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รุ่งฤทธิ์เพ็ชรรัตน์

ในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค หน้าเพจ ‘มีด่านบอกด้วย’ สร้างกระแสได้พอสมควร ใครหลายคน
พากันกด‘ถูกใจ’เพราะระบบร่วมด้วยช่วยกันอัพเดต‘เรียลไทม์’แบบนี้ทำให้รอดพ้นด่าน

ตรวจยามค่ำคืนของตำรวจหรือเรียกด้วยคำแทนน่ารักแต่สำเนียงแสนชังว่า‘ลูกเสือ’กันมานักต่อนัก
  ไม่ได้สรรเสริญผู้คิดค้นเพจหลบด่าน ไม่ได้สนับสนุนการเมาแล้วขับ และไม่อาจเรียกพฤติกรรมนี้ว่า

ฉลาดแกมโกงได้เต็มปากแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือนี่คือทัศนคติของคนธรรมดาที่มีต่อตำรวจ

เชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าคนไทยส่วนหนึ่งไม่ชอบตำรวจ

ยอมรับว่าการทำงานของตำรวจหลายท่านอยู่บนฐานความตรงไปตรงมา แต่เรื่องราวของการ ‘แตก

แถว’ก็ใช่ว่าน้อยภาพตำรวจเป็นตัวแทนของด่านเก็บสว่ยรีดไถคา่คุม้ครองซุ้มมือปืนคุมบ่อนอิทธพิลเหนือ

กฎหมายมีให้เห็นจนชาชินตั้งแต่ก่อนสโลแกน‘ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้’จะถูก

ลั่นวาจาโดยพล.ต.อ.เผ่าศรียานนท์เสียอีก

สมัยก่อน (หรือสมัยนี้ก็ยังใช่?) ใครๆ ก็อยากมีสมาชิกในครอบครัวสักคนสวมเครื่องแบบสีกากี

นอกจากจะเป็นข้าราชการที่พ่วงหลักประกันทางอาชีพไว้มากมายแล้ว ยังมีอำนาจที่มองไม่เห็นไว้เพื่อคอย

ช่วยเหลือให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาได้ไหว้วานในยามคับขัน

“ให้พี่เขาไปเอาใบขับขี่ให้หน่อยไม่อยากเสียค่าปรับ”ตัวอย่างการไหว้วานกันง่ายๆ

แม้ตำรวจจะเป็นชิ้นส่วนของสังคมที่มีภาระสำคัญและยิ่งใหญ่ หนังฝรั่ง หนังไทย ก็มักมีตำรวจเป็น

พระเอกผดุงความยุติธรรม ไม่ต่างอะไรจากซูเปอร์ฮีโร่ เป็นอนาคตที่เด็กๆ ใฝ่ฝันถึง แต่ในบ้านเราตำรวจ

กลับเป็นอะไรที่ตรงกันข้าม

สุดท้าย จากตำแหน่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บังคับใช้กฎหมาย ตำรวจกลับกลายเป็นชนชั้นที่มีต้นทุน

ทางสังคมต่ำเจียนติดลบเสมอมา

‘จราจร’ถือว่าเป็นตำรวจที่ชาวบ้านเห็นหน้าค่าตาในระยะประชิดบ่อยที่สุดหลายคนบอกว่าตำรวจ

จราจรทำให้การใช้ชีวิตยุ่งยากรถติดชอบตั้งด่านรีดไถแถมบางครั้งแทบจะทำให้รถชนกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ

ก่อนจะสรุปเอาเองว่าจราจรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจตกต่ำ

จนบางครัง้ก็ไกลไปถงึเรือ่งที่ใครๆเคยพดูกนั“ตำรวจที่ตอ้งออกมาอยู่บนถนนหรอืในปอ้มตามสี่แยก

ก็เพราะว่าไม่มีใครอยากให้อยู่ที่โรงพัก”

แต่ทกุอยา่งสามารถแกไ้ขฟืน้ฟูได้เมือ่องคก์รตำรวจเผชญิภาวะตกตำ่ถงึขดีสดุทางเดยีวที่จะพลกิชะตา

ตำรวจขึ้นมาได้ก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโครงสร้างและบทบาทต่อสังคมซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่อง

ที่ใครๆก็รู้แก่ใจแต่ก็ทำได้แค่‘เงื้อ’มาโดยตลอด

โครงการระยะสั้น4 เดือนการพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง

ถนนอย่างบูรณาการเริ่มต้นขึ้นเมื่อ1เมษายนจนถึง31กรกฎาคม2554เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

ระบบการทำงานโดยมีฉากหลังทศวรรษแห่งความปลอดภัยเป็นเป้าหมายและแรงสนับสนุน

มองในรายละเอียด แม้จะเป็นจุดเล็กๆ เพียงแค่ปรับระบบเพิ่มประสิทธิภาพของงานจราจร โดยให้

ทีมสอบสวนและหน่วยงานอื่นๆ ยื่นมือเข้ามาช่วย แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญขององค์กรตำรวจ

หลังจากแช่แข็งตัวเองอยู่นาน

ในฐานะประชาชนเมือ่ตำรวจเปดิตวัแกไ้ขเราก็นา่จะเปดิใจให้โอกาสพลพรรคสีกากีมากขึน้...จรงิไหม
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กลับ ให้ ได้ ไป ให้ ถึง หน้า 12

มาตรการปราบนักซิ่ง

จะมีก่ีคนท่ีรู้ว่าถนนประเทศไทยมีการจำกัดความเร็ว
ในเมื่อใครๆก็นิยมขับขี่กันด้วยความเร็วสูง

ทั้งที่หากดูกันจริงๆ‘ความเร็ว’แทบจะเป็นตัวการ
สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้ง

ในต่างประเทศมีมาตรการค่าปรับแสนแพง
ขณะที่บ้านเราเทียบกันแทบไม่ติด

ถอดรหัส อุบัติเหตุ  หน้า 8
อุบัติเหตุไม่ใช่แค่‘ความประมาท’

แทบทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
‘ความประมาท’จะตกเป็นผู้ร้ายทุกครั้ง

ไม่ต่างจาก‘ไฟฟ้าลัดวงจร’ในเหตุเพลิงไหม้
แต่สาเหตุแวดล้อมอื่นๆกลับรอดตัวหายไป
ในกลีบเมฆ‘ร่วมทาง’ร่วมถอดรหัสเหตุสลด

ของกองเชียร์ทีมเชียงรายยูไนเต็ด
ที่ประสบเหตุรถบัสชนกันพลิกคว่ำ

จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ราย
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4 ถนนรอบโลก

ที่ผ่านมา เมื่อกล่าวถึงปัญหาจราจร เรามัก
พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขถนนหนทางให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่รถยนต์ไม่ว่าจะเพิ่มที่จอดรถ
สร้างทางลอยฟ้า-มุดดินขยายช่องถนนเพื่อให้
ยวดยานสัญจรคล่องตัวที่สุด แต่บางทีก็มาก
เสยีจนกระทัง่ละเลยสวสัดภิาพของ‘คนเดนิเทา้’
ทั้งที่พวกเขามีสิทธิใช้ถนนได้อย่างเท่าเทียม
รถยนต์

เมอืงซูรคิสวติเซอร์แลนด์ไม่เปน็เชน่นัน้
เมือ่เทศบาลเมอืงจดัลำดบัความสำคญัของการ
ใช้ถนนใหม่ พื้นที่จราจรบางแห่งจึงถูกปิดเป็น
บริเวณกว้าง เพื่อรองรับห้างสรรพสินค้าใหม่
และอพาร์ทเมนท์ มีการจำกัดพื้นที่จอดรถ

อย่างเข้มงวด และห้ามจอดริมถนนเด็ดขาด
ส่งผลให้ถนนในเมืองกลายเป็น ‘สวรรค์ของ
นักเดินเท้า’ภายในระยะเวลาอันสั้น

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายวางแผน
จราจรของเทศบาลเมืองซูริคเริ่มมาตรการ
ทรมานผู้ขับขี่ยานพาหนะด้วยวิธีหลายหลาก
ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มไฟแดงถี่ขึ้นบนถนนที่
มุ่งเข้าตัวเมือง ปิดอุโมงค์ลอดใต้สี่แยกหลัก
รวมไปถึงระบบรถรางในเมืองที่สามารถ
เปิดสัญญาณไฟปิดเปิดได้ตามใจชอบเมื่อ
แล่นเข้ามาใกล้ถนน รถยนต์จึงต้องหยุดเพื่อ
หลีกทางให้ขนส่งมวลชนได้ไปก่อน

ที่มา:www.nytimes.com

SWITZERLAND
สวรรค์ของนักเดินเท้า

ไม่ว่าสาเหตุเกิดจากการบริหารบ้านเมืองหรือ
วิศวกรรม ถนนขรุขระไม่ได้เป็นเรื่องของ
ประเทศยังไม่เจริญเท่านั้น เพราะแม้แต่ใน
สหราชอาณาจักรเองก็ยังต้องเผชิญอันตราย
จากหลุมบ่อบนผิวถนนที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ดูแลเช่นกัน

ล่าสุด เว็บไซต์  potholes .co.uk
ได้จัดการประกวด ‘หลุมอันตรายที่สุด’ โดย
ให้ประชาชนโหวตหลุมบ่อบนผิวถนนที่คิดว่า
แย่สุดๆเท่าที่เคยเจอมา

งานนี้หลมุที่ได้รบัรางวลัชนะเลศิคอืหลมุ
หมายเลขB6343จากถนนบี-โรด(B-Road)
ย่านมิตฟอร์ด เมืองนอร์ธทัมเบอร์แลนด์

 ผู้รว่มโหวตตา่งบอกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่
มันอันตรายอย่างยิ่งนัก ด้วยขนาดกว้าง 30
ยาว60ลกึ10เซนตเิมตรมีขอบทัง้ชนัและคม
แบบที่ทำให้ยางรถยนต์เส้นหนาแตกได้ง่ายๆ

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังเปิดพื้นที่ให้
ทุกคนร่วมแชร์ประสบการณ์ตกหลุม เพื่อ
ช่วยกันสร้างฐานข้อมูลความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ
กับคนอื่นๆในคราวต่อไปรวมถึงให้คำแนะนำ
ผู้ตกหลุมมือใหม่ในการเขียนรายงานเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเทศบาลท้องถิ่นอีกด้วย

ที่มา:www.telegraph.co.uk

รถยนต์สว่นตวัคอืฝนัของใครหลายคนอาจเปน็
เพราะความสะดวกสบายแต่บางครั้งการมีรถ
ก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายของการมีรถก็ดูไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ใช้งานเอาเสียเลย

บรกิารแชร์รถซิปคาร์(Zipcar)อาจเปน็
ทางเลือกที่ดีที่สุดในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้
เพราะผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินเท่าที่ใช้
รถจริงเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน ไม่ต่าง
จากการเช่ารถ โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ
ประเภทรถยนต์และพื้นที่ใช้งาน

ค่าเช่ารถซิปคาร์ที่เรียกได้ว่าแพงอันดับ
ต้นๆของอเมริกาคือ11เหรียญต่อชั่วโมงใน

เขตเมืองนิวยอร์กทว่าผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
ค่าซ่อมบำรุง และค่าที่จอดรถเพิ่ม เพราะคุณ
สามารถจอดในจุดบริการจอดรถของซิปคาร์
โดยเฉพาะ

ปัจจุบัน ซิปคาร์ มีสมาชิกที่เรียกว่า
‘ซปิสเตอรส์’(Zipsters)กวา่560,000คนทัง้
ประเภทบคุคลและธรุกจิมีเครอืขา่ยครอบคลมุ
ในอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ โดยบริษัท
ผู้ผลติรถยนต์หลายเจา้ตา่งใหก้ารสนบัสนนุการ
แชร์รถในเชิงพาณิชย์อย่างแข็งขันซึ่งก็เป็นการ
โปรโมตรถยนต์ของพวกเขาไปในตัว

ที่มา:www.smartplanet.com

USA
บริการแชร์รถ

UK
หลุมถนนยอดแย่
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BANGLADESH
ถนนอันตราย

USA
ข้ามผิดติดคุก

ทางหลวง3,492กิโลเมตรบวกกับถนนย่อย
อีก 4,268 กิโลเมตร ของบังคลาเทศขึ้นชื่อ
ว่าเป็นกับดักแห่งความตายของหลายๆ คน
เมื่อตัวเลขสถิติล่าสุดปรากฏออกมาว่า
อบุตัเิหตุทางถนนรายปีประมาณ20,000ครัง้
คร่าชีวิตเหยื่อไปกว่า4,000คน

ตัวเลขดังกล่าวโด่งดังเป็นข่าวใหญ่
เมื่อ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทาเร็ค มาซุด
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังและอัชฟาคมูเนียร์
มิสชุคนักข่าวใหญ่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ
รถบัสประสานงาบนทางหลวง ดาการ์-อริชา
การเสียชีวิตของทั้งคู่นับเป็นเรื่องสะเทือนใจ
ชาวบังคลาเทศอย่างมาก

หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น นับเป็น
จุดเริ่มต้นให้ชาวบังคลาเทศตื่นตัวเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุทางถนนกันยกใหญ่ ผู้เกี่ยวข้อง
ออกมาวิเคราะห์หาสาเหตุของรถชนครั้งนั้น
ว่าอาจจะมีต้นไม้ข้างทางซึ่งบดบังทัศนวิสัย
ตรงทางโค้งจนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากหลายครั้ง

อย่างไรก็ตามกรณีนี้นับเป็นเรื่องที่ต้อง
แก้ไขในระดับประเทศ เพราะสภาพถนนของ
บังคลาเทศนั้นเรียกได้ว่ายอดแย่สภาพรถบัส
ในประเทศซึง่มีสภาพไม่นา่จะใช้งานได้บวกกบั
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไร้การควบคุม ทำให้
สถิติคนตายบนถนนมากมายเหมือนที่เห็น
ที่มา:www.globalvoicesonline.org

ราเคลเนลสนัคณุแม่ลกู3ถกูศาลแอตแลนตา
ตดัสนิให้บำเพญ็ประโยชน์แก่ชมุชน40ชัว่โมง
และถูกคุมประพฤติอีก 12 เดือน ในคดี
ฆาตกรรมจากยานพาหนะดว้ยการพาลกูชาย
วัย4ขวบข้ามถนนกลับบ้านแต่ถูกคนเมาขับ
รถชนแล้วหนีซึ่งก่อนหน้านี้นอกจากต้องเสีย
ลูกชายไป ในชั้นต้นเนลสันยังถูกลงโทษหนัก
กว่าคนขับที่มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเสียอีก

ไม่ต่างจากคนเดินถนนส่วนใหญ่
ที่เลือกใช้เส้นทางสั้นที่สุดเพื่อตรงเข้าบ้าน
เธอพาลูกชายและลูกสาวอีก 2 คนข้ามถนน
ไฮเวย์ขนาด5เลนหลังลงจากรถประจำทาง
ตรงป้าย ห่างจากสัญญาณไฟราว 800
เมตร นั่นเท่ากับว่าการข้ามถนนของเนลสัน

ผิดกฎหมายเต็มๆ
จากกรณีนี้แมว้า่จะเกดิจากตวัผู้ใช้ถนน

เอง ระบบจราจรยั ง มี ฝ่ า ยอื่นๆ เช่น
ผู้ออกแบบไฮเวย์ วิศวกรจราจร นักวางแผน
การขนส่งมวลชน รวมทั้งผู้ กำหนดการ
ใช้ที่ดินที่ยินยอมให้ป้ายรถเมล์ตั้งอยู่ไกลจาก
สญัญาณไฟและไมม่ีทางขา้มอืน่ๆที่ปลอดภยั
เพียงพอ

ระหว่างปี 2000-2009 คนเดินถนน
ในสหรัฐกว่า47,700รายเสียชีวิตมากกว่า
688,000 คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจร เฉลี่ยแล้วคนเดินถนนที่นั่นถูกรถยนต์
หรือรถบรรทุกชนทุกๆ7นาที

ที่มา:www.t4america.org

ไม่นานมานี้มีคลปิวดิโีอหนึง่สรา้งความฮอืฮา
บนอินเทอร์เน็ต ปรากฏภาพนายอาร์ทูรัส
ซูโอกัส นายกเทศมนตรีเมืองวิลเนียส ใช้รถ
ลำเลียงพลหุ้มเกราะไล่บดขยี้เมอร์ซิเดสเบนซ์
คนัหนึง่ที่จอดอยู่บนทางจกัรยานจนพงัยบัเยนิ
เมื่อเศรษฐีเจ้าของรถทำธุระเสร็จเดินกลับมา
เห็นสภาพรถของตัวเองถึงกับนิ่งอึ้ง

ทราบภายหลังว่า เรื่องนี้เป็นเพียงการ
จัดฉากเพราะนายกเทศมนตรีผู้นี้ออกมาเผย
วัตถุประสงค์แท้จริงในการเผยแพร่คลิปว่า
เขาต้องการส่งข้อความให้ชาวเมืองเจ้าของ
รถยนต์ที่มักจอดรถในที่ห้ามจอดทราบว่า

รฐัไม่อาจยอมรบัพฤตกิรรมที่ขาดความเคารพ
ต่อกฎหมายได้

ภาพรถยนต์หรูบี้แบนเป็นเศษเหล็ก
แทนการตักเตือนว่า ต่อไปนี้ รัฐจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติการเชิงรุกกับผู้ทำผิดกฎจราจรอย่าง
ไม่อ่อนข้อ

นี่อาจเป็นการตั้งคำถามกับสังคมว่า
เหตุใดจึงปล่อยปละละเลยให้ผู้ขับขี่บางคน
เข้าใจว่าตนอยู่เหนือกฎระเบียบ และเราจะ
รับมือกับพวกเขาอย่างไร?

ที่มา:www.dailymail.co.uk

USA
บริการแชร์รถ

LITHUANIA
ต้องเหยียบให้พัง



6 สิทธิบนถนน กองบรรณาธิการ  ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)

นโยบายด้านความปลอดภัย
กับการท่องเที่ยว

ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า การท่องเที่ยวเป็น

แหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทย ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
สนับสนุนการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ

จนเป็น ‘อุตสาหกรรม ’ แน่นอนว่าตัวเงินมหาศาลระดับ 5.8
แสนล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

ถูกระบุโดย‘ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร’์เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถเพิ่มอัตราการจ้าง หลายคนมีงานทำ ไม่ต้องเตะฝุ่น

 แน่ นอน เมื่ อ มี การ ท่ อง เที่ ย ว  ก็ ย่ อม มี การ เดิ นทาง แล ะ หลายครั้ ง ไม่ ถึ ง จุ ด
หมาย ด้วยหลายสาเหตุ โดยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้การเดินทางมีอันต้องสะดุด คงหนีไม่พ้นอุบัติเหตุ

โดย สถิ ติ ดั้ ง เดิ ม กล่ า ว กั น ว่ า  การ เดิ นทางที่ ปลอดภั ย ที่ สุ ด คื อ  เครื่ อง บิ น  รองลงมา คื อ รถ ไฟ
ไม่ใช่แพะแต่บริเวณบรรจุความสุ ่มเสี ่ยงต่อการเดินทางไปไม่ตลอดรอดฝั ่งมากที ่ส ุดก็คือท้องถนน



73 ร่วมทาง

BAD ROAD TRIP
องคก์รดา้นความปลอดภยัอยา่งMakeRoadSafeและFIAFoundation
ได้ทำบันทึกการรวบรวมปัญหาความปลอดภัยในการเดินทาง ชื่อ Bad
Trip:Internationaltourismandroaddeathindevelopingworld
ส่งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

ข้อมูลในบันทึกดังกล่าว เช่น การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว
ชาวอเมริกา ร้อยละ 72.6 เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเกิดจาก
รถยนต์ร้อยละ73ตามมาด้วยรถจักรยานยนต์ที่ร้อยละ12

ขอ้มลูที่นา่ตกใจคอืประเทศไทยถกูจดัอนัดบัความเสีย่งในลำดบั
ที่ 2ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนารองจากฮอนดูรัสตัวเลขดังกล่าว
แสดงไว้ว่า ทุกๆนักท่องเที่ยวอเมริกัน 100,000 คน จะมีอัตราการ
ตาย50คนเทียบกับสถิติของคนไทยที่มีเพียง18.7คนต่อประชากร
100,000คน

กรณีล่าสุดของBadTripที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวครึกโครม
ในอังกฤษ และถูกสื่อสารไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม ที่ผ่านมาคือ นักเรียนหนุ่มชาวอังกฤษ วัย 19 ปี 3 คน
ที่ท่องเที่ยวในเมืองไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนข้าวสาร จากนั้นได้
นั่งรถต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ แต่สุดท้ายกลับต้องมาจบชีวิตใน
อุบัติเหตุที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
อีก1คน

สาเหตุสำคัญที่ถูกระบุในบันทึกเล่มนั้น คือ ประเทศไทยมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่กลับไม่ให้ความสำคัญในการกำหนด
มาตรการรองรับความปลอดภัยทางถนนให้กับนักท่องเที่ยว ปล่อยให้
เป็นภาระของภาคเอกชนและธุรกิจท่องเที่ยวรับผิดชอบกันเอง ทั้งที่รัฐ
น่าจะมีอำนาจควบคุมเรื่องนี้ได้

หรือเรื่องนี้ กำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลว
ในธุรกิจท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักใน
สวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องจับมือกับหน่วยงานอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคม ตำรวจ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมาตรการเพื่อยกระดับ
ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
อาจเริ่มได้ทันทีเช่น

1.วางหลักเกณฑ์และระบบติดตามเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสำหรับรถทัศนาจรนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ตั้งแต่
มาตรฐานด้านคนขับโครงสร้างอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระบบ
ประกันภัย

2. จัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน เช่น
เส้นทางที่ปลอดภัย โดยเฉพาะการส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟ
รถโดยสารประจำทาง หรือรถทัศนาจร ที่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติตัว
เมื่อต้องเดินบนถนนการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน

3. สนับสนุนให้เมืองท่องเที่ยวเห็นความสำคัญของการจัดระบบ
ความปลอดภัยทางถนน เช่น การให้รางวัลเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
การสนับสนุนข้อมูลฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง

4. วางแผนเพ่ือหาทางแก้ปัญหาในระยะยาว รวบรวม และศึกษา
ข้อมูลการเสียชีวิตของนักท่องชาวต่างชาติ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ตีกรอบเพื่อให้เห็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา พร้อมทั้ง
จัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ในทุกๆความสูญเสียของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะกี่คน
นั่นหมายถึงการเดิมพันกับโครงสร้างเศรษฐกิจระดับชาติ ที่มีตัวเลข
เม็ดเงินกว่า 5 แสนล้านบาท และชีวิตของใครหลายคนที่ยังต้อง
พึ่งพิงธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตไม่ไกลนัก เราจะมีโอกาสเห็น
นโยบายหรือมาตรการของภาครัฐ ออกมารองรับ และให้ความสำคัญ
กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

28 พฤษภาคม 2554 เวลา 02.00 น. พ.ต.ท.วรงค์ เมือง ยศ รอง ผู้ กำกับ การ 
สถานี ตำรวจ อำเภอ คลองขลุง ได้ รับ แจ้ง เหตุ มี อุบัติเหตุ รถ ชน กัน บน พหลโยธิน 
ขา ล่อง หมู่ ที่ 13 ต.บ้าน โค้ง วิไล ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  
จึง เดิน ทาง ไป ดู ที่ เกิด เหตุ พร้อม เจ้า หน้าที่ อาสา สมัคร กู้ภัย มูลนิธิ สว่าง 
กำแพงเพชร สงเคราะห์ 

พบ รถ บัส นำ นัก ท่อง เที่ยว ชาว ต่าง ชาติ หมายเลข ทะเบียน 30-2237 
เชียงใหม่ จอด อยู่ บน ถนน  สภาพตัว รถ พัง เสีย หาย ทั้ง แถบ กระจก หน้า รถ 
และ ด้าน ข้าง แตก ละเอียด บริเวณ เบาะ นั่ง ด้าน หลัง มี ชาว ต่าง ชาติ เสีย ชีวิต  
ใน ที่ เกิด เหตุ จำนวน 4 คน ส่วน ผู้ โดยสาร ได้ รับ บาด เจ็บ หาย สิบ คน เจ้า หน้าที่ 
กู้ภัย ต้อง ลำเลียง คน เจ็บ ส่ง โรง พยาบาล คลองขลุง อย่าง โกลาหล เพื่อ ให้ แพทย ์
ทำการ รักษา 

ห่าง จาก ที่ เกิด เหตุ ประมาณ 10 เมตร พบ รถ โดยสาร ปรับ อากาศ 
กรุงเทพฯ – สวรรคโลก หมายเลข ทะเบียน 13-7209 กรุงเทพมหานคร  
เสีย หลัก ตก อยู่ ใน คลอง น้ำ ข้าง ทาง สภาพ รถ ด้าน หน้า พัง ยับ เยิน ภายใน เบาะ 
 ที่ นั่ง คน ขับ มี ผู้ เสีย ชีวิต อีก 1 ราย ถูก อัด ก๊อปปี้ กับ พวง มาลัย หน้า รถ ทราบ 
ซื่อ ภาย หลัง ว่า นาย กิตติ ศักดิ์ กมล อายุ 45 ปี อยู่ บ้าน เลข ที่ 45/4 ม.3 ต.เมือง 
บาง ยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สภาพ ศพ ขา ทั้ง สอง ข้าง หัก หน้าอก มี รอย  
เขียว ช้ำ ส่วน ผู้ โดยสาร ที่ นั่ง มา ด้วย กว่า 30 คน คน ที่ ได้ รับ บาด เจ็บ เจ้า หน้าที่ 
หน่วย กู้ภัย นำ ตัว ส่ง โรง พยาบาล คลองขลุง ให้ แพทย์ ทำการ รักษา เช่น กัน 

จาก การ สอบถาม นาย จันทร์ น้อย สี อายุ 38 ปี อยู่ บ้าน เลข ที่ 
114 ม.12 ต.โนน ทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น คน ขับ รถ บัส นำ นัก ท่อง เที่ยว 
 ชาว ต่าง ชาติ กล่าว ว่า ตน ได้ รับ นัก ท่อง เที่ยว ชาว ต่าง ชาติ จาก ถนน 
ข้าวสาร 23 คน จะ เดิน ทาง ไป เที่ยว จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่าง ทาง ได้ พา 
 นกั ทอ่ง เทีย่ว แวะ รบั ประทาน ขา้ว และ ซือ้ ของ ฝาก ใน ปัม๊ นำ้มนั ใน อ.คลองขลงุ 
หลัง จาก ทำ ภารกิจ เสร็จ แล้ว ได้ นำ นัก ท่อง เที่ยว ขึ้น รถ แล้ว วิ่ง ออก จาก 
 ปั๊ม น้ำมัน เพื่อ จะ ไป ยู เท ิร์น ข้าม ถนน ไป อีก ฝาก หนึ่ง ระหว่าง ข้าม ถนน นั้น  
ได ้ม ีรถ โดยสาร ปรบั อากาศ วิง่ เขา้ มา ชนก ลาง รถ บสั อยา่ง แรง จงึ เปน็ เหต ุให ้
 มี ผู้ เสีย ชีวิต และ ได้ รับ บาด เจ็บ 

ส่วน ที่ โรง พยาบาล คลองขลุง ได้ ระดม แพทย์ และ พยาบาล ทำการ 
รักษา เต็ม ที่ ปรากฏ ว่า มี ผู้ ได้ รับ บาด เจ็บ 15 คน มี ทั้ง เด็ก และ ผู้ใหญ่ 
แต่ละ คน ล้วน แล้ว แต่ ศีรษะ แตก มี บาดแผล ตาม ร่างกาย หลาย แห่ง และ 
มี ผู้ ได้ รับ บาด เจ็บ สาหัส แพทย์ ต้อง ส่งตัว ไป รักษา ต่อ ที่ โรง พยาบาล 
กำแพงเพชร ซึ่ง ผู้ บาด เจ็บ ที่ เหลือ ทั้งหมด ต้อง นอน รักษา ตัว อยู่ ใน 
 โรง พยาบาล เพื่อ รอ ดู อาการ ส่วน ผู้ ที่ ไม่ ได้ รับ บาด เจ็บ หรือ บาด เจ็บ เล็ก น้อย 
แพทย์ ได้ อนุญาต ให้ กลับ บ้าน ไป ได้ 

ส่วน นาย จันทร์ น้อย สี คน ขับ รถ บัส นำ นัก ท่อง เที่ยว เจ้า หน้าที่ 
ตำรวจ ได้ ควบคุม ตัว ไว้ เพื่อ สอบสวน ดำเนิน คดี ต่อ ไป 

ที่มา: สำนัก ข่าว กรม ประชาสัมพันธ์
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‘ขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและผู้อื่นถึงแก่ความตาย’ 
ดูเหมือนจะเป็นวลี Classic ในเกือบทุกสำนวนคดีสืบสวนสาเหตุของตำรวจ 
ซึง่จรงิๆแลว้‘ความประมาท’เพยีงอยา่งเดยีวหรอืที่เปน็สาเหตุ(ผูร้า้ย)ทำให้เกดิ
ความสูญเสียถึงชีวิตของเหตุการณ์ต่างๆหรือว่ายังคงมี‘ผู้ร้ายตัวจริง’ที่ยังคง
ลอยนวลอยู่

กรณีที่เพิง่จะเกดิขึน้อยา่งเหตกุารณ์รถบสั2ชัน้ที่นำกองเชยีร์ทมีเชยีงราย
ยูไนเต็ด ไปเชียร์ทีมแข่งกับทีมบุรีรัมย์พีอีเอ แต่ต้องมาประสบเหตุ ตกข้างทาง
ที่ จังหวัดลพบุรี เป็นเหตุให้มีกองเชียร์เสียชีวิตถึง 7 ศพ หรือล่าสุดกรณีรถตู้
พานกัเรยีนป.5จากยะลาจำนวน18คนมาแขง่บอลที่กรงุเทพฯขากลบัประสบ
เหตุประสานงารถบรรทุกเป็นเหตุให้นักเรียนเสียชีวิต9ศพ

ถ้าจะตั้งคำถาม เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและนำมาวางแผนป้องกัน คงจะ
ต้องแบ่งระยะของการเกิดเหตุอย่างน้อย2ระยะคือ(1)ช่วงก่อน-ไปจนถึงการ
เกิดอุบัติเหตุซึ่งส่วนใหญ่(กว่าร้อยละ80)พบว่า‘คน’เป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่
ทำให้เกดิอบุตัเิหตุเชน่เมาแลว้ขบัขบัเรว็งว่ง-หลบัในตดัหนา้กระชัน้ชดิฯลฯ(2)
ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว-ไปจนถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งพบว่า‘ยานพาหนะ
ถนนและสิ่งแวดล้อม’เข้ามาเป็นปัจจัยหลักเช่นเกิดเหตุแล้วรถไปชนต้นไม้ชน

ถอดรหัสอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ... 
เหตุที่มากกว่า ‘ความประมาท’

นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์
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เสาไฟโครงสร้างรถยุบตัวหรือเก้าอี้หลุด
จะเหน็ได้วา่กรณีของกองเชยีร์ทมีเชยีงรายฯสาเหตุที่ทำให้รถตกขา้งทางคอื

คนขับรถบัสขับเร็วเม่ือรถบรรทุกคันหน้าท่ีจะกลับรถในระยะกระช้ันชิดจึงต้องหักหลบ
และเปน็เหตุให้ตกขา้งทาง(สาเหตุของอบุตัเิหตุมาจากคนขบัรถทัง้2คน)แต่สาเหตุ
ที่ทำให้กองเชียร์เสียชีวิตถึง7รายพบว่าขอบข้างทางมีลักษณะชันร่วมกับมีแท่ง
คอนกรีตทำให้รถเกิดแรงกระแทก ที่สำคัญคือเก้าอี้ด้านหน้าหลุดไปกระแทกคนที่
นั่งตอนหน้าเสียชีวิต

แสดงวา่...ในเหตกุารณ์นี้อาจจะไมม่ีผู้เสยีชวีติเลยถา้มีระบบความปลอดภยั
ของ‘ถนนและวัตถุข้างทางร่วมกับระบบมาตรฐานรถโดยสารที่มีโครงสร้าง-เก้าอี้
ที่ยึดเกาะอย่างมั่นคง’ หรือจะว่าไปแล้ว ถนนและสภาพรถโดยสาร ของบ้านเรา
แทบจะ ‘ไม่ให้อภัย’ ในความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังจะเห็นได้
จากตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง พบว่าร้อยละ 43 ไม่ได้เกิดจากชนกัน
แต่พลิกคว่ำหรือชนวัตถุข้างทาง แต่ที่สำคัญในจำนวนนี้ กลับนำไปสู่การเสียชีวิต
ถึงร้อยละ34(หรือคิดง่ายๆว่า1ใน3ของการตายบนทางหลวงเกิดจากสภาพ
ถนนและอันตรายข้างทาง)

องค์การสหประชาชาติ ได้ชี้ให้เห็นว่า เรื่องของความปลอดภัยทางถนน 
ทุกคนล้วนเป็น‘เหยื่อ’ของระบบที่ไม่สมบูรณ์นั่นคือผู้ร้ายตัวจริงคือ‘ระบบหรือ
โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์’ เช่น ระบบการก่อสร้างทางที่ออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึง
ข้อจำกัดของมนุษย์ที่มีความผิดพลาดได้การปล่อยให้มีแท่งหินเสาไฟต้นไม้ใหญ่
อยู่ข้างทางได้กลายเป็นวัตถุอันตรายที่พร้อมจะปลิดชีวิต‘มนุษย์ที่เกิดพลาดพลั้ง’
ได้ทุกเมื่อ

ในชีวิตจริงของถนนบ้านเรา ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดและโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การที่เกิดยางระเบิด
การมีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า (จากจุดลัดผ่าน หรือ ทางแยกที่มีอยู่จำนวนมาก)
สุนัขวิ่งตัดหน้าเมื่อท่านขับรถผ่านถนนในชุมชนฯลฯเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็น
โอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุแล้ว‘จะไม่ถูก
ลงโทษถึงประหารชีวิต’

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ข้อมูลที่เราต้องการ มิใช่เพียงข้อมูลเพื่อ
สาเหตุของการเกิดเหตุ (ซึ่งมักจะมาจากความประมาทหรืออื่นๆ) แต่ที่สำคัญ
ไม่แพ้กัน คือเราต้องการข้อมูล ที่ระบุสาเหตุของการบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือพิการ 
ซึ่งถ้าข้อมูลบ่งชี้ว่าเกิดจาก‘ความบกพร่องของระบบความปลอดภัย’ไม่ว่าจะเป็น
ถนน-สิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ... ข้อมูลเหล่านี้
จะช่วยให้เราทราบและแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของระบบ(จับผู้ร้ายตัวจริง)

ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะช่วยให้เราป้องกันชีวิตของคนอื่นๆ ที่อาจจะต้องมา
จบชีวิตลงจากการความไม่สมบูรณ์ของระบบความปลอดภัย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็น
ความผิดของเขาเลย
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เหตุ ใด การ บาด เจ็บ และ เสีย ชีวิต
 ช่วง สงกรานต์ 2554 จึง ลด ลง

เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ สำหรับ
ชว่งเวลาดีเดย์‘7วนัอนัตราย’ที่ถกูกำหนด
ลงบนปฏิทินประจำปีถึง 2 คำรบ ทั้ง
เทศกาลปีใหม่สากล และเทศกาลต้อนรับ
ศักราชใหม่แบบไทยๆอย่างวันสงกรานต์

นักวิชาการบางท่านเคยสรุปเอาไว้
ว่า บริบทของสงกรานต์เปลี่ยนจากเรื่อง
วฒันธรรมกลายเปน็วนัปลดปลอ่ยผีในรา่ง
ตัวเองให้กล้าทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันปกติ...
ถอดเสื้อเต้นบนรถนั่นเรื่องหนึ่ง

และก็ใช่อีกนั่นแหละที่ว่า สิงห์
มอเตอร์ไซค์มักจะปลดปล่อยวิญญาณ
ออกจากร่างกันในวันนี้จำนวนมากเพราะ
ใช้ความคึกคะนองที่เรียกได้ว่า ‘บ้า’ กว่า
วนัปกติหลายเทา่บนถนนสายรองในหลาย

จังหวัดเป็นสุสานนักบิดมานักต่อนัก
รางวัลนี้ไม่มีใครอยากได้ หลาย

พืน้ที่ตา่งดิน้รนหนีให้พน้ตำแหนง่หวัตาราง
สถิติการตายมากที่สุด ในช่วงระยะเวลา
ที่ว่า หลากมาตรการถูกงัดออกมาใช้ ทั้ง
กำกบัประชาชนและคาดโทษหนว่ยงานรฐั
เจา้ของพืน้ที.่..หลายครัง้เปน็การตำนำ้พรกิ
ละลายแม่น้ำ

แต่สงกรานต์ปี2554นี้สถิติกลับ
สวนกระแสขาขึ้นของปีที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่
เฉพาะเรื่องแย่ๆ เท่านั้นที่เราต้องขุดคุ้ย
หาสาเหตุ อุบัติการณ์ดีๆ ก็ไม่ได้งอกงาม
มาจากสุญญากาศ เมื่อทุกอย่างต่างมี
เหตุปัจจัย จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่
ต้องทำความเข้าใจว่า เพราะปัจจัยอะไร

บ้าง ถึงทำให้การสูญเสียในช่วงเทศกาล
ดังกล่าวลดลง

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตใน
ช่วงสงกรานต์ 2554 เปรียบเทียบกับปี
2551-2553

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า จำนวน
ผู้บาดเจ็บและหรือเสียชีวิตในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉพาะปี2554โดยมีผู้บาดเจ็บ
ลดลงจากปี 2553 ถึง 2,383 ราย
(ร้อยละ 8) และผู้เสียชีวิตลดลง 78
ราย (ร้อยละ 8) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ปี  2551-2553 จะพบว่ า จำนวน
ผู้บาดเจ็บลดลง3,163ราย(ร้อยละ10)
และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 122 ราย
(ร้อยละ10)

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง
สงกรานต์2554เปรียบเทียบกับปี2551-
2553

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า จำนวน
ผู้บาดเจ็บและหรือเสียชีวิตในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เฉพาะปี 2554 โดยมีผู้บาดเจ็บ
ลดลงจากปี2553ถงึ2,383ราย(รอ้ยละ8)
และผู้เสียชีวติลดลง78ราย(รอ้ยละ8)เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2551-2553 จะพบว่า
จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง3,163ราย(ร้อยละ
10) และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 122 ราย
(ร้อยละ10)
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12 กลับให้ได้ ไปให้ถึง

จุด เปลี่ยน ที่ ท้าทาย
องค์กรตำรวจเตรียมการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

มาหลายตอ่หลายครัง้แตล่ะครัง้กไ็ด้ขอ้สรปุตรงกนัวา่
‘งานจราจร’ เป็นงานลำดับแรกๆขององค์กรตำรวจ
ในการพลิกโฉมหน้าการทำงาน และอาจช่วยกู้
ภาพลักษณ์ดีๆคืนสู่สายตาประชาชนอีกครั้ง

ผนวกเขา้กบัจดุเริม่ตน้ของ‘ทศวรรษแหง่ความ
ปลอดภยั2554-2564’ที่มีเปา้หมายลดสถติิการตาย
บนท้องถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน10ปีจึงนับเป็น
โอกาสดีสำหรบัตำรวจในฐานะผู้มีสว่นรว่มรบัผดิชอบ
โดยตรง ที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน รื้อ
ปรบัระบบและเขา้มามีสว่นรว่มในการลดอบุตัภิยับน
ท้องถนนอย่างจริงจัง

เมื่อ ตำรวจ ปรับ บทบาท งาน จราจร ใหม่
จากจุดเริ่มต้นโครงการนำร่องอย่าง‘การพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ’ ได้ถือกำเนิดขึ้น ในระยะเวลา 4 เดือน
(1เมษายน-31กรกฎาคม2554)โดยมีกองบญัชาการตำรวจภธูรภาค1-9กองบญัชาการ
ตำรวจนครบาลและศูนย์ปฏิบัติการชายแดนภาคใต้สมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ตอ้งผา่นขัน้ตอนทดสอบวธิีคดิตัง้ตน้ผา่นการประชมุหารอืครัง้แลว้ครัง้เลา่กอ่นจะ
ออกมาเป็นข้อสรุปการจัดทำร่างโครงการ โดยงบประมาณการดำเนินการได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)คณะทำงาน
สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง
(สอจร.)และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

“เราจะเริ่มต้นที่การบริหารจัดการภายในองค์กรตำรวจก่อน จากนั้นต่อด้วย
การบริหารจัดการภายนอกหน่วยโดยการเชื่อมภาคีเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
รวมพลังกัน” คือบทสรุปสอดคล้องตรงกันจากฝ่ายตำรวจ เป็นที่มาของกระบวนการ
สำคัญ‘บันได6ขั้น’

ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำรวจมา!!

‘ตำรวจจราจร’ ชื่อที่บ่งบอกหน้าที่ในตัวอยู่แล้วว่า เป็นผู้รับผิดชอบด้านงานจราจร บังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบการสัญจรของ

ยานพาหนะต่างๆบนท้องถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

แต่หน้าที่ของตำรวจจราจร ไม่ได้มีแค่โบกรถกดไฟแดงเท่านั้น เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็พวกเขานี่แหละที่ต้องถอดถุงมือสีขาวออกเพื่อ
ลุยงานเองตั้งแต่ดูที่เกิดเหตุจนถึงทำสำนวนคดี

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เมื่อต้องมาทำหน้าที่สอบสวนสืบสวนไปด้วยในคราวเดียวกัน แม้ระบบงานจราจรที่ธรรมดาต้องแยกร่างเป็น 2 ส่วน
กลางถนนกับในโรงพักแต่ในความเป็นจริงหน่วยงานตำรวจนั้นมีฝ่ายสืบสวนหรือสอบสวนอยู่แล้วการมอบหมายให้ตำรวจจราจรทำงานแบบ
‘รับเหมา’นั้นดูจะเป็นเรื่องลักลั่นและหนักหนาไปสักหน่อย

หลายฝา่ยบอกวา่ระบบกลไกที่ยงัไม่ได้ถกูจดัระเบยีบนี่แหละคอืตน้เหตุความยุง่ยากเชือ่งชา้และเปน็จดุออ่นของตำรวจจราจรที่ตอ้งแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน

จนเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนการทำงานด้านจราจรครั้งใหญ่ โดยมีการรื้อปรับระบบ โดยดึงชุดสืบสวนสอบสวนเข้ามาช่วยเติมเต็ม
และต่อยอดไปถึงการประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ถึงต้นตอ



133 ร่วมทาง

ขั้น ที่ 1 
เปิด พื้นที่ ใหม่ ให้ กลุ่ม พนักงาน สอบสวน 

การวางระบบให้พนักงานสอบสวนทำงานร่วมกับพนักงาน
จราจร เพื่อสืบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้น นับได้ว่า
เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับพนักงานสอบสวน ซึ่งถือได้ว่า
เปน็ผู้เชีย่วชาญดา้นกฎหมายของตำรวจบวกกบัประสบการณ์
มากมายในการสืบสวนไขคดีการเข้ามามีบทบาทสำคัญครั้งนี้
จะทำให้การวเิคราะห์สาเหตุการหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนั
อุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ผ่านมา พื้นที่ของการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน คนในสังคมส่วนใหญ่ต่างฝากความรับผิดชอบเรื่องนี้ไว้
กับตำรวจจราจรเท่านั้น โอกาสที่หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ
ในองค์กรตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วม ก็เหมือนถูกปิดกั้นไป
โดยปริยาย

เมือ่องคก์รตำรวจ‘เปดิพืน้ที’่ให้ฝา่ยสอบสวนได้เขา้มา
มีบทบาทในการดำเนนิงานสว่นนี้จงึเปรยีบเสมอืนการ‘เปดิใจ’
ครั้งใหญ่สำหรับงานอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากเป็นที่ทราบ
กนัดีวา่พนกังานสอบสวนมีภาระที่หนกัหนาเปน็ทนุเดมิอยู่แลว้
และในบางครั้งจำนวนบุคลากรก็อาจเรียกได้ว่าขาดแคลน
เมื่อเทียบกับสายงานอื่นๆในแวดวงตำรวจ

อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานสอบสวนใน
ครัง้นี้ยงัเปน็สญัญาณดีๆ ขององคก์รตำรวจที่แสดงให้เหน็ถงึ
ความพร้อมที่จะทำให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นคดีสำคัญไม่ต่าง
จากอาชญากรรม

เมือ่มีความรว่มมอืจากฝา่ยสอบสวนเขา้มาแลว้สาเหตุ
ของการเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนนก็จะถูกนำมา
แก้ไข และป้องกันอย่างตรงจุด ตรงเป้าหมายบนพื้นฐาน
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า
‘แบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร’

ขั้น ที่ 2  
การ บริหาร จัดการ ข้อมูล

เป็นการทำงานตลอดเวลาของตำรวจ ทันทีที่พ้นกะ ออกเวร
ข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุจราจรจะถูกส่งต่อให้กับ
เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถประมวลผลได้ทันที ทั้งในระดับสถานีตำรวจ
(อำเภอ)ระดับกองบังคับการ(จังหวัด)ระดับกองบัญชาการ
(ภาค)ไปจนถึงระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รปูแบบของการประมวลผลขอ้มลูนัน้สามารถจดัการได้
ทัง้ในรปูแบบขอ้มลูเชงิปรมิาณซึง่เปน็ตวัเลขสถติิและขอ้มลู
เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นรายละเอียดของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ลกัษณะการเกดิเหตุความรนุแรงบรบิทแวดลอ้มรวมถงึการ
ประมวลแผนที่จุดเกิดเหตุและภาพถ่ายต่างๆ

บันได 6 ขั้น 
สู่ การ เปลี่ยนแปลง
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ขั้น ที่ 3 
ชักชวน ให้ นาย ตำรวจ ระดับ ผู้ บริหาร สถานี 
ร่วม วง ครุ่นคิด เรื่อง อุบัติเหตุ จราจร

การส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากขั้นแรก มาจนถึง
ขัน้ที่3นี้ถอืได้วา่เปน็การจดัการความรู้ที่เกดิขึน้ในระดบั
สถานีตำรวจ นับเป็นประวัติการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
เชงิระบบที่เกดิขึน้ในลกัษณะของการนำขอ้มลูและความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุมาผนวกเข้าด้วยกัน

ในฝา่ยบรหิารเริม่ตน้จาก4เสอืของสถานีตำรวจซึง่
ประกอบดว้ยหวัหนา้สถานีตำรวจรองผู้กำกบัทัง้สายงาน
สบืสวนสอบสวนปอ้งกนัปราบปรามและจราจรตลอดจน
การนำข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่เข้า
พจิารณาในที่ประชมุบรหิารสถานีตำรวจเปน็รายสปัดาห์
หรือในระยะเวลาที่เหมาะสม

การเคลื่อนไหวในการดำเนินการลักษณะนี้
สอดคล้องกับการก่อเกิดของวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในองค์การ (Safety Culture in Organization) ซึ่ง
ประกอบด้วยกลไกสำคัญ3อย่างคือการนำความรู้มา
ปรึกษาแนะนำซึ่งกันและกัน (Coaching)การช่วยเหลือ
สนับสนุนในทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไข
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร(Caring)และการกำกับติดตาม
เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีของการสร้างความปลอดภัยให้
ยั่งยืน(Controlling)

ขั้น ที่ 4 
คิด แล้ว ต้อง ทำ

คิดแล้วทำ คือหลักการสำคัญที่สุดในการแปลทฤษฎีเป็น
การปฏิบัติจริง การลงมือทำของตำรวจในโครงการนี้ จะมุ่งเน้น
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
บนพื้นฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร ดังนั้น ทุกการกระทำจึงถูกกำหนดโดยข้อมูลเบื้องต้น
จากการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร อาจเรียกได้ว่า เป็นการทำงาน
อย่างเป็นระบบที่แท้จริงมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดลำดับ
ความสำคัญเร่งด่วน เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่ และการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นไปในลักษณะที่
ผู้ทำข้อมูลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นโดยตรงอีกด้วย
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ขั้น ที่ 5 
ตำรวจ แสวงหา ความ ร่วม มือ กับ ภาคี เครือ ข่าย

ใน 4 ขั้นตอนที่ผ่านมา เป็นไปในรูปแบบของการบริหารจัดการความรู้ และ
การดำเนินงานภายในสถานีตำรวจ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านวิธีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายในนาม ‘คณะกรรมการแก้ไขและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ(กปถ.อำเภอ)’

เปา้หมายที่สำคญัของขัน้ตอนนี้คอืสรา้งการมีสว่นรว่มของภาคีเครอืขา่ย
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้รว่มกนัเพือ่ให้เกดิการรว่มคดิรว่มทำรว่มสรา้งวฒันธรรม
ความปลอดภัย

เพือ่ให้ทกุสว่นได้เขา้มามีสว่นรว่มอาจเริม่ตน้โดยแบง่หนา้ที่ผลดัเปลีย่น
กนัเปน็เลขานกุารในที่ประชมุจดัเตรยีมขอ้มลูตา่งๆรวมถงึการสรา้งบรรยากาศ
ของความร่วมมือร่วมใจในการสร้างความปลอดภัยทางถนนของแต่ละพื้นที่

จุดเปลี่ยนสำคัญในส่วนของตำรวจ คือ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
การทำตัวเป็นเพียง ‘แขก’ ที่ถูกเชิญเข้าไป ‘นั่งฟัง’ หน่วยงานต่างๆ ประชุม
ปรึกษาหารือกันกลายเป็น ‘เจ้าภาพหลัก’ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจาก
สถานที่เกดิอบุตัเิหตุจราจรในพืน้ที่อยา่งแทจ้รงิแลว้ชวนคยุชวนคดิหาทางแกไ้ข
และป้องกันร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของตำรวจ
ในการเลื่อนสถานะจากPassiveAgentเป็นActiveAgentที่น่าจับตามอง
อย่างยิ่ง

ขั้น ที่ 6 
ส่ง ต่อ การ เรียน รู้ สู่ ผู้ บริหาร ใน ระดับ จังหวัด 
และ ระดับ ภาค 

การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะถูกส่งต่อตามลำดับขั้นสู่การ
รับรู้ ของผู้บริหารตำรวจ ทั้งนี้มิได้ถูกส่งต่อข้อมูลตามลำดับ
อยา่งเชือ่งชา้หากแต่ขอ้มลูถกูสง่ตอ่อยา่งรวดเรว็และทนัทีผา่นการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน เว็บไซต์
www.roadsafetyteam.com ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคนทำงานในโครงการนี้ซึ่งจาก
เดิมมีเพียง64สถานีตำรวจนำร่องและได้ขยายสู่134สถานีตำรวจ
ในปัจจุบัน
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จากการทดลองโครงการนี้ในระยะเวลาเพยีง4เดอืนหากตดัชว่งของการเตรียมการแลว้เหลอืระยะเวลา
ดำเนนิการอยา่งเตม็ที่เพยีง3เดอืนเทา่นัน้แต่นัน่ก็สามารถพสิจูน์ให้เหน็ถงึความตัง้ใจจรงิความมุง่มัน่
ทุ่มเท และความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาและฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา
เป็นระยะๆตลอดการดำเนินโครงการ

ตลอดระยะเวลาของโครงการมีตำรวจในทกุระดบัให้ความสำคญัและรว่มลงมอืปฏบิตัิ
โดยมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
การทำงานประจำ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เป็นจุดเปลี่ยนสู่หนทางที่สดใสมาก
ขึ้นและถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวของตำรวจมืออาชีพสู่ ‘ทศวรรษแห่งความปลอดภัย’
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

จุดเปลี่ยนที่ทีมตำรวจร่วมสร้างขึ้นครั้งนี้ จะเป็นนวัตกรรมทางการ
บรหิารความปลอดภยัทางถนนที่ได้รบัการพฒันาและสานตอ่เพือ่ให้กลายเปน็
การดำเนินงานในระบบปกติได้หรือไม่นั้นเป็นบทพิสูจน์สำคัญ
ของเหล่าบรรดาผู้นำความปลอดภัยทางถนนทั้งหลายว่าจะ
ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
(RoadSafetyManagement)ซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญต้นแรก
จากทั้ง 5 ต้นที่ สหประชาชาติกำหนดไว้เป็นเป้าของ
‘ทศวรรษแห่งความปลอดภัย’ได้มากน้อยเพียงใด

ก้าว ต่อ ไป ของ ตำรวจ
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จำกัดความเร็วบนถนนให้ได้ผล 
ทุกคนที่เคยสอบใบขับขี่คงทราบว่า เส้นทาง
ต่างๆมีการกำหนดพิกัดความเร็วในการขับขี่ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบ แต่
ในความเป็นจริง กลับมีเพียงน้อยราย สามารถ
บอกพิกัดความเร็วได้อย่างถูกต้อง

จากผลสำรวจโดยมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า
ประชาชนร้อยละ 9-27 ทราบว่าพิกัดความเร็ว
ถนนนอกเมืองอยู่ที่ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่มี
เพียงร้อยละ3-15เท่านั้นทราบว่าพิกัดความเร็ว
ถนนในเขตเมืองคือ80กิโลเมตร/ชั่วโมงขณะที่

ประชาชนกว่าร้อยละ60ยอมรับว่าตนเคยขับรถ
ด้วยความเร็วสูงกว่าพิกัดความเร็วทั้งในเมืองและ
นอกเมือง

ค่าปรับจึงเป็นส่วนสำคัญที่ ทำให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ค่าปรับ
จากการขับรถเร็วกว่ากำหนดในประเทศไทย
ถูกระบุไว้ที่ 200-400 บาท ตามข้อกำหนดของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กรมตำรวจ)ฉบับที่3
ซึ่งถือว่าเป็นค่าปรับที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว

ตารางแสดงค่าปรับผู ้ข ับขี ่ เก ินพิกัดความเร็วในประเทศต่างๆ

หมายเหตุ1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท*ธนาคารโลก

ประเทศ เกินมา

20 กม./ชม.

เกินมา

40 กม./ชม.

GDP 2552

(ล้านบาท)*

ฝรั่งเศส 3,400บาท 6,750บาท 92,728,650

เยอรมนี 1,750บาท 5,000บาท 117,134,570

ออสเตรเลีย 4,500บาท 10,500บาท 32,369,505

สิงคโปร์ 3,250บาท 4,250บาท 6,378,120

ญี่ปุ่น 3,600บาท 10,500บาท 177,363,410

ไทย 200บาท 400บาท 9,234,960
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เ  มื่อคิดถึงการมี รถส่วนตัวและนึกย้อนไปสมัยเรียนหนังสือที่เมืองนอก ผมแบ่งประสบการณ์ออกได้เป็น
สองช่วง ช่วงแรกคือเมืองนอกที่ อเมริกา ช่วงที่ สองคือ
เมืองนอกที่อังกฤษ

ช่วงแรกผมไปเรียนที่เมดิสัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ
วิสคอนซิน ผมมีรถส่วนตัว เพราะบ้านเมืองมันใหญ่โตแบบ
ทิ้งห่างในแต่ละช่วงมาก (สมัยนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร?) รถแท็กซี่ก็
ไม่ได้วิ่งหาผู้โดยสารกันเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา
ขืนวิ่งหาผู้โดยสารก็คงไม่คุ้ม เพราะคนส่วนใหญ่มีรถกันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นรถในสภาพดี หรือสภาพที่ดูแล้วไม่น่าจะเอามาวิ่ง
เพราะตัวถังดูไม่ได้แล้ว แต่ที่เมดิสันเขาไม่สนใจตัวถังเท่ากับ
สภาพเครื่องยนต์ เพราะค่าแรงในการเคาะพ่นสีแพงมาก เมื่อ
คดิถงึความจำเปน็ที่จะตอ้งเลอืกระหวา่งซอ่มตวัถงักบัซอ่มเครือ่ง
คงต้องเลือกซ่อมเครื่องไว้ดีกว่า เพราะถ้าซ่อมตัวถังอย่างเดียว
แต่วิ่งไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์

หา้งสรรพสนิคา้ซูเปอร์มารเ์กต็ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ถิน่ที่อยู่อาศยั
เพราะเขาจัดผังเมืองให้เป็นที่เป็นทาง ทิ้งระยะให้ที่อยู่อาศัยมี
ความสงบเงียบไม่พลุกพล่านผู้คนเขาก็ไม่ได้บ่นว่าอะไร

สมัยนั้นนักศึกษาไทยส่วนใหญ่มักจะเช่าหอพักใกล้
มหาวิทยาลัยในระยะที่สามารถเดินเท้าได้ แต่ผมไม่ชอบ
อยู่หอพักนักศึกษา เพราะบางแห่งมันสับสนวุ่นวายหนวกหู
อย่างยิ่งแต่ก็มีหอพักสงบๆอยู่บ้างซึ่งนักศึกษาไทยก็แห่กันไป
เช่าอยู่ ผมก็ไม่ชอบอีก เพราะไปอยู่แล้ว ถ้าไม่สุงสิงด้วยก็หาว่า
หยิ่งบ้าง งกบ้าง หรือปฏิเสธสังคมบ้าง ดังนั้น ผมจึงไปเช่า
อพารต์เมนต์ที่ไมใ่ช่หอพกันกัศกึษาและอยู่ไกลจากมหาวทิยาลยั

ขนาดที่ถ้าเดินเท้าไปเรียนก็จะกลายเป็นการออกกำลังกาย
ขนาดหนักก่อนออกกำลังกายสมองไปเสีย

จากทีพ่กัของผมไปที่ตา่งๆมนัจงึเปน็ระยะทางที่ตอ้งใช้รถ
ดังนั้น ผมจึงจำเป็นต้องซื้อรถ เป็นรถญี่ปุ่นมือสองยี่ห้อมาสด้า
เป็นแบบสเตชั่นเวกอน เอาไว้ขนของได้ หากจำเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัย

ที่จริงรถประจำทางก็มี แต่มาไม่บ่อยนัก ยิ่งถ้าเข้า
ฤดูหนาวแล้วการเดินไปคอยรถดูจะทรมานไม่น้อยและเมดิสัน
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหนาวสัตย์ (หนาวจริง) หิมะตกหนาหลายฟุต
อยู่ประจำแต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีคนอเมริกันใช้บริการเสียเลย
 เมื่อย้ายมาเรียนอังกฤษที่ลอนดอน อันเป็นเมืองที่
ไม่ควรใช้รถส่วนตัวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าอาศัยอยู่ไม่ไกลจาก
ใจกลาง ขนาดมีที่จอดโดยไม่ต้องซื้อสติกเกอร์จอดรถเป็นรายปี
จากเทศบาลของเขา อีกทั้งขนส่งมวลชนลอนดอนนั้นก็แสนจะ
สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟต่อรถเมล์มุดลงรถใต้ดินมัน
สะดวกและบรกิารถี่พอสมควรอยา่งวา่จะเอาเมดิสนัมาเทยีบกบั
ลอนดอนได้อย่างไร!? มันเมืองคนละรุ่นกันอีกทั้งการเดินทาง
ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถทำได้ไม่ยากนกัขากลบัมีขา้วของมาก
ก็เรียกแท็กซี่ได้สบายๆ

ดงันัน้ถา้อยู่ลอนดอนก็ไม่ควรตอ้งซือ้รถยกเวน้จะอยู่กนั
เป็นครอบครัว หรือที่ทำงานมีที่จอดรถให้โดยไม่ต้องเสียสตางค์
หรือมีสตางค์มากพอที่จะจ่ายค่าจอดรถแบบไม่คิดชีวิต

แต่ที่สำคัญคือ การเดินเหินและข้ามถนนมันไม่สร้าง
ความรู้สึกบั่นทอนท้อแท้!! เพียงคุณทำท่าจะข้ามถนนตรง
ทางม้าลายเท่านั้น รถราก็พากันเคารพสิทธิของคุณด้วยการ

ข้ามทางม้าลายยามบ่ายวันหนึ่ง
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จอดสนิทอย่างเป็นระเบียบ คล้ายจะเชื้อเชิญอย่างมีน้ำใจให้เรา
ก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจและสบายใจ

แล้วอยู่กรุงเทพฯล่ะ จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวไว้ใช้
หรือไม่?

หลังจากมีรถไฟฟ้า-รถใต้ดินหลายคนเริ่มคิดว่ามันไม่ได้
จำเปน็มากอกีตอ่ไปแต่หลายคนก็ยงัอยากจะมีรถสว่นตวัไว้อยูด่ี
ดูจากสถิติการใช้เงินเดือนช่วงแรกในชีวิตของมนุษย์เงินเดือน
ในกรุงเทพฯไปกับการดาวน์และผ่อนรถ หลายคนไม่ได้มี
บ้านพักอาศัยอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้า-รถใต้ดินขณะเดียวกัน
รถประจำทางบา้นเราก็ยงัหาความแนน่อนในเรือ่งของเวลาไม่ได้
ก็เพราะปัญหาการจราจรเป็นวัวพันหลักอยู่อย่างนั้น

ในช่วงหลังๆนี้ถ้าผมมีโอกาสที่จะไม่ใช้รถส่วนตัวผมจะ
รบีไขว่ควา้มนัทนัทีเพราะผมเริม่ขี้เกยีจขบัรถขี้เกยีจอารมณ์เสยี
กับพฤติกรรมการขับรถของคันอื่นๆ และที่สำคัญ โดยลักษณะ
นิสัยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเดิน

เมื่อประมาณกลางเดือนก่อน หลังจากที่ผมซื้อของที่
รา้นขายยาเจา้ประจำตรงขา้มโรงพยาบาลจฬุาฯแลว้ผมก็เดนิเทา้
กลบัมาที่ที่ทำงาน-คณะรฐัศาสตร์จฬุาฯเขา้ทางองัรดีนูงัต์---ผม
เดินข้ามสะพานลอยคนข้ามมาฝั่งโรงพยาบาลแล้วก็เดินมาตาม
ทางเท้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอังรีฯ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงฝั่งตรงข้าม
สภากาชาดและตัดสินใจข้ามถนนตรงทางม้าลาย

ผมเดนิขา้มไปยนือยู่บนเกาะกลางถนนสายตาก็มองไปยงั
ทางเท้าฝั่งตรงข้าม ซึ่งมีแผงขายข้าวขาหมูเจ้าอร่อย และมีผู้คน
กำลงัรบัประทานขา้วขาหมูกนัพอสมควรซึง่ไม่ทราบเหมอืนกนัวา่
ทำไมวนันัน้ถงึมีผูค้นพรอ้มใจกนัหวิในตอนบา่ย2โมงครึง่จะเปน็
เพราะข้าวขาหมูมันอร่อยมากจนผู้คนจากทุกสารทิศแห่กันมา
อดุหนนุกนัไม่ขาดสายเหมอืนรา้นขายอาหารเจา้อรอ่ยหลายๆเจา้
หรือเป็นเพราะพฤติกรรมการรับประทานของคนไทยเรามัน
เรี่ยราดก็ไม่ทราบได้

ผมยืนคอยอยู่บนเกาะกลางถนนกับคนที่กำลังอยู่ใน
ชะตากรรมเดียวกับผมอีก2-3คนทั้งๆที่เป็นทางม้าลายผม
ก็ต้องยืนรอให้รถที่มันวิ่งมาจากสี่แยกอังรีฯ-สุรวงศ์-พระราม 4
มันแล่นผ่านไปอย่างไม่รู้จักทางม้าลายเสียก่อนเมื่อรถไม่มีแล้ว
ผมก็ตดัสนิใจเดนิขา้มตอ่ไปรวมทัง้สหายรว่มชะตากรรมเหลา่นัน้
ด้วย

เมื่อข้ามทางม้าลายไปได้เกินกว่าครึ่งทางแล้ว ก็ดันมีรถ
อีกคันวิ่งมาจากไหนไม่ทราบ(สงสัยจะเลี้ยวซ้ายลักไก่ฝ่าไฟแดง
ตรงสี่แยกมา) เมื่อต่างฝ่ายต่างเดิน ต่างฝ่ายต่างขับ มันก็ต้อง
ลงเอยว่า เนื้อหุ้มกระดูกอย่างพวกผม (สหายร่วมข้ามถนน)
ต้องหยุดให้เหล็กหุ้มเนื้ออย่างรถคันนั้น

ด้วย ‘อารามตกใจ’ ผมจึงยกถุงข้าวของที่ซื้อมาจาก
ร้านขายยาเหวี่ยงไปทางกระจกหน้าด้านขวา ถุงขาด ข้าวของ
ตกออกมา รถคันนั้นก็ขับต่อไปอีกนิดเดียว ก็หยุด คนขับเปิด
ประตูรถออกมา ผมเดินไปเก็บข้าวของและตรงไปหาคนขับ
ก็พบว่า ผลจากความตกใจของผมทำให้กระจกหน้ารถแตกร้าว
เป็นวงกว้างด้านมุมขวาบน

คนขับถามว่ากระจกรถเขาแตกผมจะว่าอย่างไร?
ผมก็ถามไปวา่คณุทำไมไม่จอดทางมา้ลายทัง้ที่ผมเดนิมา

กว่าครึ่งทางแล้วเขาก็ตอบว่าก็เห็นผมหยุดเขาจึงขับต่อผมก็
บอกไปว่าไม่หยุดได้อย่างไร ไม่หยุดคุณก็ชนผมแต่คุณผิดแน่ๆ
ที่ไม่จอดให้ผมข้ามเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ผิด

ผมเลือดขึ้นหน้าท้าให้ไปโรงพักกันเสียดีกว่า จะได้ว่ากัน
ไปเลยว่าใครผิดใครถูก และเรื่องกระจกรถที่แตกด้วย บังเอิญมี
ตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจผมเรียกให้หยุดและ
อธบิายเรือ่งราวให้ฟงัตำรวจก็บอกวา่คนขบัรถผดิแต่คนขบัก็ยงั
ยืนยันผมก็ยังยืนยันของผมตำรวจท่านนั้นจึงบอกให้ไปโรงพัก
แกก็ให้ผมขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ตำรวจไปที่สถานี

เมื่อไปถึงโรงพัก ร้อยเวรถามผมว่า คนขับเขาเฉี่ยวชน
อะไรผมหรอืเปลา่?ผมบอกวา่เปลา่เขาก็บอกวา่เมือ่ไม่ได้เฉีย่วชน
ก็ไม่มีอะไรจะเอาอะไร?

คราวนี้ เลือดไม่ได้ขึ้นหน้า เพราะมันทะลุสมองจี๊ด
ออกไปเลย ผมผุดลุกจากเก้าอี้ แล้วตะโกนด้วยเสียงอันดังคับ
ห้องสอบสวนนั้นว่า ตกลงจะเดินข้ามทางม้าลายไปทำไมกัน?
เอาไว้เมือ่ถกูเฉีย่วชนแลว้คนขบัจะได้ผดิเตม็ประตูใช่ไหม?ตกลง
กฎหมายจราจรมนัวา่ไว้อยา่งนัน้ใช่ไหม?จะเอากนัอยา่งนี้ใช่ไหม?
 คณุรอ้ยเวรแกเลยหนัมากลา่วกบัคนขบัรถอยา่งแขง็ขนัวา่
“ตกลงคณุผดิไปๆไปโดนปรบัซะขอ้หาไม่จอดทางมา้ลาย”แลว้ก็
หันมาตาใสกับผมว่าที่ถามว่าเฉี่ยวชนหรือเปล่าก็เพราะจะได้รู้
ว่าบาดเจ็บไหมเท่านั้น!?

ส่วนคนขับรถก็หันมาขอความเมตตากับผมว่า “อาจารย์
กับผมต่างกันมาก อาจารย์เป็นอาจารย์ ผมเป็นแค่คนขับรถ
เท่านั้น”

ผมตอบไปวา่“บนถนนมนัไมใ่ช่อยา่งนัน้บนถนนคณุมนั
เหลก็หุม้เนือ้สว่นคนเดนิขา้มมนัเนือ้หุม้กระดกูคณุใหญ่บนถนน
คุณก็ขับตามอำเภอใจของคุณ เหมือนพวกสิบล้อก็เหมือนกัน
รถมันใหญ่มันก็ขับไล่บี้รถเล็ก พอมีเรื่อง ลงมาจากรถก็มาขอ
ความเมตตากราบกรานกันไป”

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันยืนยันในสิ่งที่ผมเข้าใจว่า
สำหรับตำรวจ ทางม้าลายมีไว้สำหรับในกรณีที่คนข้ามถูกชน
คนขับผิดแน่ๆ แต่ถ้าข้ามนอกทางม้าลาย คนขับอาจไม่ผิด
ส่วนคนขับรถก็เข้าทำนองจะบอกคนข้ามถนนว่า “กูใหญ่กูแข็ง
มึงอยากลองวัดกับกูหรือ?”

ตอ่ให้ตดิไฟแดงอจัฉรยิะทาสีทางมา้ลายอกีเทา่ไรตำรวจ
และคนขับรถก็ไม่มีทางเข้าใจและเคารพสิทธิคนข้ามถนนได้
(ยกเว้นเห็นยายแก่หรือพระข้ามถนนนั่นแหละ ต่อมกุศลจิต
จะทำงานทันที แต่ไม่ใช่การเคารพสิทธิพลเมือง) นอกจากว่า
คนข้ามถนนจะต่อสู้รักษาสิทธิของตัวเอง

เวลาขา้มถนนบนทางมา้ลายไปครึง่ทางแลว้มนัไม่หยดุให้
ก็ลอง‘อารามตกใจ’ดูซีครบั...ถา้ทำกนับอ่ยๆมากๆผมวา่ไม่นาน
เกินรอคนขับรถมันก็จะรู้จักเคารพสิทธิของเราเองในที่สุด
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ปญัหาการจราจรตดิขดับอ่ยครัง้ชว่งเยน็ๆในซอยบา้น
แถวฝั่งธนบุรี ส่วนใหญ่มาจากตลาดนัดเร่ หรือ
ตลาดนัดชุมชน แม้จะใกล้บ้านและสะดวกสบาย
จริง แต่เมื่อคนที่มาจับจ่ายใช้สอยหาที่จอดรถไม่ได้
ต้องจอดแปะตามริมขอบทาง ถนนปกติที่กว้าง
พอให้รถ 2 คันสวนกันได้ ก็เกิดติดขัด กีดขวาง
เส้นทางรถคันอื่นๆ ที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ แม้ไม่ได้
อยากแวะตลาดนัดแต่ก็เหมือนเลือกไม่ได้

จรงิๆคงเหมอืนกนัทกุที่ตอ้งฝากทอ้งฝากครวั
ไว้กับตลาดนัด ตลาดเร่ ว่ากันว่าพวกนี้มีกิจการ’
เปน็ลำ่เปน็สนัยา้ยแหลง่ทกุวนัวนเวยีนตามตารางนดั
...แต่ก็อย่างว่าในภาวะพึ่งพามีตลาดมาหาใกล้บ้าน
ใครๆก็ชอบเป็นธรรมดา

พ้นจากเขตกรุงเทพฯ เวลาไปต่างจังหวัด
หลายคนคงผ่านตาซุ้มขายของฝากริมทางหลวง ที่
ตั้งดักเป็นระยะๆ วัดใจผู้ซื้อที่ตัดสินใจไม่แวะซุ้ม
ที่แล้ว ให้เปลี่ยนใจชะลอรถและอุดหนุนในที่สุด
บางครั้งการหยุดรถกะทันหันในลักษณะนี้ทำให้เกิด
อุบัติเหตุตามมาได้

ว่ากันว่า...(อีกแล้ว) พวกซุ้มกางร่มหลากสี
ที่ขายของข้างทาง จริงๆ แล้วเป็นเจ้าของเดียวกัน
หมด!

แนน่อนเมือ่ของมายัว่ถงึรมิทางทอ้งหวิใครๆ
ก็ซื้อรถก็ติดกันเป็นพรวนบางคันเบรกแบบใจหาย-
ใจคว่ำรถชนกันหัวคะมำก็มีให้เห็นถมไป

จะเปน็ไปได้ไหมหากตลาดนดัเร่แผงขายของ
และตลาดเลก็ตลาดนอ้ยรมิทางเหลา่นี้รวมตวักนัเปน็
หลกัแหลง่ปรบัปรงุพืน้ที่จอดรถจดัการการเดนิรถให้
เหมาะสมคงจะดีไม่น้อย

ตวัอยา่งที่เหน็งา่ยๆจากระยองชว่งกโิลเมตร
ที่ 29บนทางหลวงหมายเลข36ชลบุรี-ระยองมี
จดุพกัรถแหง่ใหม่ดูทนัสมยัใหม่เอีย่มเพราะเพิง่เปดิ
ให้บริการเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ตลาดมา’ยอง มีพื้นที่ใหญ่โตขนาด 30 ไร่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างชุมชนทั้ง8
อำเภอในจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเอกชน เพื่อเป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยว ที่ผ่าน
เข้าสู่ภาคตะวันออก

ขับรถไกลใครๆก็อยากหยุดพักยิ่งระยอง...
เรียกได้ว่าอยู่ในระยะเหนื่อยกำลังดี ท้องกำลังหิว
จุดพักรถขนาดใหญ่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ดูจะตั้งอยู่

มาระยอง 
แวะมา ยอง
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บนทำเลเหมาะสมจะทำมาค้าขายจริงๆ
ภายในตลาดทันสมัยนี้ เป็นแหล่งรวมของฝากใน

จังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นผลไม้จากสวนขึ้นชื่อ อาคาร
ประชุม ศูนย์อาหาร ดูเผินๆ ก็ไม่ต่างจากศูนย์ขายของ
ที่ระลึกใหญ่ๆ ขายขนมหม้อแกงแถวเพชรบุรี หรือพวก
คอมมนูิตี้มอลล์แนวราบที่ผดุกนัเกลือ่นกรงุ...ไมใ่ช่ไม่ดีแค่ดู
แล้วเหมือนอยู่แถวรามอินทรา

แต่ที่แตกต่างคือ อาคารด้านหน้าซึ่งเปิดให้บรรดา
พ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายกันได้เป็นสัดเป็นส่วน
โดยไม่ต้องไปตั้งแผงกางร่มกลางแดดข้างถนนเหมือนที่
เคยเป็นมา

นอกจากสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูป
หลากหลายให้เลือกซื้อ ตลาดมา’ยอง นับเป็นตัวอย่าง
การจดัการตลาดนดัที่มีระบบระเบยีบได้มาตรฐานและเกดิ
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จากผังจะเห็นการจัดการ
ที่จอดรถเป็นสัดส่วนอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร

จริงๆแล้วสินค้าในตลาดมา’ยองก็ไม่ค่อยต่างจาก
ที่ขายข้างทางสักเท่าไหร่ เพียงแต่เมื่อผ่านการจัดระเบียบ
ก็เหมือนการรวบเอาร้านค้าข้างถนนมารวมไว้ในที่เดียวกัน

เพื่อที่คุณลูกค้าทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคอยเปิดไฟกะพริบแอบ
ข้างทางให้หวาดเสียวเล่น

จะว่าไปคนไทยเราก็ชอบเรียกร้องความเป็นระเบียบ แต่
ขณะเดยีวกนัก็นยิมที่จะอยู่รว่มกบัความไร้ระเบยีบโดยธรรมชาติ
เชน่ตลาดมา’ยองก็ถอืวา่เปน็จดุเริม่ตน้ของการจดัระเบยีบรา้นคา้
ในระยอง (แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเชิงธุรกิจก็ตาม) แต่ก็ใช่ว่าเราจะ
สามารถบังคับให้คนเข้ามาซื้อของที่นี่ได้เสมอไปในเมื่อหลายๆ
คนก็เคยชินกับการซื้อง่ายขายคล่อง



22

แม้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรของ
ตลาดเร่แผงลอยที่ดี แต่มีอีกหลายเสียงสะท้อนกลับมา
ว่าวิธีการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและทำได้ทุกที่เพราะการรวม
ร้านค้าเข้าด้วยกันต้องใช้ทั้งสถานที่ทุนและความร่วมมือ
จากหลายๆฝ่าย

แต่เมื่ออุปสงค์กับอุปทานของพ่อค้าตลาดเร่ กับ
คนซื้อตรงกัน ก็คงต้องไปว่าที่การจัดการกันอีกครั้งว่า
จะมีการจัดระเบียบอย่างไรไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อ
การสัญจรของผู้อื่น

กล้วยทอดแถวนางเลิ้งก็เช่นกัน...
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เสน่ห์
เมืองพระอภัยฯ

สมเป็นด่านแรกสู่เมืองระยอง ชื่ออาคารต่างๆ ใน
มา’ยอง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสุนทรภู่อาคารพระอภัยมณี
อาคารสนิสมทุรมีแม้กระทัง่อาคารผเีสือ้สมทุรและอาคาร
เกาะแก้วพิสดาร ล้วนถูกตั้งตามตัวละครและสถานที่จาก
เรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานของกวีเอก สุนทรภู่ ซึ่ง
มีพื้นเพอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่เอง
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ว่ากันว่ายุคหลังมิลเลนเนียมใหม่พ้นมา 10 ปี
การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นขึ้น

การลกุฮอืของประชาชนในที่ตา่งๆอดุมการณ์
เสรีภาพปะทุขึ้น แท็บเลตกำลังมาแทนสื่อกระดาษ
ประชากรยุคเบบี้บูมเมอร์กำลังพ้นสมัย โซเชียล
เน็ตเวิร์คกลายเป็นสังคมใหม่ ฯลฯ สรุปได้ว่า
โฉมหน้าของโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
นั่นแหละ

ไม่ต้องถึงกับคร่ำเคร่งตามปฏิทินมายัน
ควานหาความจริงของคำทำนายปี2012เอาแค่
เรื่องใกล้ตัว หากเดินอยู่ข้างถนน ทางเท้าก็เป็น
หนึ่งในหลายๆสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ใครๆก็รู้วา่บรบิทหนา้ที่หลกัของทางเทา้
คือ เอาไว้เดิน ถึงแม้จะมีนวัตกรรมแผงลอย
ใต้ร่มหลากสี บางคนก็ยังไม่เห็นเป็นปัญหา
เพราะถือว่านั่นคือชีวิตชีวาอันป็น ‘ยูนีค’ ของ
บ้านเราภายใต้นิยาม‘วุ่นวายอย่างเป็นปกติ’

กรณีมหากาพย์สยามสแควร์ ระหว่าง
ผู้ค้ากับมหาวิทยาลัยเจ้าของพื้นที่ หลายคน
งัดทฤษฎีสารพัดมาอธิบาย ทั้งการปะทะ
ทางชนชั้น มาเฟียชนชั้นอีลิท มีอุปสงค์-
อุปทาน มีคนซื้อ ก็เลยมีคนขาย หรือ
การ วาง หมัด ระหว่ า ง กลุ่ ม ทุน หลั ง
มา่นกฎหมายทางเทา้รอบๆถกูปรบัเปลีย่น
ฟังก์ชั่นรายวันอย่างน่าพิศวง...แต่บทสรุป
เป็นอย่างไรคงเห็นกันอยู่

ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี โครงการ
‘สกายวอล์ค’ กลางกรุงเทพฯ ก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เรื่องสามัญบนดิน
กลายเปน็เรือ่งลอยฟา้วา่กนัวา่เปน็การ
กำจัด ‘ความวุ่นวายอย่างเป็นปกติ’
ออกไปจากทางเท้าบางส่วน และ
เป็นการพัฒนาทางเดินของเมือง
ให้ชิวๆคูลเก๋วิไลอย่างมีอารยะ

ต่อเรื่องทางเท้าลอยฟ้ามีเสียงสะท้อนกลับมา
จากทั้งนักคิดระดับปริญญา และประชาชนสามัญ
ในเชิงวิพากษ์การแบ่งชนชั้นบ้าง เป็นทัศนะอุจาด
รกเรื้อนของเมืองบ้าง ไม่นับรวมเรื่องคุ้มทุนหรือไม่
แน่นอน วิวาทะเรื่องนี้ก็ค่อยๆ หายไปในกลีบเมฆ
กว่าเราจะรู้ตัวอีกที เสาต้นแรกก็ถูกตอกลงดิน
ไปแล้ว

ขา้มไปอกีฝัง่ของเมอืงหลวงถนนหลายสาย
ของฝั่งธนบุรีกำลังจะต้องปรับตัวรับการมาเยือน
ของสมาชิกใหม่‘รถไฟฟ้า’หลากสีหลายสาย

ยกตัวอย่างถนนจรัญสนิทวงศ์  เมื่อ
ธรรมดา และธรรมชาติ ของคนในฝั่งตะวันตก
ของกรงุเทพฯตา่งตอ้งพึง่พา‘ความวุน่วายอยา่ง
เป็นปกติ’ บนทางเท้าเป็นแหล่งทรัพยากรหลัก
ในการดำรงชีพ ทุกปากซอยมีชีวิตพลุกพล่าน
ไม่นับตลาดและวินมอเตอร์ไซค์...

ไม่ต่างจากการพุ่งชนของอุกาบาต
ระยะรน่จากกึง่กลางรางลอยฟา้200เมตรจะ
ทำให้ทางเท้าเดิมๆ ต้องสูญพันธุ์อย่างถาวร
แน่นอนว่าวิถีชีวิตปกติก็ต้องถูกทำลายไป
เมือ่ความเปน็เมอืงกำลงัขยายตวัใครบางคน
จับเอาเขตเศรษฐกิจรถไฟฟ้าคอนโดและ
คฤหาสน์40ล้านใส่กล่องของขวัญส่งข้าม
แม่น้ำมา พร้อมๆ กับการเวนคืนที่เริ่มต้น
ขึ้นอย่างแทบไม่ทันตั้งตัว

บางคนบ่น “เขาทำราวขับไล่ 
ชนชั้นล่างไปให้พ้นๆสารบบเมือง”

ผมเปรียบทาง เท้ า เป็น
ดอกไม้ที่ กำลังจะถูกเด็ด
จนสะเทือนถึงดวงดาว
คงไม่ผิดใช่ไหม?
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จากทางเท้า
ถึงดวงดาว

รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์



ตำรวจสอบสวน
กับงานอุบัติเหตุ 
เป็นไปได้หรือ!!!

26 ศรีศักดิ์ พิกุลแก้วทางเดียวกัน

พล.ต.ต.โกสินทร์หินเธาว์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9

เชื่อหรือไม่ว่า จากสถิติของ
สำนักงานเครือ ข่ ายลด

อุบัติเหตุ การเสียชีวิตที่มีสาเหตุจาก
อุบัติเหตุทางถนนของบ้านเรา เป็นรอง
แค่โรคหัวใจ มะเร็ง และมีอัตราสูงกว่า
คดีอาชญากรรม4-5เท่า

ปี2551มีผู้เสยีชวีติ12,492ราย
ปี2552มี10,796รายแม้จะมีจำนวน
น้อยลง แต่ราว 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
ตัวเลขดังกล่าวยังคงวนเวียนอยู่ใน
ระดับ 10,000-15,000 เสมอ ไม่นับ
ผู้บาดเจ็บเกือบแสนต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น
หากมองในแง่ตัวเงิน ยังก่อให้เกิดความ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า
4,000ลา้นบาทตอ่ปีเรยีกวา่เปน็ปญัหา
ที่รุนแรงระดับชาติ ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน

อยา่งไรกต็ามตลอดหลายปีที่ผา่น
มาการแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตุทางถนนของ
หนว่ยงานที่รบัผดิชอบกลบัไม่ประสบผล
สำเร็จแถมสถิติการเกิดก็ยังเพิ่มมากขึ้น
ได้เวลาหรือยังที่สังคมไทยจะตั้งคำถาม
รว่มกนัแสวงหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนั
การเกิดอุบัติเหตุที่ถูกต้องเหมาะสม

พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รอง
ผบช. ภาค 9 อดีตนายตำรวจจากกอง
ปราบปรามและหวัหนา้ชดุสบืสวนทจุรติ
เลอืกตัง้ซึง่ปจัจบุนัได้เขา้มาเปน็สว่นหนึง่

ของโครงการปรับระบบการไขคดีจราจร เพื่อยกระดับการหาสาเหตุ ไปจนถึงหาทางป้องกันไม่ให้
อุบัติเหตุเกิดขึ้น

ในฐานะผู้บงัคบับญัชาและหนึง่ในทมีตน้คดิโครงการพล.ต.ต.โกสนิทร์เลา่ให้ฟงัถงึการประยกุต์
ใช้กระบวนการสบืสวนมาใช้ในการแกไ้ขและปอ้งกนัอบุตัเิหตุซึง่ฟงัดูอาจเปน็แนวความคดิที่ใหม่และดู
ไม่เขา้กนันกัเพราะเปน็การผนวกหนว่ยงานยอ่ยของตำรวจเขา้ดว้ยกนัแต่เมือ่ดูเปา้หมายของโครงการ
พฒันาระบบสบืสวนอบุตัเิหตุเพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ขอบุตัเิหตุทางถนนอยา่งบรูณาการที่ตอ้งการลด
จำนวนผู้เสยีชวีติจากอบุตัเิหตุทางถนนลงอยา่งจรงิจงัตามโครงการทศวรรษแหง่ความปลอดภยัก็นา่
เชือ่ได้วา่แนวทางนี้นา่จะเปน็กลไกดีๆ สำหรบัจดุเริม่ตน้ที่จะนำประเทศไทยให้มีระบบการปอ้งกนัและ
แก้ไขอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



273 ร่วมทาง

โครงการพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการมีที่มาอย่างไร

ที่มาของแนวความคิดนี้คือหลังจากที่ได้มารับผิดชอบงานจราจร
ของกองบัญชาการตำรวจภาค9 (ครอบคลุม4จังหวัด ได้แก่สงขลา
พัทลุงตรังและสตูล)ผมและพี่น้องตำรวจที่ดูแลด้านจราจรทั่วประเทศ
ได้มีโอกาสไปประชมุสมัมนารว่มกบัศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทาง
ถนน(ศวปถ.)ที่หัวหินการประชุมครั้งนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ตำรวจได้
รับทราบบทบาทของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มาแถลงแผนแม่บทในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ

ผมได้เสนอความคิดเห็นในการประชุมว่า หน้าที่นี้ควรเป็นหน้าที่
ของตำรวจดแูลเพราะอบุตัเิหตุสว่นใหญ่เกอืบทกุครัง้ตำรวจเทา่นัน้ที่จะ
ไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดตำรวจจะรู้ข้อมูลอุบัติเหตุ
ทัง้หมดนอกจากนัน้เวลาเกดิอบุตัเิหตุตำรวจก็เปน็ผู้จดัการจราจรในพืน้ที่
ด้วยในเมื่อตำรวจมีบทบาทในเรื่องของการดูแลอุบัติเหตุมากที่สุดผมก็
ว่าทำไมตำรวจไม่มาทำหน้าที่นี้แทน

ก่อนโครงการนี้จะเริ่มขึ้น แผนแม่บทในการป้องกันอุบัติเหตุมี

รูปแบบเป็นอย่างไร

เดิมทีเราจะมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นแกน
กลางโดยใช้ข้อมูลจากหลายฝ่ายเช่นจากโรงพยาบาลจากตำรวจจาก
หน่วยการด้านการกู้ภัยจากคมนาคมเพื่อนำไปวิเคราะห์และออกเป็น
นโยบายของศนูยฯ์ให้ตำรวจหรอืหนว่ยงานราชการอืน่ๆนำไปปฏบิตัิตอ่
เชน่การรณรงค์ตา่งๆแต่ผมกลบัคดิวา่ขอ้มลูที่ศนูย์ใช้ยงัไม่ถกูตอ้งแนช่ดั
เพราะว่าแต่ละส่วนจะแยกกันทำเป็นเอกเทศคือถ้าจะแก้ไขปัญหาแต่
เราไม่รู้ปัญหาแน่ชัด ไม่รู้ขนาดของปัญหาว่ามากน้อยขนาดไหน และมี
สาเหตุมาจากอะไรมันก็จะไม่สามารถแก้ได้ถูกต้อง

ทำไมถงึเลอืกให้ระบบสบืสวนเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขอบุตัเิหตุ

จราจร

จรงิๆแลว้องค์ประกอบของการเกดิอบุตัเิหตุจะมีอยู่4อยา่งไดแ้ก่
1)เกิดจากคนขับ2)เกิดจากสภาพรถ3)เกิดจากสภาพถนน4)เกิด
จากสภาพแวดลอ้มแต่ที่ผา่นมาเวลาเกดิอบุตัเิหตุตำรวจจะสบืหาสาเหตุ
ในการเกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดใครเป็น
ผู้ประมาทส่วนการสืบหาองค์ประกอบอื่นๆกลับเป็นหน้าที่ปภ.ที่ต้อง
ไปหาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

จดุนี้บอกเลยวา่ขอ้มลูที่ตา่งคนตา่งทำมนัจะออกมาไม่สอดคลอ้ง
กัน ผมจึงเอาประสบการณ์ด้านงานสอบสวนมาใช้ทะลุกรอบวิธีการแก้
ปญัหาแล้วขออาสาวา่นอกจากจะไปดูวา่ใครเปน็ผู้กระทำความผดิใคร
เป็นผู้ประมาทให้ตำรวจไปหาอีก3องค์ประกอบแล้วมาร่วมประชุมว่า
ในพื้นที่นั้นๆ เมื่อดูจากสถิติในรอบปีว่า ตกลงแล้วสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุนี่จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไร เราจะได้แก้ไขได้ตรงกับสาเหตุที่
เกิดขึ้นในแต่ละสภาพพื้นที่

แล้วสำหรับโครงการนี้ บทบาทหน้าที่ของตำรวจจะเปลี่ยนไปมาก

น้อยแค่ไหน

บทบาทสำคัญของตำรวจของตัวโครงการนี้อยู่ที่การใช้ความ
ชำนาญในการสืบสวน และเป็นผู้ใกล้ชิดในเหตุการณ์อุบัติเหตุมากที่สุด
เรียกว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงในทุกพื้นที่คือพอสืบทราบรู้สาเหตุของ
การเกดิอบุตัเิหตุทีแ่ท้จรงิตำรวจก็จะเอาขอ้มลูที่ได้จากการสบืสวนนำไป
สู่การแกไ้ขในสว่นที่ตำรวจดำเนนิการเองได้เลยก็จะปฏบิตัิทนัทีเชน่การ
ดักจับความเร็ว การกวดขันวินัยทางจราจร การตรวจสภาพรถ แต่ถ้า
สว่นไหนที่ตำรวจทำเองไม่ได้เชน่เรือ่งสภาพถนนบรกิารกูภ้ยัการพรอ้ม
ของสถานพยาบาล ก็จะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการของ
การแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตุในระดบัอำเภอเพือ่ระดมความคดิของแตล่ะฝา่ย
 หลักใหญ่คือเรื่องไหนเร่งด่วนและเราทำได้ก็ทำไปเลยส่วนเรื่อง
ไหนที่เกนิบทบาทหนา้ที่ก็ตอ้งประสานงานให้ฝา่ยอืน่ทำแต่เราจะมีขอ้มลู
ให้ เช่นข้อมูลเรื่องถนน ข้อมูลสภาพรถ ข้อมูลสภาพแวดล้อม แบบนี้
เป็นต้น

พูดถึงแนวคิดของโครงการมามาก ในรายละเอียดขั้นตอนการ

ทำงานมีลักษณะเป็นอย่างไร

โครงการนี้ใช้หลักวิจัยเชิงปฏิบัติการทำในสถานการณ์จริงเริ่มต้น
เราออกแบบข้อมูลที่ตำรวจต้องไปสืบว่ามีอะไรบ้างเรียกว่าแบบสืบสวน
อุบัติเหตุทางจราจรโดยให้ผบช.ภาคต่างๆช่วยกันตรวจสอบและเสนอ
ความคิดเห็นซึ่งมีอยู่ประมาณ30ข้อ

ในแบบสบืสวนฯจะมีรายละเอยีดของ4องค์ประกอบรวมทัง้สว่น
ผลการวเิคราะห์ซึง่จะเปน็สว่นที่พนกังานสอบสวนตอ้งใช้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญมาใช้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่าสาเหตุของ
อุบัติเหตุเป็นเพราะสภาพรถไม่ดีหรือคนขับฝ่ายไหนประมาทประมาท
มาก ประมาทน้อย หรือประมาทร่วมกัน และให้ลงเป็นความเห็นของ
พนักงานสอบสวนโดยมีหลักฐานประกอบเช่นภาพถ่ายที่เกิดเหตุสถิติ

“ ปัญหา ใหญ่  ของ ประ เทศไทย  
ใน ตอน นี้คือ จำนวน คน เจ็บ คน ตาย จาก 
อบุตัเิหต ุใน แตล่ะ ป ีม ีสงู มาก และ หนึง่ ใน  
สาเหตุ ที่ สถิติ เหล่า นี้ ยัง ไม่ ลด ก็ เพราะ ว่า 
บทบาท ของ ตำรวจ ยัง ไม่ ได้ เข้าไป ช่วย 
การ แก้ไข และ ป้องกัน อย่าง เต็ม ที่ ”
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ข้อมูลวันเวลาที่เกิดเหตุระยะเวลาที่รอรถพยาบาลมารับคนเจ็บ
เมือ่ได้ขอ้มลูมาแลว้ก็จะนำเขา้สู่ที่ประชมุของโรงพกัให้ทดลองทำ

กันจริงๆตั้งแต่ระดับของผู้กำกับการและระดับผู้บริหารมาช่วยกันกลั่น
กรองอีก4คนได้แก่รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนหัวหน้าสถานี
รองผู้กำกับการจราจร และสารวัตรจราจร ร่วมกันวินิจฉัยว่าแบบ
สบืสวนฯที่พนกังานสอบสวนและตำรวจทำมาถกูตอ้งหรอืไม่ถา้ถกูตอ้ง
ก็ยอมรับ แต่ถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องก็เรียกทั้งคู่มาสัมภาษณ์เพื่อกลั่นกรอง
อกีครัง้เมือ่คดิวา่ขอ้มลูถกูตอ้งเรยีบรอ้ยคณะกรรมการฯในระดบัโรงพกั
จะเพิม่แนวทางแกไ้ขเรือ่งนี้วา่ตอ้งทำอยา่งไรเปน็ขอ้ที่31ระบุลงในแบบ
สืบสวนฯเป็นอันว่าจบข้อมูลในคดีนั้นๆ

ในการแก้ปัญหาเราไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงคดีเดียวแต่ใช้หลายๆ คดี
มาประกอบ ก็จะพอรู้แนวโน้มของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มอง
เห็นว่าวิธีการไหนจะใช้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องมากที่สุดผมคิดว่าวิธีนี้น่า
จะทำให้ได้แนวทางในการแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตุได้มากกวา่การทำงานของ
ปภ.ที่แต่เดิมจะเอาตัวเลขสถิติทางอุบัติเหตุสถิติคนเจ็บคนตายจาก
หน่วยงานอื่นๆมาใช้เท่านั้นแต่ไม่มีการค้นหาสาเหตุอย่างข้อมูลจาก
ตำรวจก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากตำรวจจราจรเท่านั้น

คอืยิง่เรามีคนจำกดัมีทรพัยากรจำกดัมีงบประมาณจำกดัเพราะ
ฉะนัน้ถา้จะใช้ไปเพือ่แก้ปญัหาอบุตัเิหตุทัง้ทีก็ตอ้งใช้ให้คุม้คา่ฟนัธงเลย
ก็คืองานสืบสวนอุบัติเหตุ คือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง อยู่บนพื้นฐาน
ข้อมูลที่ถูกต้อง

ระบบสบืสวนที่มีอยู่เดมิสามารถนำมาใส่ในทมีนี้ได้อยา่งเหมาะสม

เลยหรือเปล่า

คงต้องบอกว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุร่องรอยหลักฐานต่างๆ เช่น มี
รอยยางรอยเบรกมีรถที่พังมีพยานชัดแจ้งมีคนที่บาดเจ็บอะไรต่างๆ
ชัดเจนมากกว่าคดีอาญาที่ทำในที่ลับ เพราะฉะนั้นเวลาจะมาสืบสวน
เรื่องอุบัติเหตุง่ายมาก เพียงแต่ต้องจัดหมวด จัดหัวข้อในแบบสืบสวน
อุบัติเหตุทางจราจรให้ชัดเจน และคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถ
ของพนักงานสอบสวนที่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านคดีอาญามาแล้ว

หลังจากดำเนินงานมาได้3เดือนมีหน่วยงานไหนบ้างที่นำข้อมูล

พวกนี้ไปต่อยอดแก้ปัญหา

โครงการของเราเป็นโครงการระยะสั้น มีระยะเวลาดำเนินงาน
เพียง 4 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมดังนั้น
ข้อมูลที่เราส่งเข้าสู่คณะกรรมการเช่นแขวงการทางกรมขนส่งทางบก
และหนว่ยสาธารณสขุยงัคงเปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้ที่ใช้แก้ปญัหาเฉพาะหนา้
ระยะสัน้ๆเชน่การซอ่มแซมถนนการคมุความเรว็รถบรรทกุรถโดยสาร
การลดระยะเวลาที่รถกูภ้ยัหรอืรถพยาบาลจะไปถงึที่เกดิเหตุเราจะเปน็
ฝ่ายก็ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นในภาคีซึ่งเขาก็จะไปหาวิธีการแก้ปัญหา
ในส่วนที่รับผิดชอบโดยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

ตั้งแต่ดำเนินงานมา มีอุปสรรคสำคัญๆ อะไรบ้างที่จะทำให้

โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

ตอ้งยอมรบัวา่พนกังานสอบสวนมีภาระหนา้ที่ประจำในเรือ่งของ
คดีอาญาอยู่แล้ว การเพิ่มภาระให้ไปหาอีก 3 องค์ประกอบ นอกจาก
ข้อมูลของผู้ขับขี่ ทั้งยังต้องให้วิเคราะห์ข้อมูลและลงความเห็น ภาระที่
เพิม่มาเหลา่นี้มนัก็ทำให้เขาไม่อยากทำเทา่ไหร่เลยมีแนวความคดิวา่เมือ่
เพิ่มภาระก็ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้ด้วยเพื่อเป็นการชดเชยอีกทางหนึ่ง

แต่อกีสว่นก็ตอ้งไปสรา้งความเขา้ใจวา่สิง่ที่เขาทำจะกอ่ประโยชน์
ให้แก่ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในตอนนี้
คือ จำนวนคนเจ็บ คนตายจากอุบัติเหตุในแต่ละปีมีสูงมาก และหนึ่ง
ในสาเหตุที่สถิติเหล่านี้ยังไม่ลด ก็เพราะว่าบทบาทของตำรวจยังไม่ได้
เข้าไปช่วยการแก้ไขและป้องกันอย่างเต็มที่เราก็เลยไปสร้างความเข้าใจ
ให้ตระหนักถึงปัญหา ตระหนักถึงความสำคัญ ว่าถ้าเขาช่วย ก็เหมือน
กับช่วยชีวิตของคนไทยที่ใช้รถใช้ถนนเป็นหมื่น เป็นแสนคน เท่าที่เห็น
หลงัจากเขา้ไปสรา้งความเขา้ใจแลว้พนกังานสอบสวนสว่นใหญ่ก็เตม็ใจ
เข้ามาช่วยทำ

อีกส่วนที่คิดว่ายังเป็นปัญหา คือ การประสานงานในคณะ
กรรมการทำงานคือถ้ามันจบในระดับอำเภอก็ไม่ค่อยมีปัญหามากแต่
ถ้าเรื่องต้องส่งไปถึงคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับ
ภาคหรือคณะกรรมการระดับชาติ การแก้ปัญหาก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า
โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณสูงเช่นการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ถนนหรือป้ายจราจรต่างๆ

การใช้เทคโนโลยีเขา้มาชว่ยในระบบประมวลผลขอ้มลูรวมของการ

สืบสวนอุบัติเหตุทำให้มีความถูกต้องมากขึ้นหรือเปล่า

ดา้นเทคโนโนโลยีที่ใช้ประมวลผลรวมการสบืสวนอบุตัเิหตุตอนนี้
เราได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จำกัด ซึ่งเข้ามารับผิดชอบในส่วนของการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และจัดการสื่อสารโดยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การประมวลผล
ละเอยีดรอบคอบและรวดเรว็มากขึน้แต่อปุสรรคสำคญัคอืความเรว็ของ
อนิเทอรเ์นต็ตามโรงพกัตา่งๆโดยเฉพาะในพืน้ที่หา่งไกลอยู่ในระบบเกา่
ซึ่งมีความเร็วที่ช้ามากทำให้การประมวลผลและเก็บข้อมูลเป็นไปได้ช้า
ที่พฒันาการยงัลา่ชา้อยู่เพราะวา่ระยะเวลาที่เราทำโครงการเพิง่ทำมาได้
แค่3เดือนเองคิดว่าถ้าถึงจุดเข้าที่เข้าทางก็เชื่อว่าจะทำให้งานป้องกัน
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อุบัติเหตุประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้ามามีส่วนร่วม

ได้อย่างไร

ในระหว่างที่ทำโครงการในพื่นที่นำร่อง เราเริ่มเห็นผลว่าจำนวน
อุบัติเหตุลดลงโดยเฉพาะในตัวเมืองบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถจำกดัได้เหน็ผลประโยชน์ที่โครงการนี้จะชว่ยลดปญัหาอบุตัเิหตุ
จึงได้เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณที่แต่ละโรงพักต้องใช้ในการทำ
หนึ่งคดี อย่างตอนนี้ในหนึ่งคดีจะมีตำรวจที่ทำงานในระดับปฏิบัติงาน
3คนได้แก่ตำรวจจราจร1คนพนักงานสอบสวน1คนและก็คนคีย์
ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์1คนซึ่งจะให้ค่าตอบแทนภาระที่เพิ่มขึ้นคนละ
40บาท(50บาทในกรณีที่มีคนตาย)สำหรับคณะกรรมการ4คนที่
ประมวลผลวิเคราะห์จะได้คนละ 100 บาท งบตรงนี้มีเท่าไหร่บริษัท
กลางฯขอเหมาจ่ายหมด

สาเหตุที่บริษัท กลางฯ เข้าร่วมอาจเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วน
ได้เสยีถา้ตำรวจหรอืภาคีเครอืขา่ยชว่ยทำให้อบุตัเิหตุลดลงได้บรษิทัก็จะ
จ่ายเงินของผู้เอาประกันลดลง

สว่นงบที่สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)
ให้มาตอนนี้เราแยกส่วนไว้เพื่อใช้จัดประชุมของคณะกรรมการตั้งแต่ใน
ระดับอำเภอ เรื่อยไปจนถึงระดับภาคภาครวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเช่นการแก้ปัญหาเรื่องถนน
หนทาง การปรับแก้เรื่องสภาพของรถ และก็รณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย
ของคนกลุ่มต่างๆเป็นต้น

โดยส่วนตัวคิดว่าในโครงการนี้ใกล้ประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง

ตอนนี้คิดว่าโครงการคุ้มค่าการลงทุนแล้วเพราะว่ามีหลายๆจุด
ที่นำไปสู่การแก้ไขสิ่งสำคัญสิ่งที่เราได้แน่ๆคือความตื่นตัวของตำรวจ
ในเรือ่งการแกไ้ขและปอ้งกนัอบุตัเิหตุทางถนนซึง่แต่เดมิไม่เคยสนใจและ
ไมม่ีบทบาทมากอ่นผมเชือ่วา่ถา้ตำรวจตืน่ตวัมากขึน้การทำงานดา้นการ
ลดอุบัติเหตุจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการไม่ใช้ตำรวจ

ผลดีอกีอยา่งของโครงการนี้คอืตำรวจไม่ได้ทำฝา่ยเดยีวแต่วา่ทำ
รว่มกบัภาคีเครอืขา่ยซึง่ตอ่ไปนี้สถติิดา้นตวัเลขอบุตัเิหตุตา่งๆจะตรงกนั
เวลาตำรวจทำระบบขอ้มลูจากที่เกดิเหตุเสรจ็แลว้ก็ตอ้งมาตรวจสอบกบั
ภาคีที่ร่วมซึ่งแต่เดิมสถิติของปภ.จะอาศัยข้อมูลของตำรวจไปผสมกับ
แหล่งอื่นทำให้ตัวเลขด้านอุบัติเหตุของไทยคลาดเคลื่อนมาโดยตลอด

ส่วนเรื่องที่จะทำโครงการต่อหรือไม่ ตอนนี้ฝ่ายต่างๆ กำลัง
รอผลว่าในระยะ 4 เดือนที่ดำเนินจะลดสถิติของการเกิดอุบัติเหตุได้
มากน้อยแค่ไหนหลังการแถลงผลผมเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมเนื่องจากผล
ของโครงการมันประจักษ์อยู่แล้วว่าช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเป็น
รูปธรรม



อะไรคือปัจจัยส่งเสริมโครงการไปสู่ความสำเร็จ

ผมว่าที่สำคัญขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วย ถ้าโรงพักไหนหัวหน้ามี
ความกระตือรือร้นขยันขันแข็งมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุก็จะทำให้
การทำงานมีประสทิธภิาพมากขึน้อกีอยา่งลกัษณะการทำงานผมจะไม่
สัง่อยา่งเดยีวแต่จะพดูในลกัษณะการสรา้งแรงบนัดาลใจเชน่เรามารว่ม
กันทำดีเรามาร่วมกันช่วยชีวิตคนเรามาร่วมกันทำบุญ
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ใครๆ ก็ รู้ ว่า กรุงเทพฯเป็น มหานคร ที่ เต็ม ไป ด้วยป้าย โฆษณา 
สารพัดขนาด ตั้งแต่ เท่า ลูก แมว ยัน วาฬ  
 จังหวัด ปราศจาก คำขวัญ ก็ เลย ได้ ครอง สมญา ‘เมือง 
บ้า ป้าย’ ไป อย่าง ไม่รู้ เต็มใจ หรือ เปล่า

ป้าย โฆษณา ยักษ์ ใหญ่ บดบัง ฟ้า อมร ของ นครหลวง 
วัน ดี คืนดี ป้าย สูง ตระหง่าน ก็ ดัน พ่าย แรง ลม ปลิด ปลิว หลุด 
ร่วง โชค ร้าย ก็ พัง ทับ บ้าน คน หาก หล่น แค่ เฉียด หัว ก็ ถือว่า 
โชค ดี ผี คุ้มครอง

ลง มา ที่ ระดับ ใกล้ สายตา หลาย ครั้ง เมื่อ ต้อง ขับ รถ 
ใน เมือง นับ วัน ถนน จะ ขยาย พันธุ์ มาก ขึ้น จน เบียด บังคน จน 
ตกขอบ การ หลง ทาง เกิด ขึ้น ได้ ง่ายๆ หาก กระ เป๋า ฟีบ ไม่มี 
ตังค์ จะ ซื้อ หา ครอบ ครอง เครื่อง นำทาง จี พี เอส ป้าย บอก ทาง 
ดู จะ เป็น ตัว ช่วย ระดับ คลาส สิก

...แต่ ก็ อีก นั่น แหละ ใน เมือง บ้า ป้าย เพียง แค่ ระยะ 
 ไม่ เกิน 500 เมตร เรา ก็ อาจ พบ ป้าย มี ลูก ศร ชี้ ทิศทาง นับ สิบ 
ดู มี มาตรฐาน ดิบดี ทุก อัน ไม่มี แบ่ง แยก ชนชั้น หรือ เรียง ลำดับ 
ความ สำคัญ เลย กลาย เป็น ภาระ ของ เรา ผู้ ใช้ ทาง จะ ไป ไหน 
ต้อง ใช้ สายตา ดีๆ ดู กันเอา เอง   

บาง ครั้ง ใคร คน หนึ่ง กำลัง หา ทาง กลับ รถ เข้า ซอย 
สำนักงาน เขต แต่ ป้าย บอก ทาง ไป จุด หมาย ที่ ว่า ดัน หลบ อยู่ 
กลาง ดง ปา้ย เขยีว ขาว หนา้ตา เหมอืน กนั ไป หมด ทัง้ โครงการ 
คอน โด นู่น หมู่บ้าน นี่ โรงแรม นั่น คลับ คล้าย คลับ คลา เห็น  
ป้าย เขียว มี ลูก ศร เลี้ยว ตาม เจอ อนุบาล ลูก หมี...นี่ เรื่อง จริง

เปิดไฟสูง ตุ่น บางพรม   

ป้าย...สี? ป้าย เขียว ป้าย ขาว...ใครๆ ก็ ทำได้?
เนือ่งจากเสยีงบน่ขรมถงึปา้ยบอกทางที่ชวนเวยีนหวัยงัมีเพยีง

แผ่วเบาและคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยี่หระถึงมลภาวะทางสายตาที่มีจริง
แต่ทำเปน็ไม่เหน็การคมุกำเนดิปา้ยก็ยงัไมใ่ช่เรือ่งงา่ยยิง่เมือ่ดูกฎเกณฑ์
ของกรมทางหลวง ซึ่งมีข้อกำหนดในการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง
ป้ายที่ดูเหมือน‘เราก็ต่างมีป้ายเป็นของตัวเอง’ได้อย่างไม่ยากเย็น
เท่าไหร่ เพียงมีชื่อประเภทกิจการอยู่ในหมวดหมู่ตามที่กำหนด
หรือเป็นสถานที่เอกชนที่มีผู้ติดต่อจำนวนมาก จ่ายเงิน ตั้งป้าย
ก็เป็นอันจบ...

แต่เรือ่งนา่แปลกใจยงัไม่จบเพราะในระเบยีบการขอตดิตัง้ปา้ย
ฉบับเดียวกันของกรมทางหลวงทั้งป้ายบอกทางป้ายชี้ทางต่างถูก
กำหนดสีเอาไว้ว่าป้ายของทางราชการจะเป็นพื้นสีเขียวตัวอักษร
ขาวหรือพื้นขาวตัวอักษรดำส่วนป้ายของเอกชนนั้นจะมีลักษณะ
เปน็พืน้สีนำ้ตาลตวัอกัษรขาว!!!แลว้พวกปา้ยบอกทางไปคอนโดหรอื
โรงแรมดังๆที่เป็นพื้นขาวบ้างเขียวบ้างเขาได้แต่ใดมา?ทำเองหรือ
นี่จะเป็นป้ายเถื่อนที่ถูกกฎหมาย

ไม่มีคำตอบแน่ชัดในสายลม แต่เชื่อกันว่าเรื่องนี้ทฤษฎี ‘กฎ
เกณฑ์มีไว้เพื่อทดสอบทักษะการหลบหลีก’อาจถูกยกขึ้นมาอธิบาย
ได้บ้าง เพราะในความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง
โรงรบัจำนำคอนโดหมูบ่า้นโรงเรยีนอนบุาลหา้งสรรพสนิคา้ตา่งก็ใช้
ทั้งป้ายเขียวป้ายขาวกันทั้งนั้นจะหาป้ายบอกทางสีน้ำตาล เห็นจะ
มีแต่สถานีตำรวจ

การ ขอ อนุญาต ติด ตั้ง ป้าย ชี้ ทางใน เขต ทางหลวง
ลักษณะขนาดและรูปร่างของป้ายชี้ทางดังรูป ทั้งนี้อาจบอก

ระยะทางจากทางแยกถึงสถานที่ดังกล่าวเป็นกิโลเมตรหรือเมตร

ป้ายชี้ทางสถานที่ราชการ
พื้นป้ายสีขาว
ตัวอักษรและสัญลักษณ์สีดำ

ป้ายชี้ทางสถานที่เอกชน
พื้นป้ายสีน้ำตาล
ตัวอักษรและสัญลักษณ์สีขาว

กรมทางหลวงจะเปน็ผู้พจิารณากำหนดประเภทและมาตรฐาน
ของป้าย รวมทั้งตำแหน่งติดตั้งป้ายที่เหมาะสม ผู้ขออนุญาตหรือ
เจ้าของสถานที่สำคัญ ยกเว้นส่วนราชการ จะต้องเสียค่าเช่าสำหรับ
การติดตั้งป้ายดังนี้

ป้ายชี้ทางตำแหน่งละ6,000บาทต่อปี
ป้ายติดตั้งข้างทางตำแหน่งละ10,000บาทต่อปี
ป้ายแขวนสูงชนิดเสาเดียวตำแหน่งละ50,000บาทต่อปี

ข้อมูลจาก:เว็บไซต์กรมทางหลวง
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สารพัดทางข้าม
ยอมรับว่าถนนถูกออกแบบมาเพื่อรับใช้การสัญจรของ
พาหนะก็จรงิแต่ก็ใช่วา่คนจะไมม่ีสทิธิ์เดนิบนถนนเอาเสยีเลย
โดยเฉพาะการขา้มถนนที่มีหลกัคดิสากลตรงกนัคอืรถยนต์
หรือยานพาหนะต้องหยุดตรงทางข้ามให้คนเดินก่อนเสมอ
 บริเวณที่มีการซ้อนทับของทางเดินคนกับทางวิ่งรถ จึง
ถูกขับเน้นให้โดดเด่นขึ้นมา บ่งให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนเข้าใจ
ร่วมกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ระบบทางข้ามไม่ว่าจะเป็นทางม้าลาย
หรือสะพานลอย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คนเดิน
ข้ามถนนได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

3โซล
เกาหลีใต้
โดยธรรมชาติ คนข้ามถนนมักไม่ เดินตรง ‘Ergo
Crosswalk’หนึ่งในผลงานจากสนามประกวดแบบSeoul
InternationalDesignCompetition2010โดยแจมนิลมิ
ซึ่งนำเสนอรูปแบบใหม่ของทางม้าลายที่เพิ่มส่วนโค้งเพื่อ
ขยายขอบเขตความปลอดภัยออกไป
ที่มา:www.treehugger.com

3

1

1เมืองเคิร์กแลนด์
รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา

วิธีการข้ามถนนแบบน่ารัก ดูคล้าย
หน้าโรงเรียนหลายแห่งในบ้านเราแม้
ระดบัโลกธงเลก็ๆก็ยงัสรา้งความอุน่ใจ
ยามข้ามถนนได้
ที ่มา:www.jonathankern.com

2ลอสแองเจลิส
รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ยืนยันว่าทางข้ามไม่จำเป็นต้องเป็น
‘ม้าลาย’เสมอไปเพราะไม่ว่าจะ
เป็นลวดลายแบบไหนหากผู ้คน
มีสำนึกสาธารณะดีทางข้ามนั ้น
ย่อมปลอดภัย
ที่มา:www.treehugger.com

สำหรับกรุงเทพฯ ประเทศไทย เคยมีการประกาศดีเดย์ 1 สิงหาคม 2552 
เป็นวันเริ่มต้นรณรงค์จับปรับผู้ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลาย และสะพานลอย 
มีค่าปรับไม่เกิน200บาทส่วนรถที่ไม่จอดให้คนข้ามมีโทษปรับไม่เกิน1,000
บาท แต่เวลาผ่านไป เรื่องนี้ดูเงียบเชียบ ถนนเกือบทุกสายก็ยังคงมีการข้าม
แบบง่ายๆตรงไหนก็ได้ยอม‘วัดดวง’กับรถยนต์กันอยู่ทุกวี่ทุกวัน
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เมือง จราจร ปลอดภัย
3มถินุายน2554ศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.)ได้เขา้รว่ม
พิธีเปิดคาราวาน เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้าถนนสีขาวณบริเวณลาน
หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์ ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมสร้างวัฒนธรรม
ปลอดภยัดว้ยวนิยัและนำ้ใจ’โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่รณรงค์และสรา้งจติสำนกึ
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนซึง่สอดรบักบันโยบายภาครฐัที่ประกาศให้
‘ความปลอดภัยบนท้องถนน’เป็นวาระแห่งชาตินอกจากนี้ยังเป็นการขยาย
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังเครือข่ายของโตโยต้าและชุมชน

คาราวานเมอืงจราจรปลอดภยัโตโยตา้ถนนสีขาวจดัขึน้ใน26จงัหวดั
มีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯเป็นแห่งแรกและขยายไปยังภูมิภาคอีก25จังหวัด
ทั่วประเทศโดยกิจกรรมในงานจะแบ่งเป็น3ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เมืองแห่งการเรียนรู้ เน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัย และขับขี่
อย่างถูกกฎจราจร รวมถึงการสอดแทรกความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่
ผู้ร่วมทางบนท้องถนน

ส่วนที่ 2 เมืองแห่งวินัยเพื่อความปลอดภัย เน้นในส่วนของรถ 
ยานพาหนะสภาพแวดลอ้มเพือ่ให้เขา้ใจถงึปญัหาของการเกดิอบุตัเิหตุและ
แนะนำแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างสรรค์และความบันเทิง เป็นการสร้างความ
สนใจให้เกิดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรมสันทนาการและ
ความบันเทิง

แผนงานลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7มิถุนายน2554สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)มูลนิธิเมาไม่ขับ
ได้จัดประชุมเรื่อง การออกแบบสารของแผนงานลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบ และวิธีการสื่อสารกับประชาชน ให้มี
ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของการเมาแล้วขับ

ในการประชมุครัง้นี้ผูท้รงคณุวฒุิและภาคีได้เขา้รว่มประชมุเพือ่กำหนด‘สาร’ที่จะสือ่ถงึ
ประชาชนเพือ่นำไปสู่เปา้หมายการลดปญัหาอบุตัเิหตุจากผู้ขบัขี่ยานพาหนะขณะมีอาการมนึเมา
โดยที่ผ่านมารูปแบบและวีธีการสื่อสารของมูลนิธิเมาไม่ขับ ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก 
สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการสื่อสารกับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆได้

ทั้งนี้ผู้แทนจากศวปถ.ประกอบด้วยนพ.ธนะพงศ์จินวงษ์นริศรานิธิกาญจนกุลและ
วัฒนดนัย ธนัญชัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น และนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป



333 ร่วมทาง

จังหวัด นำร่อง อุบลราชธานี 
กับ การ ป้องกัน อุบัติเหตุ
24มิถุนายน2554นพ.ธนะพงศ์จินวงษ์ผู้จัดการ
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา คุยวงใน สอจร.
+สื่อมวลชน กับการป้องกันอุบัติเหต ุ ที่ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมี สุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด วีระชน เกลียวกลม รองหัวหน้าคณะทำงาน
สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง (สอจร.) ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปน็ผู้รว่มวงสนทนาโดยเนือ้หา
ของงานนี้ คือ ความเป็นไปได้ของคนท้องถิ่นที่จะ
ผลักดันนโยบายสู่ระดับชาติ

เนือ่งจากอบุลราชธานีได้มีการรณรงค์ให้ภายใน
วิทยาลัยและโรงเรียน เป็นพื้นที่สวมหมวกกันน็อค
การเสวนาครั้งนี้ จึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำงานจริงจาก อาจารย์ทวีศักดิ์ บุตรจันทร์
วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานีอาจารย์ทรงวฒุิทองแสง
โรงเรียนนารีนุกูล และอาจารย์กาญจนา ทองทั่ว
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานีภายใต้หวัขอ้พืน้ที่ตน้แบบ
ของดีเมืองอุบลฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีการหาแนวทางการทำงาน
ร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารของ
ประชาชนในพืน้ที่เชน่การเปดิชว่งเวลาทางสถานีวทิยุ
เพื่อให้ประชาชนได้โทรเข้ามาร้องเรียน หรือรายงาน
อุบัติเหตุทางถนนเป็นต้น

ความปลอดภัยทางถนนสู่ไทยพรีเมียร์ลีก
27 มิถุนายน 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชุมหารือกับ
ดร.วิชิตแย้มบุญเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก
เพื่อสนับสนุนให้เกิดมาตรการความปลอดภัย
ในการเดินทางของกองเชียร์ฟุตบอล โดย ดร.วิชิต
ได้สนับสนุนและให้โอกาสศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)นำเสนอมาตรการในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการของสโมสรไทยพรีเมียร์ลีก 
ในวันที่ 21 กรกฎาคม โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้
ว่า จะมีสโมสรฟุตบอลหลายทีมให้ความสนใจ และ
เขา้รว่มจดัทำมาตรการความปลอดภยัในการเดนิทาง
สำหรับกองเชียร์
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งานสมัมนาการพฒันาระบบสบืสวนอบุตัเิหตุเพือ่การแกไ้ข
และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ถูกจัดขึ้น

เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการทำงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่งเป็นประธานของงาน
มีส่วนร่วมในการสัมมนาตลอด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 3
ถึงแม้ว่าจะมีงานด่วนเข้ามา
แทรกบ้างแต่พล.ต.ท.วรพงษ์
ชิวปรีชา ผู้ ช่วย ผบ.ตร.ที่ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น จ ร า จ ร
ในขณะนั้น (22 กุมภาพันธ์
2553) ก็เลือกใช้วิธีการขับ
รถไป-กลับ ระหว่างสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติกับโรงแรม
อิมพิเรียล หัวหิน เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการสัมมนากลุ่ม
ผู้บริหารตำรวจระดับรองผู้บัญชาการภาค และรองผู้บังคับการ
ทั่วประเทศที่รับผิดชอบงานจราจรได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

เมื่อผู้นำตำรวจเข้มแข็งเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นเช่นนี้ก็ทำให้
ที่ประชุมวันนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศของการจุดประกายในการ
สรา้งแรงบนัดาลใจของเหลา่บรรดานายตำรวจใหญ่ให้รว่มคดิหา
แนวทางในการทำงาน และก้าวต่อไปเพื่อลดจำนวนคนตาย

บนถนนที่มีสถิติสูงกว่าการตายจากคดีอาชญากรรมถึง4เท่า
พล.ต.ท.วรพงษ์ กล่าวสรุปในที่ประชุมถึงการปรับทิศทาง

การทำงานใหม่โดยจะตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง

นับตั้งแต่การประชุมสัมมนาครั้งนั้นเป็นต้นมา ได้มีการ
จัดประชุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารตำรวจ อันเป็นผลเนื่องมาจาก

ฤดูแต่งตั้งโยกย้าย แต่ก็มิได้
เป็นอุปสรรคจนทำให้ การ
ดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่
ถูกจุดประกายขึ้น ที่ หั วหิน
ถูกเบี่ยงเบนหรือหยุดชะงักไป
หากแต่มีการพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่ายภาคส่วน

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน (ศวปถ.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเต็มที่
ในทุกๆด้าน

แรงเชยีร์จากภาคีภาคสว่นตา่งๆเกดิขึน้เนือ่งมาจากความ
ต้องการจะเห็น ‘พลังของตำรวจในบทบาทพี่ใหญ่’ ผู้ลุกขึ้นมา
ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม และเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้จงได้...ตำรวจไทยสู้ๆ

มิติใหม่ของตำรวจ

สำนกังานตำรวจแหง่ชาติระดมตำรวจทัว่ประเทศประชมุการบงัคบั

ใช้กฎหมายอุบัติเหตุ

22กุมภาพันธ์ 2553มีการจัดสัมมนาเรื่อง ‘การบังคับใช้

กฎหมายจราจรเพือ่ลดอบุตัิทางถนน’ขึน้ที่โรงแรมอมิพเีรยีลหวัหนิ

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิชาการความปลอดภัย

ทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มีเจ้าหน้าที่

ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ท.วรพงษ์ชวิปรชีาผู้ชว่ยผบ.ตร.กลา่วเปดิงานซึง่ผู้ชว่ย

ผู้บญัชาการตำรวจแหง่ชาติระบุวา่สหประชาชาติ(UN)และองคก์าร

อนามยัโลก(WHO)ได้ประกาศปฏญิญามอสโกเพือ่ลดอบุตัเิหตุลง

ครึ่งหนึ่งภายใน 10 ปี ซึ่งในส่วนของไทยปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

ได้สร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจชาติกว่า4แสนล้านบาทต่อปี

ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานด้าน

จราจรระยะ3-5ปีมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุโดยจะทำเรื่องขอเพิ่ม

งบประมาณด้านงานจราจรจากรัฐบาล เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับ

การสนับสนุนงบเพียง20ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้จะมีการปรับ

การทำงานใหม่รวมไปถึงจัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์

หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ครั้ง

ผู้ชว่ยผบ.ตร.กลา่วอกีวา่อบุตัเิหตุจราจรในประเทศไทยถอื

เป็นปัญหาสำคัญของชาติที่จะต้องช่วยแก้ไข ลดจำนวนผู้เสียชีวิต

ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงโดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิตถึงปีละ12,000

คน เทียบเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินจัมโบ้ตกสัปดาห์

ละ1ลำ

นอกจากนี้การสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

เมื่อคิดเป็นเงินจะมีจำนวนถึง 2.3 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อรวมกับ

ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนน จะมีตัวเลขที่สร้างความเสียหาย

มากกว่า 4.3 แสนล้านบาท จนทำให้รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหา

อุบัติเหตุจราจรเป็นวาระแห่งชาติ

ที่มา:http://www.prachuppost.com
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