จัดทํา
โครงการตางๆ ในการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ีอยางปลอดภัย ใหกับประชาชนท่ัวไป ชุมชนตางๆ 
สถาบันการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือจะไดนําความรูท่ีไดรับมุงสูสังคมขนาดใหญตอไป และทุกภาคสวนตอง
ทํางานแบบบูรณาการ ประชุมปรึกษาหารือ ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแกไขใหตรงจุด มี
รูปแบบการแกไขปญหาท่ีชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดจริง มีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน มีความรวดเร็วในการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร รูปแบบหรือแผนงานตางๆสามารถปฏิบัติไดจริง เพ่ิมชองทางในการติดตอประสานงานให
หลายชองทาง เพ่ือความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน ใหขอมูลประเด็นสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนวา เกิดจากการมักงายของผูใชรถใชถนน การไมรักษากฎวินัยจราจร การใชความเร็ว
ในการขับข่ียวดยานพาหนะ และการไมสวมหมวกกันน็อก อุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดบริเวณสี่แยกจราจร และ
ยานตลาดของเวียงสา ท่ีมีการจราจรคับค่ัง และรวมถึงแยกตางๆในชุมชนมีแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน คือ การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง กําหนดการจอดรถใหเปนระเบียบ มีการสุม
ตรวจวินัยจราจรกําหนดความเร็วในการขับข่ี  

 
สวนท่ี 3. แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน 
ผูใหขอมูลคนท่ี 1. นายประสงค หลาออน ตําแหนง นายอําเภอเวียงสา ใหขอมูลเชิงนโยบายและ

การวางแผนงาน ดังนี้ กําหนดกรอบการดําเนินงานใหสอดรับกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยเปนไปตามแนวทางของ
รัฐบาล และขอสั่งการของศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน กอใหเกิดการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
มาตรการ และกิจกรรมของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเนนใหความสําคัญกับความรวมมือกับ
ภาคีเครือคายทุกภาคสวนในการประชาสัมพันธสงเสริมปลูกฝงจิตสํานึก ดานวินัยจราจรในการใชรถใชถนน แก
เด็กและเยาวชน ประชาชนกลุมผูมีความเสี่ยงในการใชรถใชถนน เชน ผูขับข่ี และประชาชนผูใชรถโดยสาร
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สาธารณะ ใหเปนกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง โดยมีเปาประสงคของการดําเนินงาน
รวมกัน คือ การปองกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนใหมากท่ีสุดตอไป 

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 นายมานัส หวั่นทอก ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกลางเวียง ใหขอมูลเชิง
นโยบาย และการวางแผนงาน ดังนี้ การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ตองมีแผนงาน
การปฏิบัติท่ีชัดเจน และกระจายลงสูพ้ืนท่ีลักษณะใหเปนแผนของชุมชน กิจกรรมตองมีพันธะผูกพันในการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีชุมชนอยางตอเนื่อง รวมถึงใหชุมชนเปนคนต้ังกติกาขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ทํางานในลักษณะของการบูรณาการแผนงาน โครงการ เชน ชุมชนมีการเฝาระวังความ
ปลอดภัย และลดปจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ท้ังในชวงเทศกาลท่ีสําคัญ และชวงเวลาปกติ รวมกับภาคี
เครือขายทุกภาคสวน เปนตน 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3. พ.ต.ท.ทศพล สืบกาสี ตําแหนง สารวัตรปองกันปรามปราม ใหขอมูลเชิง
นโยบาย และการวางแผนงาน ดังนี้ การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหมีประสิทธิภาพ
นั้น จะตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร และกลไกการบริหารความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เชน ให
หนวยท่ีเก่ียวของเรงสํารวจและติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา รวมถึงใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยการรณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุผานสื่อตางๆในพ้ืนท่ี เชน หอกระจายขาวของทุกชุมชนหมูบาน การอบรมให
ความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรตามสถานศึกษาหนวยงาน และชุมชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง และท่ัวถึง 

ผูใหขอมูลคนท่ี 4. นายพีระพงษ สุขใจ ตําแหนง หัวหนาหมวดการทางเวียงสา ใหขอมูลเชิง
นโยบาย และการวางแผนงาน ดังนี้ การทํางานจะตองรวมบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เชน การปรับปรุงสภาพผิวจราจรและไหลทางใหมีความสะอาดไมมีหลุมบอ รวมท้ังการระบาย
น้ําท่ีดี ไมเกิดน้ําทวมขัง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร เชน ปายจราจร (ปายแนะนํา ปายเตือน ปายบังคับ) ติดตั้ง
อุปกรณอํานวยความปลอดภัย เชน ราวกันอันตราย ไฟฟาแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร ใหครบถวนในจุดท่ีเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ บริเวณทางโคง ทางแยกหรือทางลาดชัน เปนตน บํารุง รักษา อุปกรณงานทุกอยาง
บนเสนทางใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สภาพสองขางทางหรือเกาะกลาง
มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูขับข่ี มีการควบคุมการเขาออกของทางรวมทางแยกหรือ
ทางเชื่อมอยางเหมาะสมสอดคลองกับประเภทและการใชงานของถนน รื้อถอนปายขางทาง ท่ีไมไดรับอนุญาต
อยางถูกตอง ทําการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน อยางจริงจังทุก 3 เดือน เพ่ือนํามาวิเคราะหและหา
แนวทางปองกันอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นางวรลักษณ อมรสิน ตําแหนง เจาพนักงานขนสง ใหขอมูลเชิงนโยบาย และ
การวางแผนงาน ดังนี้ ใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน อยางเปนระบบ มี
รูปแบบการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ท้ังดานความรวมมือและการมี
สวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงการปลูกจิตสํานึกการขับ
ข่ีปลอดภัยใหกับเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป และขับเคลื่อนแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน สูชุมชนใหเกิดการ รวมคิด รวมทํา และแกไขปญหา เพ่ือลดการบาดเจ็บ 
เสียชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการพัฒนาดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 นายธีรพันธ สรอยทา ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน ใหขอมูลเชิงนโยบาย และ
การวางแผนงาน ดังนี้ จัดใหมีเขตควบคุมวินัยจราจร และมีการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด จัดทํา
ปายสัญญาณจราจรใหเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี จัดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจจราจรดูแลบริเวณจุด
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แยก จุดเสี่ยง ยานการจราจรคับค่ัง จัดใหมีการอบรมใหความรูและสรางความตระหนักในการรักษาวินัยจราจร
ในชุมชนใหท่ัวถึง จัดใหมีการประชาสัมพันธ เชิญชวน รณรงคกระตุนเตือนอยางสมํ่าเสมอ สรางความสํานึกให
เกิดกับประชาชนผูใชรถใชถนนในการรักษาวินัยจราจร รวมถึงจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณความ
คิดเห็น กําหนดใหมีการวิเคราะหจุดเสี่ยงรวมกันของภาคีเครือขาย และใหเครือขายรวมในการปฏิบัติการจัดตั้ง
ดาน จุดสกัด เพ่ือกวดขันวินัยจราจรอยางสมํ่าเสมอ 

 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน 6 คน ตามประเด็นขอคําถามตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา สวนท่ี 1 - 3 สามารถนํามาวิเคราะหและสังเคราะห สรุปไดวา ผูใหขอมูลท้ังผูบริหาร และเจาหนาท่ี
ไดใหขอมูลท่ีสอดคลองกันและเปนแนวทางเดียวกัน สามารถสรุปเปนประเด็น เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน
ของ”เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน” จํานวน 3 
ดาน แยกเปน ขอดี (Pros) และขอเสีย (Cons) ดังนี้ 

ดานท่ี 1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในเชิงนโยบายและแผนงาน เพ่ือการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผูใหขอมูลสอดคลองกัน สรุปไดวา ทุกหนวยไดดําเนินการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และขอสั่งการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน เปนกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ท่ีจะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการปฏิบัติ คือ มีหนวยรับผิดชอบหลักเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยทางถนน กลาวคือ จะตองมีหนวยในการบริหารจัดการดานเอกสาร ขอมูล มีการติดตาม 
ประเมินผล มีการประชุมทุกหนวยท่ีเก่ียวของอยางนอย 1 - 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือวางยุทธศาสตร แผนงาน/ 
โครงการ ในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน สรุปเปนขอดี (Pros) ขอเสีย (Cons) ดังนี้ 

ขอดี (Pros) ภาคสวนราชการมีกรอบทิศทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน เปนไป
ตามขอระเบียบ/ กฎหมาย คือ มีโครงสรางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ ระดับ
ทองถ่ิน มีคณะกรรมการ/ คณะทํางาน ท่ีมีองคประกอบจากหลายภาคสวน มีกรอบอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน และทุกหนวยท่ีเก่ียวของมีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ท่ีมีภารกิจรองรับในการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยทางถนนตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยตนเอง 

ขอเสีย (Cons) หนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีมีการประชุมการวางแผนงานอาจไมตอเนื่อง การปฏิบัติ จึง
ไมมีการบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ของทุกหนวยจึง
เปนไปในลักษณะท่ีตางหนวย-ตางทํา โดยทําเฉพาะภารกิจงานภายใตความรับผิดชอบของหนวยตนเอง อีกท้ัง 
การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนหนวยงานท่ีรับผิดชอบแตละหนวยมีภารกิจหลักแตกตางกันทําให
การดําเนินงานในพ้ืนท่ีมีปญหาท่ีไมสอดรับกับบริบทของพ้ืนท่ี เกิดความซํ้าซอนในภารกิจท่ีปฏิบัติท้ังดานการ
ปองกันและแกไขปญหา ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน/ กลุมเปาหมาย ในขณะท่ีงบประมาณของทุกหนวยท่ีไดรับการ
สนับสนุนมีอยูอยางจํากัด จึงเกิดความไมตอเนื่อง ครอบคลุมและท่ัวถึง ดังนั้น การดําเนินการดานการปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาในลักษณะชั่วคราวเทานั้น อีกท้ัง 
ภาคสวนราชการมีการโยกยายขาราชการ/ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีอยูตลอดเวลา ทําใหขาดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ปญหานาจะเกิดจากลักษณะงานดานความปลอดภัยทางถนนท่ีไมมีหนวยงานหลักในการ
รับผิดชอบอยางชัดเจน แตเปนในรูปลักษณะของคณะกรรมการฯในการดําเนินงานเทานั้น  
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ดานท่ี 2. ดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน มีผูใหขอมูลสอดคลองกันสรุปไดวา ในพ้ืนท่ีสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน ขับรถเร็วเกินกําหนด เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย ไม
คาดเข็มขัดนิรภัย ขาดวินัยในการใชรถใชถนน ขาดจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ีอยางปลอดภัย ขาดน้ําใจท่ีดีตอผูใช
รถใชถนนดวยกัน ไมมีชํานาญเสนทาง และสภาพรางกายมีความออนลา เนื่องจากขับรถในระยะไกลๆ ทําให
เกิดการหลับใน กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนบางจุดไมสามารถขยายทางไดทําใหถนนคับแคบ จุดเกิด
เหตุมักจะเปนทางแยกเชื่อมกับถนนของชุมชน บริเวณสี่แยกจราจร และยานตลาดของเวียงสา ท่ีมีการจราจร
คับค่ัง และรวมถึงแยกตางๆในชุมชน และอุบัติเหตุสวนใหญท่ีเกิดข้ึนทําใหมีผูเสียชีวิต สําหรับการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จะมีกรอบดําเนินงานในมาตรการการปฏิบัติท่ีชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน 
คือ มาตรการดานคน ดานถนน ดานยานพาหนะ และดานสิ่งแวดลอม สรุปเปนขอดี (Pros) และขอเสีย 
(Cons) ดังนี้ 

ขอดี (Pros) ทุกหนวยมีขอสั่งการดานความปลอดภัยทางถนน โดยมีกรอบมาตรการในการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีชัดเจนและเปนแนวทางเดียวกัน คือ มาตรการดานคน ดานถนน ดานยานพาหนะ และดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เนนการบังคับใชกฎหมายท่ี
เขมขน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ท้ังกลางวัน กลางคืน โดยทุกหนวยจะเนนบูรณาการความรวมมือกับทุกภาค
สวนในการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน มีการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายอยาง
เขมแข็ง ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี มีการแกไขปญหาดานจุดเสี่ยง จุดอันตราย และกําหนดจุดปลอดภัย เชน 
การติดตั้งปาย การปรับแกจุดเสี่ยง จุดอันตราย รวมถึงการบูรณาการความรวมมือในการรณรงคประชาสัมพันธ 
การอบรมปลกูฝงจิตสํานึกวินัยจราจร เปนตน 

ขอเสีย (Cons) ในชวงเวลาปกติ มีการบังคับใชกฎหมายไมเขมขน ไมตอเนื่อง เชน มีการตั้งดาน
ตรวจเปนครั้งคราว ไมครอบคลุมและท่ัวถึง รวมถึงไมมีการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ จึงเกิด
ความไมตอเนื่องในการปฏิบัติ ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขาดจิตสํานึกรวมกันใน
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางแทจริง คือ ลักษณะตางหนวย-ตางทํา ทําใหการแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 
ดานท่ี 3. ดานการบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผูใหขอมูลสอดคลองกัน สรุปไดวาทุกหนวยภาครัฐท่ี
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนมีแผนงาน/โครงการ มีขอสั่งการในมาตรการบังคับใชกฎหมาย ท้ังดาน
การบังคับใชกฎหมาย และดานการปองกันฯ ในดานโครงสราง เชน มีการปรับแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย มีการ
จัดสรางถนนเพ่ือรองรับความหนาแนนของการจราจร การเตรียมความพรอมดานบุคลากร เชน การฝกอบรม
อาสาจราจร การฝกอบรม อปพร. รวมถึงการประชาสัมพันธ การรณรงคและกระตุนเตือนในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานวินัยจราจรใหแกเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนนการทํางานแนวราบ และ
แสวงหาความรวมมือไปสูชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึนแกชุมชน องคกรทุก
ภาคสวน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางยั่งยืน มีขอดี (Pros) และขอเสีย 
(Cons) ดังนี้ 
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ขอดี (Pros) มีรูปแบบการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ท่ีครอบคลุมทุกหนวยทุก
ประเด็นตามบริบทของพ้ืนท่ี มีแผนงาน/โครงการ ดานความปลอดภัยทางถนนของทุกหนวยตลอดท้ังป มี
การบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ขอเสีย (Cons)ในชวงเวลาปกติ คือ ชวงนอกเทศกาลสําคัญ เทศกาลปใหม และเทศกาล
สงกรานต มีการบังคับใชกฎหมายไมเขมขน ไมตอเนื่อง เชน มีการตั้งดานตรวจเปนครั้งคราว ไมครอบคลมุและ
ท่ัวถึง รวมถึงไมมีการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ จึงเกิดความไมตอเนื่องในการปฏิบัติ ทุก
ภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขาดจิตสํานึกรวมกันในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนอยางแทจริง คือ ลักษณะตางหนวย-ตางทํา ทําใหการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนไมเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว  

 

สรุปผลการศึกษา 
เรื่อง “เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน” ตามประเด็นขอคําถามตามวัตถุประสงคการศึกษา จํานวน 3 สวน และสรุปเปนประเด็นสําคัญ จํานวน 
3 ดาน แยกเปน ขอดี (Pros) และขอเสีย (Cons) ซ่ึงจากการวิเคราะหและสังเคราะห ผูศึกษาเห็นวานาจะ
ตอบโจทยในความไมชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และแนวทางการดําเนินงานของเครือขายเหลานี้ควรไดรับการบริหารจัดการอยางไรภายใตการดําเนิน
โครงการ ”รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน ท่ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอําเภอเวียงสา ใหเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน 2. เพ่ือบูรณาการ
ความรวมมือของเครือขายในการดําเนินงานดานความปลอดทางถนน 3. เพ่ือการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สามารถสรุปดังนี้  

ดานท่ี 1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในเชิงนโยบายและแผนงาน เพ่ือการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางดําเนินงานสอดคลองกับ วัตถุประสงค
โครงการ ขอ 1 

ดานท่ี 2. ดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน แนวทางดําเนินงานสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคโครงการขอ 3  

ดานท่ี 3. ดานการบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางดําเนินงานสอดคลอง
กับ วัตถุประสงคโครงการ ขอ 2 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
บทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ท่ีผูศึกษาไดสืบคนและนําเสนอไวในบทท่ี 2 เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติ และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษา เรื่อง “เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2. ศึกษาถึง
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ 3. ศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยวิธีการสัมภาษณ ผูบริหาร และเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน จํานวน 6 คน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ประกอบการ
สังเกตผูใหสัมภาษณ ตามประเด็นขอคําถามการศึกษา จํานวน 3 สวน สรุปดังนี้  
 
สภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

สรุปไดวา การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา ได
ดําเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล และ ขอสั่งการของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน และบริบทท่ี
สําคัญของพ้ืนท่ี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอเวียงสา และแตงต้ัง
คณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดนโยบาย ทิศทางการการทํางานรวมกัน มีการประชุมคณะกรรมการฯ และภาคี
เครือขายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา โดยกําหนดแผนงาน/ โครงการ และกิจกรรมตางๆ เนนให
ความสําคัญกับการปองกันและการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน การบังคับใชกฎหมายจราจร การแกไข
ปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยง จุดอันตราย การจัดตั้งดานตรวจ/จุดบริการรวม/ ดานชุมชน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหปรากฏ
เปนรูปธรรม และการกระตุนเตือน รณรงคประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมายจราจรแกประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน นักทองเท่ียว ผูใชรถใชถนน เนนการประสานการ
ปฏิบัติแบบบูรณาการ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เชน ชุมชน 
ผูประกอบการ นักวิชาการ มูลนิธิ NGO และภาครัฐ เชน แขวงการทาง หมวดการทาง องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือรวมกันในการแกไขปญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

สรุปไดวา ดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสวนบุคคล เชน การใช
ความเร็วในการขับข่ียานพาหนะ เมาแลวขับ ขาดวินัยจราจรในการใชรถใชถนน ขาดจิตสํานึกท่ีดีในการขับข่ี
อยางปลอดภัย บุคคลนอกพ้ืนท่ีไมชํานาญเสนทาง และสภาพรางกายมีความออนลา ไมมีความพรอมในการขับ
ข่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนบางจุดเปนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เชน ทางแยกถนนทางหลวงเชื่อม
กับถนนของชุมชน บริเวณสี่แยกจราจร รวมถึงแยกตางๆ ในชุมชน และอุบัติเหตุสวนใหญท่ีเกิดข้ึน คือ ถนน
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สายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สําหรับแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใหมีผลสัมฤทธิ์
ท่ีดีสามารถลดอุบัติเหตุไดอยางแทจริงนั้น ทุกหนวยภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนมีแผนงาน/ 
โครงการ มีขอสั่งการในมาตรการบังคับใชกฎหมาย ท้ังดานการปองกันในดานโครงสราง ในการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เชน มีการปรับแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย มีการจัดสรางถนนเพ่ือรองรับความ
หนาแนนของการจราจร การเตรียมความพรอมดานบุคลากร เชน การฝกอบรมอาสาจราจร การฝกอบรม อป
พร. รวมถึงการประชาสัมพันธ การรณรงคและกระตุนเตือนในการปลูกฝงจิตสํานึกดานวินัยจราจรใหแก
ประชาชน โดยเนนท่ีเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีการทํางานในลักษณะแนวราบและแสวงหาความ
รวมมือไปสูชุมชนหมูบาน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตางๆในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมี
เปาหมายเพ่ือสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึนแกเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชน
เปนวัยท่ีสามารถซึมซับและมีความจดจําไดงายและเติบโตเปนผูใหญท่ีมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชนอยางยั่งยืน 
  
แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

สรุปไดวา หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี้ 1.ทุกภาคสวนตองทํางาน
แบบบูรณาการ มีการประชุมรวมกัน มีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
รูปแบบหรือการดําเนินแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมจะตองอยูในหลักการ “รวมคิด รวมทํา และรวมแกไข
ปญหา” 2. การดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนนจะตองทําท้ังในชวงเทศกาลสําคัญ และชวงเวลาปกติ
อยางตอเนื่องตลอดท้ังป 3. มีการประชาสัมพันธ เชิญชวน รณรงคกระตุนเตือน รวมถึงอบรมใหความรูสราง
ความตระหนัก ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีใหแกสถาบันการศึกษาหนวยงาน และชุมชนในพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ผานสื่อ
ตางๆ ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 4. สงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาทในการตั้งกฎกติกาของแตละ
ชุมชนเพ่ือบังคับใชเก่ียวกับผูฝาฝนวินัยจราจรในเบื้องตน  

 
สรุปขอมูลตามวัตถปุระสงค 

จากการศึกษา โดยการใชขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารและเจาหนาท่ีดานความปลอดภัย 
ทางถนน สามารถสรุปดังนี้ 
 
สภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ดานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในเชิงนโยบายและแผนงาน เพ่ือการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ  

1.1. การทําใหผูบริหารตั้งแตระดับนโยบายจนถึงผูปฎิบัติในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน ใหความสําคัญในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเปนลําดับตนๆ ซ่ึงรวมถึงแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559 วามีความสําคัญอยางไร มี
หลักการหรือสิ่งท่ีตองดําเนินการอยางไร 

1.2. การใช คณะกรรมการนโยบายปองกันและลดอุบัติทางถนนแหงชาติ(นปถ.) เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กลาวคือ กําหนดการขับเคลื่อนนโยบายดานความปลอดภัยทาง
ถนน ตามกรอบท่ีกําหนดให พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โดยมีเปาหมายลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ.2563 และเพ่ิมความ
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เขมขนในระยะตอไป รวมถึงเพ่ิมความถ่ีในการสั่งการ มอบหมายหนาท่ี ภารกิจในการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

1.3. การจัดทํายุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ 

1.4. การจัดตั้งกองทุนการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหเปนแหลง 
งบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือสรางกระบวนการลดความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการการบังคับใชกฎหมาย การประชาสัมพันธ การจัดเวทีระดับประเทศ (การประชุมหรือ
สัมมนา) เพ่ือใหผูบริหาร เจาหนาท่ี และหนวยท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว 
 
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ดานท่ี 2 ดานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน คือ  

2.1 การใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนกับการสรางทัศนคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย 
โดยเด็กในวันนี้คือผูใหญในอนาคต ซ่ึงมีสวนรวมในการรับรู การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพได เชน การชี้นําการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยการเตรียมความพรอมใหพอแมหรือญาติพ่ีนองให
รับทราบถึงขอเท็จจริงของสาเหตุท่ีสามารถสรางความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสินได 

2.2 การใหความสําคัญกับเด็กเยาวชนกับการสรางทัศคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยควร
ดําเนินการรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการอบรมใหความรูเก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน หรือการบรรจุ
หลักสูตรการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรหลัก เปนตน 

2.3 การใหความสําคัญกับนโยบาย มาตรการและขอสั่งการในการกําหนดยุทธศาสตร และ
มาตรการการจราจรท่ีสําคัญเรงดวน เพ่ือลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพยสิน คือ 
ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร มีท้ังมาตรการดานคน มาตรการดานรถ 
และมาตรการดานถนน ยุทธศาสตรดานการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธใหความรู และ
การมีสวนรวม และยุทธศาสตรดานการประเมินผลและพัฒนาระบบขอมูลการติดตามประเมินผล ท่ีจะตอง
ดําเนินการตลอดท้ังปอยางตอเนื่อง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
แนวทางการดําเนนิงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ดานท่ี 3 ดานการบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ 

3.1 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตองรวมกันทํางานในลักษณะการบูรณาการ  
ตามนโยบาย/แผนงาน /โครงการ โดยอาศัยกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน 
รวมพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง การบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรตางๆของชุมชนดวยตนเอง  

3.2 การปลูกจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ควรขับเคลื่อนจากภาคีเครือขายท้ัง 
หนวยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
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การอภิปรายผล 
 
แนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถสรุปดังนี้ 

แนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการ
ภายใตแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 และแผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ไดแก ตองทําใหผูบริหารตั้งแตระดับนโยบาย จนถึงผูปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน เห็นความสําคัญในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนลําดับตนๆ โดยใหความรูการประชาสัมพันธตามกรอบการ
ดําเนินงานของศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) วามีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือสิ่งท่ีตอง
ดําเนินการอยางไร ท้ังนี้ ตองมีกลไกระดับชาติ ซ่ึงไดแก คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแหงชาติ (นปถ.) ในการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการสั่งการ มอบหมายหนาท่ี 
ภารกิจในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางถูกตองตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 
2556-2559 และการใชแผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 โดยมี
เปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหต่ํากวา 10 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในป พ.ศ. 
2563 ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกของประเทศไทย เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีความสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 
2558 ท่ีมีการจัดทําแผนงานยุทธศาสตรมาตรการในการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยเพ่ือกําหนดกิจกรรม เพ่ือให
เกิดการขับเคลื่อนในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติภัย/อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีมีความตอเนื่อง และคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม ตั้งแตหนวยงานในระดับนโยบายจนถึงระดับพ้ืนท่ี (ชุมชน) รวมถึงภาคประชาชน นอกจากนี้การให
ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนกับการสรางทัศนคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย เนื่องจากเด็กและเยาวชน
เปนวัยท่ีสามารถซึมซับและมีความจดจําไดงายและเติบโตเปนผูใหญท่ีมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
สิ่งท่ีสําคัญจําเปนตองมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนินการ ดังนั้น จึงจําเปนในการจัดต้ังกองทุนในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใชเปนแหลงงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ หรือ
กิจกรรม เพ่ือสรางกระบวนการลดความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือลดความสูญเสียแกชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของประชาชน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย,2556) กลาววา 
กระบวนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศไทย ตองดําเนินการปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในสังคม จิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญท่ีจะเปนรากฐานในการผลักดันเรื่องการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหเปนท่ีตระหนักของสังคม ในประเทศท่ีประสบภัยขนาดใหญเปนประจํา 
อยางเชน ประเทศญี่ปุน จะพบวาประชาชนมีความตื่นตัวในการเรียนรูวิธีการรับมือกับสถานการณภัย และดูแล
ตนเอง พรอมท้ังหาทางปองกันและลดผลกระทบจากภัยอยางกระตือรือรน และมองวาสาธารณภัยเปนสวน
หนึ่งของชีวิตท่ีเปนเรื่องใกลตัวท่ีมองขามไมได ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณวาจําเปนตองใหความสําคัญ
กับเด็กและเยาวชนกับการสรางทัศคติใหมีวัฒนธรรมความปลอดภัย 

สําหรับ คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) โดยใชศูนย
อํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในการกําหนดยุทธศาสตร และมาตรการการจราจรท่ีสําคัญเรงดวน เพ่ือลดความสูญเสียจากการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพยสิน คือ ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรดานวิศวกรรมจราจร มี
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ท้ังมาตรการดานคน มาตรการดานรถ และมาตรการดานถนน ยุทธศาสตรดานการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตร
ดานการประชาสัมพันธใหความรู และการมีสวนรวม และยุทธศาสตรดานการประเมินผลและพัฒนาระบบ
ขอมูลการติดตามประเมินผลนั้น มีความสอดคลองกับเนื้อหาตาม พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 6 และ 7 : คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาติ มีหนาท่ีกําหนด
นโยบายในการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ บูรณาการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การใชแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน เปนกรอบแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นั้น มีความสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ท่ีมุงเนนการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีกลยุทธเพ่ือดําเนินการลดความเสี่ยงดังกลาว 

สําหรับแนวทางในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท่ีมีปญหา และอุปสรรค
ภายใตกรอบการดําเนินการตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน คือ ผูบริหารและเจาหนาท่ี หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับดานความปลอดภัยทางถนน ตั้งแตสวนกลางจนถึงระดับพ้ืนท่ี รวมถึงภาคประชาชน ขาดความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใตกรอบดําเนินงานตามแผนแมบทความปลอดภัย
ทางถนนอยางแทจริง ซ่ึงเกิดจากการไมใหความสําคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงถือเปน
กระบวนการในการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังยังมีแนวคิดดั้งเดิมท่ีมุงเนนการบรรเทาภัย
หลังเกิดภัย ซ่ึงเปนการบริหารจัดการในเชิงรับ รวมถึงขาดการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ และเหตุผลหนึ่ง
ท่ีเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญคือการจัดสรรงบประมาณในการปองกัน และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ีไมเพียงพอ ซ่ึงเปนผลกระทบมาจากการขาดการใหความสําคัญตอการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อยางจริงจัง นอกจากนี้การขาดการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพก็เปนอีกปญหาหนึ่ง เนื่องจากไม
สามารถนําผลการติดตามประเมินผลไปใชในการแกไขปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาไดอยางแทจริง โดยเฉพาะ
ขอมูลจากการติดตามประเมินผลท่ีไดรับจากการรายงานท่ีไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนท่ีไดรับ การ
ประเมินนั้นจะไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พบวาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบนโยบายดาน
ความปลอดภัยทางถนน ประเทศไทยยังขาดระบบการติดตามประเมินผลท่ีดี โดยรัฐบาลมุงเนนไปท่ีความสําเร็จ
ในเชิงปริมาณมากกวาความสําเร็จในเชิงคุณภาพ จึงพบวาในหลายประเด็นมิไดมีการดําเนินงานปรับปรุง และ
พัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาขางตน ผูศึกษามีขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตองรวมกันทํางานในลักษณะการบูรณาการ ตาม
นโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัยกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน รวม
พัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง การบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมท้ังการ
จัดสรรทรัพยากรตางๆของชุมชน 

2. การปลูกจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ควรขับเคลื่อนจากภาคีเครือขาย ท้ัง
หนวยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางตรงจุด มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
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3. การดําเนินโครงการท่ีตองเนนในเรื่องของการมีสวนรวม ของภาคประชาสังคม เพ่ือเปนการ
สรางภูมิคุมกัน อันเปนการปองกันและแกปญหาในระยะยาว และใหมีความยั่งยืน เกิดเปนจิตสํานึกในเรื่องของ
ความปลอดภัย โดยหัวใจสําคัญของโครงการนั้นคือ การระเบิดจากภายใน คือ สงเสริมใหประชาชน คิดเอง ทํา
เอง และกลาคิดกลาทํา คิดนอกกรอบ คิดตามแนวทางท่ีคิด และอยากใหเปน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับและ
เกิดเปนจิตสํานึกในตนเองอยางแทจริง 

4. การทําใหผูบริหารตั้งแตระดับนโยบายจนถึงผูปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน ใหความสําคัญในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ทางถนน เชน การสรางการมีสวนรวม เปนคณะทํางาน เปนท่ีปรึกษา คณะติดตามผล 

5. มีการประชาสัมพันธกรอบการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน วามีความสําคัญ
อยางไร มีหลักการหรือสิ่งท่ีตองดําเนินการอยางไร เชน การจัดเวทีระดับนานาชาติในการประชุมสัมมนา การ
จัดกิจกรรม Road show และการประชาสัมพันธทาง Social media เปนตน 

6. การจัดทํายุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือสรางสมรรถนะระดับชาติ 
และระดับชุมชนในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใตกรอบแผนแมบทความปลอดภัย
ทางถนน โดยกําหนดกิจกรรม บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจน และมีตัวชี้วัดเพ่ือ
ประเมินความสําเร็จท่ีเหมาะสม 

7. การจัดทํากระบวนการติดตามประเมินผลในการปองกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และผูศึกษามีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา

การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล จึงพยายามเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักท่ีมีความเก่ียวของโดยตรง ท้ังใน
ระดับผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ดังนั้น การศึกษาในครั้งตอไป ควรขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุม
และในปริมาณท่ีมากข้ึน เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีมีความหลากหลาย และรอบดาน 
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รัฐธิปตย ปางวัชรากร (2558). แนวทางการดําเนินการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ

ไทย ภายใตกรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ. เอกสารวิจัยสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี 11. วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
  



แบบสัมภาษณ 
เร่ือง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพ้ืนที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 
ช่ือ……………………................................. นามสกุล………………………………………… อายุ…………..ป 
ตําแหนง…………………………………………. สังกัด……………….……………………………. อายุงาน…..…ป 
ระดับการศึกษา……………………………….. วันท่ีสัมภาษณ……………….. สถานท่ีสัมภาษณ……………….. 
 
1. สภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
2. ทานในฐานะผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา มีขอเสนอเชิงนโยบาย 

และการวางแผนอยางไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
3. ทานระบุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา วาเกิดจากอะไร ท่ีไหนบาง 

อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
4.  ทานมีวิธีการปองกันและอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา อยางไร  
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
5. ทานมีวิธีการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา อยางไร  
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
6. ทานมีแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
  



 
 

แบบการเสนอโครงรางการศึกษาวิจัยสวนบุคคล (Proposal) 
หลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนที่ 14 

 
1. ช่ือผูจัดทํา นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช  เลขประจําตัว 04 
2. ช่ือเรื่อง เครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
3. ความเปนมาของเรื่องและสถานการณปจจุบัน 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีประสบปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
จากการประมาณการของ WHO เก่ียวกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) 
ในประเทศไทยสูงถึงรอยละ 36.2 ตอประชากรแสนคน เปนอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เปนอันดับสองของโลก นอกจากนี้หากพิจารณาจากสถิติขอมูลอุบัติเหตุทางถนนท่ีไดมีการรวบรวมไวตั้งแตป 
พ.ศ.2541-2552 พบวา ประเทศไทยมีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูท่ี 19.92 ตอประชากรหนึ่ง
แสนคน และในป พ.ศ.2552 มีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยอยูท่ี17.39 ตอประชากรหนึ่งแสนคน 
และปจจุบันจากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ขอมูลของศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังไม
ปดระบบรายงาน) พบวา มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 37,106 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2559 (35,995 ครั้ง) 
1,111 ครั้ง มีจํานวนผูบาดเจ็บ 31,350 คน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2559 (30,819 คน) 531 คน จํานวนผูเสียชีวิต 
11,702 ราย เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 (11,538 ราย) 164 ราย สาเหตุและพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิต 5 อันดับแรก ไดแก 1) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด 2) ขับรถตัดหนากระชั้นชิด 3) เมาสุรา 4) ทัศน
วิสัยไมดี และ 5) มีสิ่งกีดขวางทางถนน นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามตัวเลขท่ีปรากฏนั้น เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีวา
สถานการณอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทยนั้น อยูในระดับรุนแรง และสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เปนจํานวนมาก ภายใตสถานการณความรุนแรงดังกลาวนั้น รัฐบาลไทยไดพยายามแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง 
โดยไดมีการบูรณาการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย ภายใตแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 
ซ่ึงไดมีการจัดทําและประกาศใชมาแลว 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2548-2551) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2552-2555) 
และฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2556-2559) ประกอบกับองคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนดไวภายใตปฏิญญามอสโก รัฐบาลจึงไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยมีมติเม่ือวันท่ี 
29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กําหนดใหป พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade 
of Action for Road Safety) โดยมอบหมายใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ดําเนินการ
จัดทําแผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554–2563 โดยมีเปาหมายอยูท่ีการ
มุงเนนใหมีการลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือไมเกิน 10 ตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในป 
พ.ศ.2563 ภายใตกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลกของประเทศไทย 5 ประเด็นดังนี้ 
  



1. การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ (Building management capacity) 
2. การดําเนินการในการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนท่ีรองรับผูใชถนนทุกกลุม 

(Influence road design and network management) 
3. การดําเนินการเพ่ือใหไดมาตรฐานความปลอดภัยของรถ (Influence vehicle safety 

design) 
4. การดําเนินการเพ่ือให มีผลตอพฤติกรรมของผู ใชถนนทุกกลุม (Influence road user 

Behavior) 
5. การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Improve post-crash care) 
นอกจากนี้รัฐบาลพิจารณาวา สถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีแนวโนมความรุนแรง

เพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตรางกาย ทรัพยสินของประชาชน และมีผลกระทบตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดนโยบาย
แผนงานยุทธศาสตรมาตรการและการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมีความตอเนื่อง และคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดําเนินการปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนรัฐบาล จึงมีแนวทางการดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ  

1. ระดับนโยบาย ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) 

2. ระดับอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) 
ศูนย อํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.) และศูนย อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 

3. ระดับปฏิบัติการ ใหอยูในความรับผิดชอบศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
(ศปถ.อ.) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศปถ.อปท. )และศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศปถ.เขตกทม.)  

จังหวัดนาน ไดรับการคัดเลือกจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในการสงเสริมการทองเท่ียวใน
ลักษณะเปน 1 ใน 12 เมือง”ตองหาม...พลาด” ในชื่อ “นานกระซิบรักเสมอดาว”จากการท่ีการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยไดสงเสริม ใหจังหวัดนาน เปนจังหวัดทองเท่ียว ขณะท่ีจังหวัดนานมีถนนสายหลักเขาสูจังหวัด
เพียงเสนทางเดียว ลักษณะถนนเปนทางแคบและคดเค้ียว ตองอาศัยความชํานาญของผูใชรถใชถนน จากสถิติ
เก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร ท่ีเก็บรวบรวมโดยศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน สรุปไววา จํานวน
อุบติเหตุปงบประมาณ 2558-2560 ในรอบ 3 ท่ีผานมา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนรวมท้ังจังหวัดนาน 1,943 ครั้ง มี
จํานวนผูบาดเจ็บ 2,021 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 206 ราย สาเหตุสําคัญคือ ผูขับข่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการขาดจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ขณะท่ีถนนบางชวงไมไดรับการแกไข
ทางวิศวกรรมจราจร 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ถือเปนประตูเมืองหนาดานสูจังหวัดนาน ผูท่ีตองการจะมาเยือน
จังหวัดนาน ตองใชเสนทางถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ซ่ึงเปนถนนเสนทางหลัก จาก
รอยตออําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เชื่อมตออําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มุงหนาสูจังหวัดนาน เพ่ือเดินทางไปสู
แหลงทองเท่ียว แหลงธุรกิจการคา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มียานพาหนะวิ่งผานประมาณมากกวาวัน
ละ 5,000 คัน ดังนั้น ผูใชรถใชถนนเสนทางดังกลาวจึงมีปริมาณเปนจํานวนมาก เปนผลใหเปนเสนทางท่ีเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับมีถนนทางหลวงชนบท และถนน อบต.(หมูบาน) ซ่ึงมีปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยสาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนตมากถึงรอยละ 80 และท่ีนาพิจารณาคือ ปริมาณหรือจํานวนการ



เกิดอุบัติเหตุมีมากข้ึนอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเฉพาะชวงเทศกาลการทองเท่ียว เทศกาลสงกรานต 
และเทศกาลปใหม จากสถิติอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558–2560 และชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 
2561 ท่ีผานมา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนท่ีรวบรวมไวโดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 พบวา เสนทางถนนยันตรกิจโกศล ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 ท่ีพาดผาน
อําเภอเวียงสา และถนนทางหลวงชนบท ถนน อบต.(หมูบาน)ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
จํานวน 329 ครั้ง มีจํานวนผูบาดเจ็บ 529 ราย จํานวนผูเสียชีวิต 35 ราย สาเหตุมีท้ังท่ีเก่ียวของกับปจจัยเสี่ยง
ดานพฤติกรรมของผูใชรถ ปจจัยดานถนน ปจจัยดานยานพาหนะ และปจจัยดานสภาพแวดลอม 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน ในฐานะสํานักงานเลขานุการศูนยอํานวย
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน ซ่ึงมีบทบาท ภารกิจหนาท่ี ในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดับอําเภอ ไดใหความสําคัญในดานการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน ไดพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว จึงพิจารณาพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสาเปนอําเภอนํา
รองในดานการสรางความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน แบบพหุภาคี ใหเปนไปตามแนวนโยบายท่ีศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนาน (ศปถ.จ.นาน) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ
เวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) ดวยการจัดทําโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” โดยมุงเนนการบูรณาการภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการทํางาน เพ่ือ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในหลายๆดาน ท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถของเจาหนาท่ี การเสริมสรางวินัย
จราจร ตลอดจนปลูกฝงทัศนคติในการใชรถใชถนน และสรางการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ โดยดําเนินการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ในถนนเสนทางหลัก 
ถนนในชุมชน หมูบาน โดยมีภาครัฐ เชน สถานท่ีราชการ โรงเรียน ภาคเอกชนและภาคสวนประชาสังคม เชน 
สถานประกอบการธุรกิจการคา บริษัทฯ หางราน โรงงาน ปมนํามัน ฯลฯ ท่ีตั้งอยูท้ังสองฝงเสนทางถนนในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยหลักคิดภายใตการมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และ
รวมรับผลประโยชน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และกระตุนใหเกิดกระบวนการทํางานดานการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พรอมกําหนดเปาหมายในป 2561 ผลักดันให ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อําเภอเวียงสา (ศปถ.อ.เวียงสา) และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศปถ.
อปท) ไดมีการพัฒนาดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อยางตรงจุด เปนรูปธรรม และจัดกิจกรรมใน
การสรางถนนปลอดภัยอยางตอเนื่อง และอาจจะขยายผลสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในระยะตอไป แตเนื่องจากความไม
ชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของเครือขายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนํามาสูความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ ภายใตคําถามท่ีวา “อะไรคือ
แนวทางการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน และแนวทางการดําเนินงานของเครือขายเหลานี้ควรไดรับการบริหารจัดการอยางไรภายใตการ
ดําเนินโครงการ“รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยอําเภอเวียงสา ป 2561” 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน” 
 
  



4. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
3) เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงานโครงการ”รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยาง

ปลอดภัยในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
 
5. ขอบเขตการศึกษา 

ผูศึกษาใชรูปแบบการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ(interview) โดยนําผลการสัมภาษณ สภาพ
โดยท่ัวไปของการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
แนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะห สรุปเปน
แนวทางดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในอําเภอเวียง
สา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  

1)  ขอบเขตดานเนื้อหา เพ่ือศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
แนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการดําเนินงานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เพ่ือสรุปเปนแนวทางดําเนินงานโครงการ “รวมพลังเครือขายสรางความปลอดภัย ใชรถใชถนนอยางปลอดภัย
อําเภอเวียงสา ป 2561” อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

2)  ขอบเขตดานผูใหขอมูลและพ้ืนท่ีศึกษา ผูใหขอมูลหลักท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนนจากหนวยงานภาคีเครือขายท่ีสรางความรวมมือในการ
ทํางานและนํานโยบายความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากผูมีหนาท่ีและปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา จํานวน 6 คน ไดแก ผูบริหารท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีอํานวยการ สั่งการ จํานวน 2 คน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 4 คน  
 
6. แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

6.1. แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555/ 2556-2559 
6.2. แผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 
6.3. แนวความคิดเก่ียวกับเครือขาย 
6.4. ระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
นิยามศัพท 

1. อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง อุบัติเหตุจาการจราจรทางบก เปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช
ยานพาหนะตอไปนี้เพ่ือการจราจรหรือการขนสง ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล รถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต 
รถสามลอเครื่อง รถกระบะ รถตู รถโดนสารประจําทางและไมประจําทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยาน
สองลอ รถจักรยานสามลอ รถเพ่ือการเกษตร รถท่ีใชเครื่องยนตเกษตรมาดัดแปลง รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดรถไฟ
ชนกับรถยนต 



2. เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือกลุมองคกรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขาวสาร
รวมกัน หรือดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือลดความสูญเสีย
ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและของรฐั 

3. การปองกัน หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตางๆ เพ่ือชวยขจัดผลกระทบเชิงลบจากการ เกิด
อุบัติเหตุทางถนนกับบุคคลหรือทรัพยสินใหหมดไปอยางสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการเชิงโครงสรางและ
มาตรการท่ีไมใชเชิงโครงสรางในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

4. การแกไข หมายถึง การบริหารจัดการท่ีมีเปาหมายเพ่ือแกไขภาวะความเสี่ยงในการ 
เกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีอยูแลวใหลดหรือหมดไป 
 
 
 

ลงชื่อ……………….......………….......…………… 
 (นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช) 
 นักศึกษา นบ.ปภ. รุนท่ี 14 
 
 

[…√...] อนุมัติ […...] ไมอนุมัติ เนื่องจาก...............…………………………................……..………….…………………… 
 
 

ลงชื่อ……………….......………….......…………… 
 (นางสาวหทัยวัลลภ มีสมศักดิ์) 
 ผูอํานวยการโครงการ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
  



ประวัติผูศึกษา 
  
ชื่อ-นามสกุล  นายเตวิฏ สกุลสมณเดโช  
วัน เดือน ปเกิด 5 เมษายน 2510 
ภูมิลําเนา จังหวัดเชียงราย 
สถานท่ีอยูปจจุบัน  26 ม.16 บานสันตนกอ ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 รหัสไปรษณีย 57100 
Email tewit2510@gmail.com 
 
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน สาขานานอย 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน สาขานานอย 
 อําเภอนานอย จังหวัดนาน รหัสไปรษณีย 55150 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2534 รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2537-2556 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน สาขานานอย 
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