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อบุติัเหตทุางถนน กบั ผลต่อ “สขุภาพ” ของคนไทย 
ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ) 

เราตระหนักดวี่าปัญหา “อุบตัเิหตุทางถนน” ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกชี้ใหเ้หน็สญัญาณจากรายงาน
สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน ค.ศ.2015 ทีย่งัคงเป็นทัง้ปัญหาหลกัของการพฒันา เป็น
ปัญหาด้านสุขภาพ (Public Health Problem) และเป็นสาเหตุการตายและการบาดเจบ็
อนัดบัตน้ของโลก โดยทุกๆ ปี อุบตัเิหตุทางถนนไดค้ร่าชวีติคนบนโลกไปกว่า 1.25 ลา้นคน และ
บาดเจบ็อกี 50 ล้านคน และรอ้ยละ 90 ของความสูญเสยีเหล่านี้เกดิขึ้นในประเทศก าลงัพฒันา 
และเราตระหนกัอกีว่า อุบตัเิหตุทางถนน คอืสาเหตุอนัดบัหนึง่ ทีค่รา่ชวีติ “เดก็และเยาวชน” อายุ 
15-29 ปี และกว่า 2 ใน 3 ของเหยือ่ทีเ่สยีชวีติเป็นผูช้าย  

Concerned that, in light of the World Health Organization’s (WHO’s) Global status report on road 

safety 2015, road traffic continues to represent a major development issue, public health 
problem and leading cause of death and injury around the world, as crashes kill more than 1.25 
million people and injure as many as 50 million a year, with 90% of these casualties occurring in 

developing countries. Also concerned that road crashes are the leading cause of death for 

children and youth aged 15-29 years and that more than two thirds of the road traffic victims are 
males. 

ขอ้ความขา้งต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “ปฎิญญาบราซิเลีย” (Brazillia Declaration) ที่ องค์การ
สหประชาชาต ิและ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้ชญิผูน้ าของทุกประเทศทัว่โลกมาประชุมกนัในวนัที ่
18-19 พฤศจกิายน 2558 ที่เมื่อง บราซเิลยี ประเทศบราซลิ เพื่อจะทบทวนและหาวธิรีบัมอืกบัปัญหา
อุบตัิเหตุทางถนน ที่คร่าชีวิตคนบนโลกนี้ปีละกว่า 1.25 ล้านคน (หรอื ทุก ๆ 25 วนิาท ีจะมหีนึง่คน
เสยีชวีติบนถนน) หลงัจากที่ 5 ปีก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกนัประกาศ “ปฎิญญามอสโก” เพื่อก าหนดให้ม ี
“ทศวรรษเพื่อความปลอดภยัทางถนน” Decade of Action for Road Safety 2011-2020 โดยมเีป้าหมาย
รว่มกนัทีจ่ะลดการตายลงครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50) ในปี ค.ศ. 2020 หรอื พ.ศ.2563   

ประเทศไทย ซึง่จะเขา้รว่มในการประชุมครัง้ส าคญันี้ ถอืเป็นประเทศทีก่ าลงัเผชญิกบัปัญหาและ
สถานการณ์ที ่“ท้าท้าย” เพราะตวัเลขความสูญเสยีทีค่าดประมาณโดยองคก์ารอนามยัโลก กช็ีว้่าไทย
อยู่ใน อนัดบั 2 ของโลก ที่มคีนตายบนถนนปี 2012 จ านวน 24,237 คน หรอืคดิเป็นอตัราตาย 36.2 
ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้โลกถงึ 2 เท่า (เฉลี่ยอตัราตายทัง้โลก 17 ต่อประชากร
แสนคน) และประเทศไทย ยงัเป็น อนัดบั 1 ของโลกในอตัราตายจากรถจกัรยานยนต์ (คนไทยตาย
จากจกัรยานยนต ์26.3 ต่อประชากรแสนคน)  

ขอ้มูลจาก WHO เป็นการคาดประมาณ แต่เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการตายที่ค านวณ
เชงิคณติศาสตร ์จาก 3 ฐานขอ้มลูต ารวจ สาธารณสุข และประกนัภยั พบว่าจ านวนใกลเ้คยีงกนั อยา่งไร
ก็ตาม ตวัเลขการตายที่ใช้จรงิในปัจจุบนัคอืขอ้มูล “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” และ “ใบมรณบตัร” 
ซึง่แมจ้ะน้อยกว่า แต่กช็ีใ้หเ้หน็ว่ามคีนตายจากอุบตัเิหตุทางถนน สูงถงึปีละ  14,000 คน (ใบมรณบตัร  
พ.ศ.2556 จ านวนตาย 14,789 คน)  หรอื ทุกๆ วนั จะมี 40 ครอบครวัท่ีต้องสูญเสียสมาชิก และ
ทุกๆ วนัอกี 15 ครอบครวัตอ้งแบกรบัภาระเลีย้งดผููพ้กิารจากอุบตัเิหตุทางถนน ทีส่ าคญัหนึ่งในสามของ
ผูเ้สยีชวีติหรอืพกิารเป็นผูท้ีเ่ป็นก าลงัหลกัของครอบครวั ไม่นับรวมความสูญเสยีทางเศรษฐกจิทีร่วมกนั
ปีละ 2.3 แสนลา้นบาท   

ผลกระทบจากอุบตัเิหตุทางถนนไม่เพยีงแต่เป็นภาระใหก้บัครอบครวั สงัคม และเศรษฐกจิของ
ประเทศ แต่ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริการสุขภาพ ทัง้ดา้นงบประมาณและภาระงานของบุคลากร
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ทีม่จี ากดั ทัง้ๆ ทีค่วามความสญูเสยีและปัญหาเหล่านี้ “ป้องกนัได้” น่าตกใจทีแ่ต่ละปีมผีูบ้าดเจบ็เขา้มา
รบับรกิาร (เฉพาะสถานบรกิารกระทรวงสาธารณสุข) กว่า 1 ลา้นคนหรอืวนัละ 2,700 ราย  

ทุกครัง้ทีก่้าวเขา้ไปทีห่้องฉุกเฉิน (ER) รพ.รฐับาล ภาพทีป่รากฎ จะพบว่าครึง่หนึง่ของผู้ป่วย
ฉุกเฉินเป็น case บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนน และถา้ตามไปดทูีห่อผูป่้วยก็จะพบ
ผู้บาดเจบ็รุนแรงทีต่้องพกัรกัษาและบางรายต้องรบัการผ่าตดั รวมกนัถงึถงึ 1.3-1.4 แสนคน/ปี 
ซึง่พบว่ารอ้ยละ 4.6 ของกลุ่มนี้ ลงเอยดว้ยความพกิารอย่างใดอยา่งหนึง่ และสุดทา้ยกลบัไปเป็น
ภาระการดแูลของครอบครวัและสงัคม 

ขอ้มลูเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ กระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มผูบ้าดเจบ็รุนแรง (admit) จะพบว่า 2 
ใน 3 เป็นกลุ่มที่ใช้รถจกัรยานยนต์และเกอืบทัง้หมด (ร้อยละ 94) ไม่สวมหมวกนิรภยั ส่งผลให้มกีาร
บาดเจบ็ศรีษะร่วมดว้ยถงึรอ้ยละ 50 ซึง่ขอ้มลูจากราชวทิยาลยัประสาทศลัยแพทย ์(ศลัยแพทยท์ีผ่่าตดั
สมอง) กพ็บอกีว่า ประสาทศลัยแพทยใ์นโรงพยาบาลภูมภิาคของกระทรวงสาธารณสุข มีอยู่จ ากดัเพยีง 
52 จงัหวดั แต่อกี 23 จงัหวดั ถ้ามผีูป่้วยต้องรบัการผ่าตดัสมอง กต็้องส่งตวัมารกัษาทัง้ๆ ทีร่ะยะวกิฤต 
(โอกาสรอดหรอืไม่พกิาร) ของผู้ป่วยกลุ่มบาดเจบ็ศรีษะมเีพยีง 2 ชัว่โมงแรกหลงัเกดิเหตุ และถ้าไปดู 
ภาระงานจากการผ่าตดัสมองทีส่งูถงึปีละ 203 operations ต่อประสาทศลัยแพทย ์1 คน และส่วนใหญ่
เป็นการ “ผ่าตดัฉุกเฉิน” (Emergency case) ทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุทางถนน ทัง้ๆ ทีส่ามารถป้องกนัได ้   

 ถ้าเปรยีบสถานการณ์อุบตัเิหตุทางถนน เป็นเสมอืน “เกมส์ฟุตบอล” .. ผูท้ีดู่แลสุขภาพ 
คอื “ผู้รกัษาประตู” ทีเ่ป็นปราการด่านสุดทา้ยก าลงัถูกกระหน า่ยิง่ประตู .. ท าใหต้อ้งออกมา “ส่ง
สญัญาณ” ขอความช่วยเหลอืมาที ่ “โคช้และผูจ้ดัการทมี” ใหช้่วยสนับสนุนผูเ้ล่นหลกั ไม่ว่าจะเป็น 
ศูนย์หน้า กองกลาง หรอื กองหลงั ใหช้่วยกนัเปลีย่นจากเกมส์ “ตัง้รบั” มาเป็น “เกมส์รกุ” เพือ่
ป้องกนัการเสยีประต ู 

 เกมสก์ารรกุเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตุทางถนน ด่านแรก  (Education & Engineering) มสี าคญั
มาก เพราะเป็นการรุก ไปแกท้ีต่น้ทาง คอื การปรบัเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน และ การ
เปลีย่นกายภาพและสิง่แวดลอ้มใหข้บัขีไ่ดป้ลอดภยั (มาตรฐานความปลอดภยัถนน-สิง่แวดลอ้ม และ 
ยานพาหนะ) .. ด่านทีส่อง คอืการกวดขนับงัคบักฎหมายใชผู้ท้ีผ่า่ผนืกระท าผดิอยา่งจรงิจงั (ขบัเรว็ 
เมาขบั หลบัใน ฝ่าสญัญาณไฟ ฯลฯ) และกวดขนัใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนใช้อุปกรณ์นิรภยั (คาดเขม็ขดั
นิรภยั ใชห้มวกกนัน๊อก) ซึง่มาตรการทัง้ 2 ด่านนี้จะเป็นการลงทนุทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุ แต่ถา้ยงัเกดิอบุตัเิหตุ 
กต็อ้งม ีด่านทีส่าม คอื การเขา้ไปชว่ยเหลอืไดท้นัทว่งทแีละมกีารดแูลรกัษาฟ้ืนฟูสภาพทีม่คีุณภาพ 
ไมใ่หเ้กดิการตายหรอืพกิาร รวมทัง้การเยยีวยาจากประกนัภยั ทีเ่หมาะสมกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้   

 เกมสร์กุทีม่ปีระสทิธภิาพ ของทัง้ 3 ด่าน จะเกดิขึน้ไมไ่ด ้ถา้ขาด “ผู้จดัการทีมและโค้ช” ที ่
ให้ความส าคญั (ก าหนดทศิทางและนโยบาย) พร้อมทัง้ การสนับสนุนทรพัยากร สนับสนุนความ
พรอ้มของนักเตะ (ผูท้ีดู่แลทัง้ 3 ด่าน) อย่างเตม็ที ่มกีารตดิตามก ากบั ประเมนิผลอย่างใกลช้ดิ และ
ปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ให้ทุกต าแหน่งเล่นเกมสไ์ดอ้ย่างสอดประสานกนัเป็น Team Work และทนัเกมส์
หรอืสถานการณ์คู่ต่อสู ้รวมทัง้ การระดมความร่วมมอืจาก ประชาชน หรอื “กองเชยีร์” ใหพ้รอ้มใจ
และให้ความร่วมมอืในการ “เปลีย่นแปลงพฤติกรรมเสีย่ง” หนัมาสร้าง เกมส์รุกทีม่ปีระสทิธภิาพ 
อยา่งแทจ้รงิ    

การจะออกแบบเกมส์รุก หรือ ลงไปป้องกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นปัญหาที่ 
“ซบัซ้อน” จะต้องเขา้ใจสาเหตุปัจจยัทีล่กึทัง้ 2 ระดบั อนัดบัแรก (๑) คอื ปัจจยัจาก “คน รถ ถนนและ
สิง่แวดลอ้ม” ทัง้ทีเ่ป็นสาเหตุอุบตัเิหตุและสาเหตุการเสยีชวีติ อนัดบัสอง (๒) ทีเ่ป็น “รากปัญหา” คอื 
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ระบบการจดัการ/โครงสรา้ง กฎหมายและการบงัคบัใช ้ระบบมาตรฐานดา้นความปลอดภยั (ยานพาหนะ 
และ ถนน-สิง่แวดล้อม) ที่ส าคญัคอื รากปัญหาที่มาจากทศันะความเชือ่ของผู้ใช้รถใช้ถนน และคนใน
สงัคม ทีย่งัคงเชื่อว่า “เป็นเคราะห์กรรม” (ผลส ารวจ ABAC poll ตค.2552 ชีว้่า 1 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 26 
มองว่าอุบตัเิหตุเป็นเรือ่งเคราะหก์รรม ป้องกนัไมไ่ด)้  

ในส่วนของคนทีท่ างานเพื่อแก้ปัญหา ก็ยงัเน้นไปที่สาเหตุเพยีงปัจเจกหรอืบุคคล “ ท่ีประมาท 
ท าตวัเอง” ซึง่กไ็ม่น่าแปลกใจ เพราะความสูญเสยีจากคดอุีบตัเิหตุจราจร (ทีม่คีนตายมากกว่าคดีจาก
อาชญากรรม 4-5 เท่า) เมื่อเกดิขึน้ในแต่ละวนั กถ็ูกตอกย ้าดว้ยขอ้สรุปเพยีง “การขบัรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อืน่ถึงแก่ความตาย หรือทรพัยสิ์นเสียหาย” ต่างจากความสูญเสยีจากคดอีาชญากรรม
ทีทุ่กฝ่ายทัง้ต ารวจและญาติจะทุ่มเทหาสาเหตุ เพื่อจบั “ผู้ร้ายตวัจริง” ทัง้ๆ ทีผ่ลการศกึษาจากทัว่โลก
ก็ชี้ชดัว่า ถนนและส่ิงแวดล้อม เก่ียวข้องอุบติัเหตุถึงร้อยละ 28 และ ยานพาหนะ เก่ียวข้องอีก 
ร้อยละ 8 ดงันัน้ การสรปุสาเหตุอุบตัเิหตุเพยีงความประมาทและเน้นไกล่เกลีย่ยอมความ โดยไมไ่ด้ระบุ
สาเหตุอื่นๆ ท าใหก้ารแกปั้ญหาวนเวยีนอยูเ่พยีงการรณรงคส์ร้างจิตส านึก จนกลายเป็น “สตูรส าเรจ็” 
ส าหรบัประชาชนและคนท างานและผู้บรหิาร ที่จะพูดถงึทางออกของปัญหาอุบตัเิหตุเพยีงว่า “เราต้อง
ช่วยกนัรณรงคส์รา้งจติส านึก” 

การรณรงคส์รา้งจติส านึกความปลอดภยั ไมใ่ชเ่รือ่งทีไ่มส่ าคญั แต่ไมเ่พยีงพอทีจ่ะหยดุความสญูเสยี ถา้
ตราบใดทีส่าเหตุหลกั ไดแ้ก่ สภาพถนนและสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั ยานพาหนะทีป่ลอดภยั และ การ
บงัคบัใชก้ฎหมายกบัพฤตกิรรมเสีย่งทีจ่รงิจงั ยงัไม่เกดิขึ้น .. ท าไม “คนไทยคนเดยีวกนั ทีเ่รามกับอก
ว่าไมม่จีติส านึกและวนิัยความปลอดภยั” แต่เมือ่ขา้มไปต่างประเทศ เชน่ มาเลเชยี สงิคโปร ์ญีปุ่่ น ฯลฯ 
กเ็ปลีย่นเป็นคนละคน พรอ้มทีจ่ะ “เคารพและปฎบิตัติามกฎหมาย” ขึ้นมาทนัท ีซึง่ค าตอบส าคญั กค็อื 
การถกูตรวจจบั-บงัคบัใชก้ฎหมายและบทลงโทษทีจ่รงิจงั    

ขอยก 2-3 ตวัอย่างของอุบตัเิหตุทางถนนทีเ่กดิขึน้รายวนั เพื่อสะทอ้นให้เป็นปัญหาเชงิระบบ ที่
ตอ้งการใหม้กีารลงไปแกท้ี ่“รากปัญหา” มเิช่นนัน้ กจ็ะเกดิซ ้าซากไมจ่บสิน้ เช่น   

(๑) กรณีรถนักข่าว Spring News ประสานงากบัรถกระบะบรรทกุ (12 สงิหาคม 2558) บนทางเบีย่ง
ถนนพหลโยธนิ ชว่งก าแพงเพชร-ตาก ทีก่ าลงัซ่อมทางแต่ขาดป้ายและไฟสอ่งสว่างทีเ่พยีงพอ เพือ่
จะเตอืนผูข้บัขี ่จนเป็นเหตุใหเ้กดิอบุตัเิหตุและมผีูบ้าดเจบ็สาหสั 2 ราย    

รากปัญหา : ระบบควบคุมก ากบัความปลอดภยัเขตก่อสรา้ง (work zone safety) ทีจ่ะตอ้งก ากบั
ใหผู้ร้บัเหมาตดิตัง้ระบบเตอืนและมอีปุกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐาน แต่ในกรณีนี้และทีอ่ืน่ๆ อกีทัว่
ประเทศกย็งัมขีอ้จ ากดั และตอ้งมกีารทบทวน  (เพราะไม่เช่นนัน้ กจ็ะมเีหตุการณ์ลกัษณะนี้เกดิ
ซ ้าชากไดต้ลอดเวลา) 

(๒) กรณี รถรบัจ้างรบัส่งนักเรียน ซึง่เป็นรถปิกอพัดดัแปลงสภาพ เพือ่มาบรรทกุนกัเรยีนจ านวน 11 
คน คนขบัใชค้วามเรว็สูงและสนันิษฐานหลบัใน ชนต้นไมท้ีเ่กาะกลาง เป็นเหตุใหท้ัง้คนขบัและ
นกัเรยีนเสยีชวีติ 9 คน ในครัง้เดยีวกนั (เหตุการณ์ที ่อ.ตากใบ วนัที ่11 สงิหาคม 2558) 

รากปัญหา : ระบบควบคุมก ากบั “รถรบัจ้างรบัส่งนักเรียน” ซึง่ใชช้่องว่ากฎหมาย น ารถส่วน
บุคคล มาดดัแปลงสภาพ เพือ่รบัส่งนักเรยีน โดยความสมคัรใจของผู้ปกครอง เพราะไม่มรีถ
สาธารณะทีส่ะดวกปลอดภยั หรอื รถนกัเรยีนตามเกณฑม์าตรฐานกร็าคาแพงจนจ่ายไมไ่ด ้ดงันัน้ 
เพือ่ใหค้นขบัสามารถมกี าไรจากการรบัส่ง จ าเป็นตอ้งบรรทุกนักเรยีนจ านวนมาก และน ามาซึง่
ความเสีย่ง จากการดดัแปลงสภาพ ตดิตัง้เกา้อี้ทีไ่ม่ได้ยดึเกาะอย่างปลอดภยั การทีร่ถจะขาด
เสถยีรภาพ (บรรทกุคนจ านวนมาก) ขบัขี ่เชน่ การเขา้โคง้ หยดุกระทนัหนั ฯลฯ 

(๓) กรณี รถทศันาจร ของ รร.บา้นดงหลบ ทีป่ระสบเหตุทีถ่นนสาย 304 อ.นาด ีจนมนีักเรยีนและครู
เสยีชวีติ 16 ศพ แมจ้ะมสีาเหตุจากคนขบั ทีใ่ชค้วามเรว็ลงเขาไม่เหมาะสม แต่กม็หีลายปัจจยัที ่
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ซบัซ้อน เช่น การนัดเด็กเดนิทางเทีย่งคนื ในเสน้ทางลาดชนั โดยใชค้นขบัคนเดยีว รวมทัง้รถที ่
โดยสารกเ็ป็นรถ 2 ชัน้ทีส่ภาพไมพ่รอ้ม เพราะมปัีญหาเครือ่งยนตต์ัง้แต่ออกเดนิทาง   

รากปัญหา : การทศันศกึษา แต่ละครัง้ โรงเรยีนจากมงีบทีจ่ ากดั เพราะ งบจดัสรรรายหวันกัเรยีน
ประถม จะอยู่ที ่240 บาท / คน / เทอม แต่ต้องใช้กับ (๑) ค่ารถเช่าเหมา (๒) ค่าทีพ่ ัก (๓) 
คา่อาหาร (๔) คา่อืน่ ๆ เชน่ เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯลฯ .. 
ท าใหทุ้กโรงเรยีน ทีจ่ะพานักเรยีนไปทศันศกึษาใกล ้ๆ ตอ้งหาวธิปีระหยดัโดยการ (๑) เดนิทาง
กลางคนื เพือ่ลดค่าทีพ่กั (๒) ใช้คนขบัคนเดยีว (๓) ใช้รถขนาดใหญ่ ๒ ชัน้ ทีอ่าจจะต้องผ่าน
เสน้ทางลาดชนั (๔) ประหยดัเรือ่งการท าประภยับุคคล PA ซึง่จะมปีระโยชน์กรณีทีเ่กดิเหตุไม่
คาดคดิ ฯลฯ  

 ดงันัน้ สิ่งที่ต้องช่วยกันผลกัดนัให้เกิดขึ้นคือ (๑) ท าให้คนสงัคมไทย รบัรู้และตระหนักว่า 
“อุบตัเิหตุทางถนน” เป็นสิง่ที่ป้องกนัได ้ไม่ใช่เรื่องเคราะห์กรรม และ (๒) ท าให้ผู้บริหารและผู้ท่ีดแูล
รบัผิดชอบ ต้องเน้นการพฒันา “ระบบจดัการท่ีเข้มแขง็” เพื่อแก้ไขที่ “รากปัญหา” และไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ที่ซ ้าซาก โดยเน้นเรื่องการจดัการที่เขม้แขง็ ตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติ เสนอไว้ 
ไดแ้ก่  

- เร่งผลักดันโครงสร้าง/กลไกจดัการที่เข้มแข็ง มีระบบงบประมาณ การบูรณาการการ
ด าเนินงานตลอดทัง้ปี (ไม่เฉพาะเทศกาล) พรอ้มทัง้การตดิตามก ากบัอย่างจรงิจงัจากภาค
นโยบาย  

- มรีะบบขอ้มลูการตายทีเ่ชื่อถอืได ้(ไม่ต้องรอให ้WHO มาใชต้วัเลขคาดประมาณ) พรอ้มทัง้ 
การสอบสวนสาเหตุเชงิลกึในเหตุการณ์ส าคญั ทีไ่มใ่ช่การสรปุเพยีง “ความประมาท” 

- มกีารจดัการโครงสร้างถนน สิง่แวดล้อม และ ยานพาหนะที่ได้มาตรฐานความปลอดภยั 
พรอ้มมรีะบบควบคุมก ากบั และ ตรวจสอบ (Formal Audit)  

- มกีารพฒันากฎหมายและการสนบัสนุนใหส้ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
- มรีะบบการเรยีนรู้เรื่องความปลอดภยั และออกใบอนุญาตขบัขี่อย่างเป็นขัน้ตอนและมี

คุณภาพ (Graduate Licensing)  
- มรีะบบดแูลช่วยเหลอืฉุกเฉิน และ การดแูลเยยีวยาหลงัเกดิเหตุไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ฯลฯ 

 ระบบจดัการท่ีเข้มแขง็ ทัง้หมดนี้ จะเกดิได้จรงิต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่ายทัง้ภาค
นโยบายและผู้ปฎิบตัิ พรอ้มทัง้มกีลไกวชิาการ ทัง้ในส่วนหน่วยงานรฐั มหาวทิยาลยั และ มูลนิธหิรอื
ภาคเอกชน เช่น มลูนิธไิทยโรดส ์มลูนิธป้ิองกนัอุบตัภิยัแห่งเอเชยี มลูนิธเิมาไม่ขบั มลูนิธเิพื่อผูบ้รโิภค 
TDRI ศูนยว์จิยัการบาดเจบ็ในเดก็ฯ ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน ฯลฯ เพื่อเขา้มาเสรมิงาน
วชิาการ การพฒันาระบบขอ้มลู การวจิยัประเมนิผล ร่วมไปกบัหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบดแูล ไม่ว่าจะ
เป็น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ หรอื
แม้แต่ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั คอื การมขี้อมูลสาเหตุที่เป็น “รากของ
ปัญหา” ท่ีเป็นปัญหาเชิงระบบโครงสร้าง พรอ้มเสนอทางเลอืก (How to) ทีจ่ะช่วยใหห้น่วยงานหลกัที่
เกีย่วขอ้งไดม้มีาตรการใหม ่ๆ ในการเพิม่ความปลอดภยัทางถนนใหก้บัคนไทยมากขึน้  

  



5 
 

จาก case ตวัอย่างอุบตัเิหตุรถทศันาจร หรอื รถรบัจ้างรบัส่งนักเรยีน .. ศูนย์วชิาการเพือ่ความ
ปลอดภยัทางถนน ไดร้่วมกบั ศนูยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย TDRI มลูนิธเิพือ่ผูบ้รโิภค ศกึษา
และวเิคราะหส์าเหตุและทางแกไ้ข พรอ้ม การจดัท าขอ้เสนอใหท้าง สพฐ. และ อปท. มมีาตรการใน
การคดัเลอืกรถทศันาจร/คนขบั การท าสญัญาเดนิทางทีร่ดักุม มปีระกนัภยั การงดเดนิทางในช่วง
กลางคนื ฯลฯ ซึง่หน่วยงานเหล่านี้ กไ็ดร้บัขอ้เสนอและมขีอ้สัง่การลงไปสูผู่ป้ฏบิตัทิัว่ประเทศ 

 กล่าวมาทัง้หมด เพื่อจะชีแ้ละเน้นย ้าใหเ้หน็ว่า “อุบตัเิหตุทางถนน” เป็นปัญหาทีม่เีหตุปัจจยัและ
รากปัญหาซบัซ้อน เกี่ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ล าพงัการแก้ด้วยระบบราชการที่มอียู่จะไม่สามารถ
ขยบัลงไปแก้ที่รากปัญหาได้ จ าเป็นต้องมกีารจดัการในรูปแบบ “ความร่วมมือ” (Partnership for 
Road Safety) ซึ่งเป็นหลักการสากล และเน้นการจัดการเชิงระบบให้เข้มแข็ง มากกว่าการแก้
สถานการณ์แบบเฉพาะหน้า  

 เช่นเดยีวกบั ทมีฟุตบอลทีจ่ะบรรลุเป้าหมายถ้วยรางวลั ก็ต้องมรีะบบจดัการและการสรา้งทมีที่
เขม้แขง็ ต่อเนื่อง แต่ถงึกระนัน้ เกมสฟุ์ตบอลกย็งัมวีนัไดพ้กัแขง่ และส าหรบัอุบตัเิหตุทางถนน ทีม่คีวาม
สูญเสยีเกดิขึน้ทุกวนั ยิง่ต้องเน้นการจดัการที่เขม้แขง็และทมีสหสาขาวชิาชพี ที่มาท างานร่วมกนัแบบ
มุง่มัน่ทุ่มเทกห็ลายเท่า และทัง้หมดนี้จะเกดิขึน้ไม่ไดเ้ลย ถา้ขาดการหนุนเสรมิจาก “ผูจ้ดัการและโค้ช” 
ที่ลงมาท าความเข้าใจปัญหาและเกาะติดจรงิจงั เพื่อน าทมีบรรลุเป้าหมาย หรอืในที่นี้คอื “เกิดความ
ปลอดภยัทางถนน” กบัคนไทยทุกคน 

*********************************** 


