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ร่วมทาง
ทารกบางคนเกิดในรถเด็กบางคนโตในรถผู้ใหญ่บางคน

ทำงานในรถคนป่วยบางคนต้องทรมานในรถ
โลกทั้งใบของใครหลายคนดำเนินอยู่บนท้องถนน ต่าง

แหวกว่ายเวียนบนเส้นทางวุ่นวายนี้อย่างไม่รู้จบ สิ่งมีชีวิตที่
เรียกว่าคนกับเหล่าเครื่องยนต์ไร้ชีพต่างปะปนร่วมสัญจรไปบน
ทางเดียวกัน

เราไม่สามารถควบคุมการกำเนิด และการขยายเผ่าพันธุ์
อันรวดเร็วของรถยนต์ได้ และที่อยู่อาศัยทำกินของมันมีเพียง
แห่งเดียว คือ ถนน ที่ยังคงขยายตัวอย่างไม่มีวันสิ้นสุด กลุ่ม
ยานพาหนะเหล่านั้นต่างพากันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ตราบที่ยังมี
เส้นทางรองรับ

เส้นทางของทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหน หรือมีจุดหมาย
ที่ใด ถนนหนทาง คือพื้นที่ร่วมทางชะตากรรมของทุกคน ไม่ใช่
ของใครคนใดคนหนึง่แต่ถนนเปน็สาธารณะแม้เกดิการพานพบ
เพียงชั่วคราว ถนนยังเป็นเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านไปมา
ของผู้คน

วารสารเล่มนี้จะทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวหลากหลายที่
สัญจร‘ร่วมทาง’กัน

เพราะบนถนนยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องดำเนินเคียงกันไป

ในดินแดนที่ผู้คนเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็น
หลัก แน่นอนว่ารถราที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องยื้อ
แย่งพื้นที่บนถนนกันอย่างอลหม่าน และนับวันปรากฏการณ์
รถติดก็ยิ่งทวีความสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆ

วธิีแก้ปญัหาที่ใครๆก็รู้ดีแต่ไม่เตม็ใจทำก็คอืการหนัมาใช้
รถสาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรให้
ระบบการขนสง่มีบรกิารและมาตรฐานดีพอจะดงึดดูให้ผูค้นยอม
สละรถเกง๋คนังามแลว้หนัมาพึง่บรกิารรถสาธารณะไม่วา่จะเปน็
รถเมล์รถไฟฟ้าหรือรถไฟก็ตามนั่นเป็นปัญหาที่ชวนให้สังคม
ต้องขบคิดกันในลำดับถัดไป

สำหรบัฉบบัแรกนี้วา่กนัดว้ยเรือ่งความปลอดภยัของระบบ
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ยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

 อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวิตก่อนเวลาอันควรอันดับต้นๆของคนไทย
แม้เราอาจจะรู้สึกว่าอุบัติเหตุจากรถสาธารณะ
นั้นเกิดขึ้นนานๆทีเมื่อเทียบกับรถยนต์ส่วน
บุคคลหรือรถจักรยานยนต์แต่ทุกครั้งที่มีเหตุ

เกิดกับรถสาธารณะขนาดใหญ่มักจะก่อให้เกิด
ความสูญเสียจำนวนมากเสมอ

ถอดรหัส อุบัติเหตุ หน้า 20
เปิดเบื้องลึก...รถทัวร์ผี

ที่คอยหลอกหลอนสังคมไทย

 อะไรทำให้คนไทยและสื่อมวลชนได้
ตั้งฉายาด้วยความหมายที่แฝงถึงความน่ากลัว

ความไม่ปลอดภัยแบบนั้นที่สำคัญคือ
แม้จะรู้กันว่าเป็นการเดินทางที่ต้อง

แบกความเสี่ยงไม่ปลอดภัย
แต่ทำไมต้องเลือกเดินทางไปกับ‘ทัวร์นรก’
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WORLD
ทศวรรษ แห่ง ความ ปลอดภัย บน ท้อง ถนน

อุบัติเหตุบนถนน เป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขของโลก หากไม่มีใครมองเห็น
ปัญหานี้ การเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติก็คงลำบาก’
เป็นที่มาให้สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติผ่าน
ร่างมติเรื่องนี้

แผนการของยูเอ็นในครั้งนี้ เปิดโอกาส
ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานระหว่างประเทศและตัวแทนของชาติต่างๆ
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการลดจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกกว่า 5
ล้านคน ผู้บาดเจ็บและพิการกว่า 50 ล้านคน
ภายในปีค.ศ.2020

{ที่มา:makeroadssafe.org}

AUSTRIA
ศพ สัตว์ ป่า บน ท้อง ถนน
 “มากกวา่100,000ชวีติของสตัว์ปา่ตอ้ง
ถูกฆ่าตายต่อปี โดยยวดยานพาหนะบนถนน
ของประเทศออสเตรีย” สมาคมการจราจรของ
ออสเตรียกล่าว
 สถิติเมื่อปีที่แล้วพบว่าร้อยละ40ของ
กวางที่ตาย มาจากสาเหตุถูกรถชน และไก่ป่า
12,500ตัวต้องสังเวยบนถนนนอกจากนี้ยัง
มีชีวิตของบรรดากระต่ายป่าและสัตว์อื่นๆ อีก
มากที่ต้องจบชีวิตบนท้องถนน

 ปัญหาเกิดขึ้นจากการสร้างถนนโดยไม่
ได้คำนึงถึงความจำเป็น และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการตัดถนนแต่ละเส้นทำให้เส้น
ทางมอเตอร์เวย์เกิดใหม่เป็นการบุกรุกเข้า
ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด
 จากจำนวนตัวเลขของการสูญเสีย
ชวีติของสตัว์ปา่ที่เพิม่สงูขึน้สง่ผลให้สมาคม
การจราจรของออสเตรยีเลง็เหน็ปญัหาและ
พยายามผลกัดนัให้หยดุการสรา้งถนนบกุรกุ
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตธรรมชาติ

{ที่มา:austriantimes.at}

VIETNAM
เพิ่ม มาตรการ ความ ปลอดภัย บน ถนน

มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน
ของประเทศเวียดนามได้ยกระดับมาให้ความ
สนใจกับเด็กๆ เนื่องจากความพยายามของ
ทัง้นกัเคลือ่นไหวและเครอืขา่ยตา่งๆที่มุง่สรา้ง

ความตระหนักถึงการสวมหมวกกันน็อคให้กับ
เด็กๆขณะนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์

นายกรฐัมนตรีเหวยีนเติน๋สงุ(Nguyen
Tan Dung) ได้ลงนามแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
ฉบบัที่32เพือ่ให้มีความครอบคลมุถงึการสวม
หมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ

ผู้โดยสารทุกคน โดย
เฉพาะเพิ่มมาตรการ
เข้มงวดกับเด็กๆ

กฎหมายฉบับนี้
ยำ้เตอืนให้บรรดาผูใ้หญ่
ที่พาลูกหลานซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ต้องใส่
หมวกกันน็อคที่เหมาะ
สมให้กับเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป หาก

ใครฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 100,000
–200,000ดองเวียดนามหรือประมาณ5
-10ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ยงัมีผลไปถงึมาตรการความ
ปลอดภัยบนท้องถนนอื่นๆอีกอาทิการเพิ่ม
ค่าปรับขึ้นจากเดิม4เท่าในกรณีฝ่าสัญญาณ
ไฟจราจร และเพิ่มค่าปรับเป็นเงินสูงถึง 1.4
ลา้นดองเวยีดนามหรอืประมาณ75ดอลลาร์
สหรัฐสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับ

กฎหมายฉบับแก้ไขจะบังคับใช้ในเขต
พื้นที่นครโฮจิมินห์และฮานอย ให้เป็นพื้นที่
นำร่อง3ปีก่อนจะขยายไปยังส่วนอื่นๆใน
เวียดนาม

{ที่มา:helmetvaccine.org}

ถนนรอบโลก

 ‘1.3 ล้านชีวิต เป็นจำนวนที่ต้องสังเวย
บนท้องถนนทั่วโลกต่อปี และที่สำคัญร้อยละ
90ของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา’

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางองค์การ
สหประชาชาติลงมติประกาศให้ปี ค.ศ. 2011-
2020 เป็นทศวรรษแห่งแผนการต่อสู้กับวิกฤติ
ความปลอดภัยบนท้องถนน เบื้องหลังสำคัญ
ของมตินี้มาจากแรงขับเคลื่อนโดยโครงการ
สรา้งความปลอดภยับนถนนของมลูนธิิเอฟไอเอ
(FIA:Foundationfor theAutomobileand
Society)

‘ความตายและความบาดเจ็บจาก



ร่วมทางฉบับปฐมฤกษ์ 5

SWITZERLAND
เทวดา ข้าง ถนน

ตำรวจในเมืองฟรีบูร์ก (Fribourg) ประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอไอเดียสุดแปลก โดย
จา้งนกัแสดงให้สวมชดุเทวดามายนืรมิถนนสาย
ที่พลุกพล่าน เพื่อเตือนสติให้ผู้ขับขี่รถชะลอ
ความเร็วลง

เทวดาชดุขาวพรอ้มปกีของเขาจะถกูจา้ง
20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการ
สง่สญัญาณมอืเตอืนไม่ให้ผู้ขบัขี่ขบัเรว็เกนิอตัรา
กำหนดแนวคิดนี้มาจากโฆษณาทางโทรทัศน์ที่
นำเสนอโครงการขับขี่รถปลอดภัย โดยการลด
ความเร็วในการขับรถ

นักแสดงนิรนามในชุดเทวดายืน
ข้างถนนมาอย่างน้อย 6 เดือนแล้วใน
ฝั่งตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อส่ง
สัญญาณว่าถ้าไม่อยากเจอเทวดาตัวจริง
ก็ต้องขับรถช้าๆ

แม้ว่าโครงการนี้จะได้รับความ
สนใจอย่างมาก แต่กลับมีเสียงท้วงติงว่า
เมือ่เหน็เทวดายนือยู่รมิถนนอาจยิง่ทำให้
พวกเขาตกใจและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่ายขึ้นไปอีก

{ท่ีมา:dailymail.co.uk}

USA
ศิลปะ ข้าง หลุม
 จิตรกรและนักเคล่ือนไหวท่ีหลงใหล
การป่ันจักรยานได้รวมตัวกันในนาม ‘กลุ่ม
ซ่อมแซมในเขตเมือง’ (Urban Repair
Squad) ภารกิจของพวกเขาส่วนใหญ่จะ
เป็นการสร้างสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ต่างๆ บนท้องถนน เพื่อส่งสัญญาณให้
หันมาสนใจความปลอดภัยของผู้ขับขี่
จักรยาน

ถนนกลางมหานครนวิยอรก์เตม็ไป
ด้วยหลุมบ่อและพื้นถนนขรุขระบ่อยครั้ง
ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมาย ทำให้
นักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ได้สร้างกระแสด้วย

SOUTH KOREA
โสม ขาว เปลี่ยน โฉม ระบบ ขนส่ง มวลชน

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
เกาหลีใต้ กำลังสร้างรูปแบบถนนและระบบ
ขนส่งสาธารณะแบบใหม่ โดยผลิตรถขนส่ง
มวลชนสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมกับ
สร้างถนนรูปแบบใหม่ที่สามารถเติมพลังงาน
ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งการเสียบปลั๊ก

 กลไกการทำงานของระบบนี้เกิดจาก
การฝังตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าไว้ใต้พื้นถนน เพื่อ
เป็นเสมือนตัวถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปสู่ยาน
พาหนะ ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการชาร์จแบตเตอร์รี่
ของยานพาหนะจากเดิมที่ต้องส่งกระแสไฟฟ้า

ผ่านทางสายไฟ มาเป็นการเติมพลังงานไฟฟ้า
ที่มาจากพื้นถนนที่บรรจุตัวเหนี่ยวนำแทน

ตอนนี้ ทางเกาหลีใต้ได้สร้างรถต้นแบบ
ออกมาก่อนจำนวน 4 คัน และกำลังทดลอง
ใช้งานระบบในถนนเพียงไม่กี่สาย
ในกรุงโซล รถพลังงานไฟฟ้าแบบ
ใหม่สามารถชาร์จไฟได้เร็วกว่าและ
บรรจุแบตเตอร์รี่ที่น้ำหนักเบากว่ารถ
พลังงานไฟฟ้าแบบเดิม

นับได้ว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ
สำหรับการเดินทางในโลกที่น้ำมัน
กำลังจะหมดไป

{ที่มา:reuters.com}

การพ่นสีคำล้อเลียนเสียงอุทานต่างๆกำกับตามรายทาง
ที่ชำรุด เพื่อเตือนให้เห็นถึงอันตรายจากการละเลยหลุม
เล็กๆบนท้องถนน

เหล่านักปั่นยังเคยตัดสินใจทำสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่
ยอมให้กบัพวกเขาคอืการลงมอืทาสีชอ่งทางจกัรยานบน
ถนนสายสำคัญด้วยมือของพวกเขาเอง

ถนนอีกหลายเส้นในกรุงนิวยอร์กยังคงมีปัญหา
ถนนชำรุดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน โดย
เฉพาะผู้ขี่รถจกัรยานซึง่อาจเกดิอบุตัเิหตุได้งา่ยหากเพยีง
แค่ตกหลุมเล็กๆบนถนน

ตราบใดที่หลุมเหล่านั้นยังไม่ได้รับการเหลียวแล
นักปั่นจักรยานพร้อมด้วยจานสีในมือกลุ่มนี้ก็ยังคงเดิน
ทางแต้มสีต่อไป

{ที่มา:thelmagazine.com}
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5 อันดับ

หลักกิโลเมตร กองบรรณาธิการ

ยอด เยี่ยม ยอดแย่

การจัดอันดับหลายครั้งทำออกมาเพื่อ กำหนดและสร้างมาตรฐานขึ้นมา ในเรื่องของรถ
สาธารณะก็เชน่กนัมียอดเยีย่มก็ตอ้งมียอด แย่ ต้องมีการคัดเกรด เพื่อให้ผู้ที่สอบตกได้ปรับปรุง

และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้เกรดดีรักษามาตรฐาน ของตวัเองไว้นอกจากจะเปน็งานที่ตอ้งเนน้ดา้นบรกิาร
เป็นจุดขายแล้ว งานรับผิดชอบชีวิตและความ ปลอดภยัของผู้โดยสารเองก็เปน็จดุสำคญัเพราะบคุคล
หลังพวงมาลัยและรถเหล็กขนาดใหญ่เป็นผู้กุม ชะตาชีวิตผู้โดยสารหลายสิบคนอยู่

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ได้เลือกสำรวจรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 (รถชั้นเดียวและรถสองชั้น) เดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นกลุ่มรถโดยสารที่มีผู้นิยม
ใช้บริการจำนวนมาก และมี จำนวนที่ให้บริการรวมกันถึง
3,000กว่าคันว่าใคร เยี่ยมใครแย่
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ยอดเยี่ยมภาคเหนือ

1บริษัทขนส่งร้อยละ81.25
2บริษัทชาญทัวร์ร้อยละ78.13
3บริษัทคฤหาสน์ทัวร์ร้อยละ71.88
4บริษัทวิริยะทัวร์-แพร่ทัวร์ร้อยละ64.58
5บริษัทวิริยะทัวร์ร้อยละ64.58

ยอดแย่ภาคเหนือ

1บริษัทแอมบาสเดอร์ร้อยละ20.83
2บริษัทศรีทะวงศ์ทัวร์ร้อยละ31.25
3บริษัททันจิตทัวร์ร้อยละ46.88
4บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ร้อยละ46.88
5บริษัทอินทราทัวร์ร้อยละ47.92

ภาคเหนือ
สำรวจทั้งหมด 19 บริษัท

ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ 
สำรวจ ทั้งหมด 27 บริษัท

ยอดเยี่ยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1บริษัทรุ่งประเสริฐทัวร์ร้อยละ83.33
2บริษัทขอนแก่นทัวร์ร้อยละ69.79
3บริษัทแอร์อุดรร้อยละ69.79
4บริษัทประหยัดทัวร์ร้อยละ69.79
5บริษัทอีสานทัวร์ร้อยละ67.74

ยอดแย่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1บริษัทบุษราคัมทัวร์ร้อยละ32.29
2บริษัท407พัฒนาร้อยละ32.29
3บริษัทชุมแพร์ทัวร์ร้อยละ36.46
4บริษัทยโสธรทัวร์ร้อยละ36.46
5บริษัทพิบูลทัวร์ร้อยละ37.50

 ภาคใต้
สำรวจทั้งหมด 17 บริษัท

ยอดเยี่ยมภาคใต้

1บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์ร้อยละ81.25
2บริษัทสมบัติทัวร์ร้อยละ72.92
3บริษัทนครศรีราชาทัวร์ร้อยละ67.71
4บริษัทกรุงสยามทัวร์ร้อยละ65.63
5บริษัทขนส่งร้อยละ65.63

ยอดแย่ภาคใต้

1บริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ร้อยละ40.63
2บริษัทสุวรรณนทีทัวร์ร้อยละ46.88
3บริษัทสยามเดินรถร้อยละ48.96
4บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์ร้อยละ53.13
5บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ร้อยละ55.21

ยอด เยี่ยม ยอด แย่ 
ยอด เยี่ยม ยอดแย่



8 กลับให้ได้ไปให้ถึง กองบรรณาธิการ 

ยกระดับมาตรฐาน

รถ โดยสาร สาธารณะ
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ถ้าไม่นับการป่วยไข้ไม่สบายจากโรคสุดฮิตทั้งหลายอย่างมะเร็งโรค
หัวใจอุบัติเหตุจราจรนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของ

คนไทยที่เห็นกันบ่อยๆจนชินตาก็เห็นจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็ก
มากเมื่อเทียบกับพาหนะสายพันธุ์อื่นบนถนน

 หากพูดถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถสาธารณะ อย่างรถบัส รถทัวร์ เรา
อาจจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นนานๆทีเมื่อเทียบกับรถประเภทอื่นเช่นรถ

เก๋งหรือมอเตอร์ไซค์แต่ทุกครั้งที่มีเหตุเกิดกับรถสาธารณะขนาดใหญ่ตาม
คำเปรียบเปรยว่า ‘ตัวใหญ่ล้มดัง’ การล้มของพี่เบิ้มพวกนี้ก่อให้เกิดความ
สูญเสียจำนวนมากตามขนาดที่ไม่ต่างจากสิบล้อของรถนั่นเอง

ยกระดับมาตรฐาน

รถ โดยสาร สาธารณะ
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ใน 1 ปีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถโดยสาร
สาธารณะนั้นเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิด โดยเป็น
จำนวน3,000-4,000คันต่อปี2ใน3ของ
เหตุทั้งหมดเกิดขึ้นในกรุงเทพฯและปริมณฑล
สว่นที่เหลอืเกดิขึน้ในตา่งจงัหวดัเพยีงแค่ครึง่ปี
พ.ศ.2551มีรายงานข่าวการเกิดเหตุกว่า51
ครัง้มีผู้บาดเจบ็กวา่890คนและเสยีชวีติ63
คนยงัไม่รวมถงึความสญูเสยีทางดา้นเศรษฐกจิ
กว่าหมื่นล้านต่อปี

ถ้าย้อนดูต้นตอของอุบัติเหตุในแต่ละ
ครั้ง จะพบว่ามาจากผู้ขับขี่เป็นหลัก แต่นอก
เหนือจากประเด็นความประมาทของคนแล้ว
ลึกไปกว่านั้นยังมีสาเหตุจากการขาดอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยซ่อนอยู่ด้วย โดยเฉพาะ
อุปกรณ์พื้นฐานอย่าง‘เข็มขัดนิรภัย’รวมไปถึง
สภาพรถที่เก่าทรุดโทรมไปจนถึงเสื่อมสภาพ
ทั้งตัวถัง เบรก ล้อ และอุปกรณ์เสริมหลาย
อย่างที่ไม่ได้มาตรฐาน

ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะ แต่เหมือนกับการทิ้งขยะให้ลง

ถัง ด้วยสาเหตุเดิมๆ อย่างความมักง่าย ไม่
ใส่ใจเกรงกลัวกฎหมาย ทำให้การบังคับใช้
ไม่เป็นผล

เราจะเห็นได้ตั้ งแต่มาตรฐานของ
พนกังานที่ไม่ได้มีเกณฑ์หรอืระบบที่เคีย่วเขญ็
เดด็ขาดออกมาควบคมุมาตรฐานของพนกังาน
ขับรถ และพนักงานบริการ อย่างระบบขนส่ง
ทางอากาศหรือรถไฟฟ้า ทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วก็
เป็นกิจการที่มีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการเหมอืนกนัแต่การทุม่ทนุงบประมาณไป
กับเรื่องพวกนี้ การขนส่งทางรถยังเป็นรองอยู่
หลายขุมจึงทำให้ผลออกมาเป็นอย่างที่เห็น

นอกจากประเดน็ของคนแลว้รถโดยสาร
ในปจัจบุนัยงัใช้บรกิารของอู่ที่ตำ่กวา่มาตรฐาน
ประกอบตัวรถ อาจจะด้วยสาเหตุด้านความ
ประหยัด และระบบสัมปทานที่เป็นอยู่บีบให้
ผู้ประกอบการคิดเรื่องกำไรขาดทุนเป็นหลัก
ความปลอดภยัจงึเปน็เรือ่งที่มองได้เพยีงหางตา
เมือ่เทยีบกบัเงนินี่เปน็หนึง่ในเงือ่นไขถว่งระบบ
รถโดยสารสาธารณะไว้ให้หยุดอยู่กับที่และยัง
ไม่ได้มีการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัให้

ประชาชนไว้ใจได้
ในขณะที่ระบบขนส่งอื่นๆ แข่งขัน

กันเพื่อให้ได้ใจลูกค้าด้วยบริการที่ดี แต่รถ
สาธารณะกลบัเปน็ทางเลอืกที่จำเปน็ตอ้งเลอืก
ด้วยราคาที่ประหยัดกว่า

เมื่อผู้ประกอบการรู้ว่าคนจำเป็นต้องใช้
ต่อให้รถมีสภาพดีหรือแย่อย่างไร คนก็ต้องใช้
จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงการบริการ
ให้เลิศหรูมากเกินไป ในสายตาผู้ประกอบการ
มันคือความสิ้นเปลือง

เมื่อรถไม่เปลี่ยน คนไม่เปลี่ยน ภาพที่
เราจะเห็นในอนาคตก็คงไม่ต่างจากเดิม

จากการพิจารณาทบทวนทั้งหมดจึงได้
เกิดการระดมสมองจากหลายภาคส่วน เพื่อ
ชว่ยกนักำหนดนโยบายยกระดบัมาตรฐานของ
รถโดยสารสาธารณะและทิศทางการปรับปรุง
โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือ

มาตรฐาน รถ
1. กำหนดมาตรฐานของเข็มขัดนิรภัย

การยดึตดิกบัเกา้อี้นัง่ของรถโดยสารสาธารณะ
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และกำหนดให้ติดตั้งในทุกที่นั่ง
2. ฝึกอบรมพนักงานขับรถ กำหนดให้

เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
และส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่ดี

3.การบงัคบัใช้กฎหมายให้เกดิมาตรฐาน
ของรถสาธารณะอย่างเข้มงวด

4.หน่วยงานราชการควรเป็นแบบอย่าง
ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากจะต้องขอความร่วมมือจากผู้
ประกอบการแลว้ภาครฐัเปน็อกีสว่นหนึง่ที่ตอ้ง
ยื่นมือเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้ด้วย

1. ภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับให้รถโดยสารสาธารณะมีความ
ปลอดภัยเช่นจัดการสัมปทานที่เป็นธรรมลด
ภาษีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นต้น

2. ภาครัฐควรเข้ามาลงทุน เพื่อให้เกิด
มาตรฐานและความปลอดภัยเต็มรูปแบบ

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของก้าว
แรกที่จะกลายเปน็จดุเริม่ตน้ของทกุภาคสว่นใน
สังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัย
อันเป็นสาธารณะของรถขนส่งให้เป็นความรับ

ผิดชอบของทุกคนในสังคม ไม่ใช่อยู่ในมือใคร
คนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ถึง เวลา ทัศนศึกษา ปลอดภัย
ถ้าไม่นับรถสาธารณะที่วิ่งประจำทาง

แลว้รถบสัเหมาเชา่คอืตวัการสำคญัในอบุตัเิหตุ
เสมอเพราะไม่ได้มีการควบคมุที่เปน็ระบบทัง้
รถและคนหรอืที่เราเรยีกวา่‘ฉิง่ฉบัทวัร’์ซึง่มกั
จะเหมารถกันไปเป็นคณะ

สิ่งที่คณะทัศนาจรตระเตรียมก่อนออก
เดินทาง มักเป็นการเตรียมพร้อมด้านที่พัก
อาหารสรุาปลาปิง้จดุแวะระหวา่งทางกจิกรรม
และแผนสันทนาการเมื่อไปถึงที่หมาย

ดูเหมอืน‘ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ’
ของผู้โดยสารเปน็สิง่ที่ถกูละเลยไมม่ีใครพดูถงึ
และยกให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงาน
ขับรถแต่เพียงผู้เดียว

ดังที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยตามหน้า
หนังสือพิมพ์เช่น

เหตุสะเทือนขวัญปลายปี พ.ศ. 2551
ที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้คณะ

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่นเสียชีวิต21รายระหว่างเดินทางไป
ทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรี แม้จะสร้างความ
ตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางตาม
ด้วยการปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงบนเส้นทางสาย
304แต่นั่นอาจยังไม่พอ

อบุตัเิหตุและการเสยีชวีติของคณะอสม.
สมุทรปราการ17รายบาดเจ็บอีก28ราย
ที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างไปดูงานเมื่อวันที่ 5
มิถุนายนพ.ศ.2552เป็นประจักษ์พยานเมื่อ
ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการหลับใน
ของคนขับ

ล่าสุดเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิด
เหตุรถทัศนศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
จังหวัดชลบุรี บรรทุกนักเรียน 200 คนกลับ
จากดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมาเสียหลักพุ่งชนรถสิบล้อ
ขณะลงเขาช่วงนาดี-กบินทร์บุรีส่งผลให้คนขับ
และนักเรียน 2 คนเสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บกว่า
50คน
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ย้อน รอย อุบัติเหตุ คณะ ทัศนาจร 
ใน รอบ ปี พ.ศ. 2552

11 มกราคม คณะครู 60 ท่านจาก
อ.เพ็ญจ.อุดรธานี ไปอ.วังสะพุงจ.เลยช่วง
ลงเขาขบัดว้ยความเรว็สงูรถสองชัน้จงึเกดิพลกิ
คว่ำเสียชีวิต3รายบาดเจ็บกว่า50ราย

10เมษายนรถนำเที่ยวเชียงใหม่คณะ
แม่บ้าน อบต.รือเสาะ ชนกับรถบรรทุก 18
ล้อที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภรรยานาย
อ.รือเสาะเสียชีวิตพบผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

21เมษายนนายกอบต.นายกเทศบาล
และเจ้าหน้าที่การคลังทั่วประเทศ200คนดู
งานที่พัทยาและระยองโดยรถชั้นครึ่ง4คันมี
รถกระบะตดัหนา้รถพลกิลม้บาดเจบ็ทัง้คนั50
ราย

5 พฤษภาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และ อสม. อ.ทับค้อ จ.พิจิตร ทัศนศึกษาที่
ภูเก็ตปีกนกข้างขวาของรถหักทำให้พลิกคว่ำ
บนทางด่วนบางพูน จ.ปทุมธานี มีผู้บาดเจ็บ
20ราย

7 พฤษภาคมเจ้ า หน้าที่ เทศบาล
ต.เสิงสาง 45 คน เดินทางไปร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารที่ จ.ตราด ด้วยรถ
โดยสารไม่ประจำทาง ขณะแล่นออกจาก
เทศบาลได้9กม.ก็เสียหลักพลิกคว่ำตรงทาง
โค้ง เนื่องจากคนขับไม่ชำนาญเส้นทาง ไม่มี
ผู้เสียชีวิต

13พฤษภาคมรถคณะนกัทอ่งเทีย่วชาว
จนีชนกบัรถบรรทกุพว่ง18ลอ้ที่ถ.เพชรเกษม
กม.46-47อ.นครชัยศรีจ.นครปฐมบาดเจ็บ
28ราย

21พฤษภาคมอบจ.โคราชนำคณะผูน้ำ
ชุมชนเทศบาลและอบต.500คนโดยสารรถ

12คันดูงานที่พัทยารถพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
10ล้อพลิกคว่ำบริเวณถนนสาย304 เลี่ยง
เมืองฉะเชิงเทรา–กบินทร์บุรีบาดเจ็บ2ราย

*ข้อสังเกต
ช่วงเวลาเกิดเหตุมักเป็นช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคมใกล้กบัเทศกาลปีใหมไ่ทย
ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว คนใช้เส้นทางจำนวน
มากและยงัอยู่ในชว่งฤดูรอ้นยงัไมม่ีฝนซึง่เปน็
อุปสรรคต่อการเดินทาง

ขอ้มลูที่กลา่วมาไม่ได้ยกมาให้ตกใจกลวั
ไม่กลา้ออกไปไหนแต่เพือ่ให้ตระหนกัและรว่ม
กนัหาทางปอ้งกนักอ่นเกดิอบุตัเิหตุอนัจะนำไป
สู่การสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตที่มีคุณค่า

สาเหตุ ของ อุบัติเหตุ ระหว่าง 
ทัศนาจร
แบ่งได้2ประเด็นคือ

1. คน ขับ
-ไม่ชำนาญเส้นทางหยุดรถขณะคับขัน

เบรกกะทันหัน
-ร่างกายไม่พร้อมพักผ่อนไม่เพียงพอ
- ขับทางไกลเป็นเวลานานโดยไม่มีการ

สับเปลี่ยน
2. สภาพ รถ

- โครงสร้างรถบัสสูงกว่าหนึ่งชั้นทำให้
เสี่ยงต่อการพลิกคว่ำในพื้นที่ลาดชัน

- ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ได้
มาตรฐานอาทิเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสาร

- ตัวถังรถและการยึดเกาะเก้าอี้ไม่
แข็งแรง

แนวทาง ป้องกัน
จากสาเหตุดังกล่าว สามารถป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุขณะทัศนาจรตามแนวทาง
ต่อไปนี้

พนักงานขับรถ อาจต้องเข้มงวดกรณี
ออกใบอนญุาตขบัขี่สำหรบัพนกังานกลุม่นี้โดย
เฉพาะ และต้องมีคนขับสำรองในระยะทาง
ที่มากกว่า 400 กิโลเมตร ควรส่งเสริมให้ติด
ตัง้จีพีเอสรวมถงึอปุกรณ์ตรวจสอบพฤตกิรรม
การขบัขี่วา่ขบัเรว็เกนิกำหนดหรอืไม่บรษิทัตน้
สังกัดสามารถติดตามการทำงานของพนักงาน
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวรถและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
รถทัศนาจรสองชั้นได้รับความนิยมเพราะ
ความสะดวกสบายราคาไม่แพงแต่มีความสูง
ของตัวถังกว่า 4 เมตร จึงควรกำหนดให้มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐาน อาทิ ระบบ
ช่วยหน่วงขณะเบรก และเข็มขัดนิรภัยประจำ
ที่นั่งผู้โดยสาร จึงควรให้ความรู้เรื่องประเภท
รถ อย่าดูเพียงภาพลักษณ์และความสะดวก
สบายภายในต้องใส่ใจกับความปลอดภัยก่อน
นอกจากนี้รถที่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีทำให้
น้ำหนักรถเพิ่มขึ้นกว่า 1 ตัน มีผลต่อการยึด
เกาะถนนและรักษาศูนย์ถ่วง โอกาสพลิกคว่ำ
ย่อมมากกว่า

3. เส้นทาง ผู้ว่าจ้างต้องปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการเลอืกเสน้ทางจากทางที่สามารถ
แวะพักสะดวกมีที่ท่องเที่ยวระหว่างทางหรือ
เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลา เป็นเส้นทางที่มี
ความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารแม้จะมีระยะ
ทางไกลกว่าแทน
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หลายคนสงสัยว่าเขาหายไปไหน
‘จ่าเฉย’ ผู้มีคุณูปการมากมายแก่ผู้ใช้รถ

ใช้ถนนในกรุงเทพฯ
ใครไม่รู้จักจ่าเฉยสามารถเปิดสืบค้น

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์สารานุกรม
เสรีจะพบว่าเขาคือ รูปปั้นตำรวจจราจรที่อยู่
ตามสี่แยกนั่นเอง ส่วนชื่อก็มาจากกิริยาของ
ท่านนั่นแหละ‘เฉย’

‘รูปลักษณ์ของจ่าเฉยมีทั้งที่จัดสร้างขึ้น
เพยีงครึง่ตวัและเตม็ตวัเทา่คนจรงิแบบเตม็ตวั
นั้นมีความสูง180เซนติเมตรทุกตัวเป็นชาย
หนุม่สวมเครือ่งแบบตำรวจจราจรโดยมีทัง้ที่อยู่
ในท่าวันทยาวุธอย่างตำรวจ มีใบหน้ายิ้มแย้ม
และท่ายืนตรงมีใบหน้าเคร่งขรึม’

หลังจากที่ จ่ า เฉยทำหน้าที่ อย่าง
ขะมักเขม้นมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปลายปี
2552 ท่านก็ถูกปลดประจำการด้วยเหตุผล
ของผู้ใหญ่ในวงสีกากีว่า

“มีประชาชนเขียนจดหมายมาว่า เห็น
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่และชอบแอบ
อยู่หลังเสาไฟฟ้าเพราะมีหุ่นตำรวจยืนอยู่แล้ว
ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสม จึงสั่งการให้นำหุ่นรูป
ตำรวจออกให้หมด”

หน้าที่หลักๆของจ่าเฉยก็คือทำหน้าที่
แทนตำรวจคอยยนืเดน่เปน็สงา่ประจำอยู่ตาม
สี่แยก คอยเตือนสติให้ผู้คนได้สำรวจตัวเองว่า
กำลังทำผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่า

จ่าเฉยหรือ‘เทวรูปโปลิศ’นั้นมีการจัด
ทำขึน้ดว้ยแรงจติศรทัธาของเหลา่ประชากรชาว

กรุงผู้เลื่อมใสในอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของ
เหล่าคนชุดสีกากี ด้วยเชื่อ

กันว่าคุ้มครองกฎหมาย
และพิทักษ์สันติราษฎร์
ได้ชะงัดนัก บนท้อง

ถนน ใครไปใครมาบน
ยวดยานรีบเร่ง ต่างต้อง

ชะงักงัน เคร่งครัดกฎจราจร
กันในพริบตา ท่านทำให้เหล่า
ผู้ใช้ถนนมีสติในการขับขี่มาก
ขึ้นแหม...เวรี่กู๊ดไอเดีย

ในตอนนั้น รูปปั้น
‘จ่าเฉย’ ตำรวจหนุ่มผู้ยืนท่า

ตะเบ๊ะนั้นระบาดกระจายไปทั่ว
ทุกแยก ดูไม่ต่างจากการสร้างพระ

ประธาน หรืออุโบสถเท่าไรนัก เพราะ
ตอ้งมีการจารกึชือ่ผู้สรา้งไว้อวดบญุ

กนั‘จา่เฉย’จงึมีปา้ยโฆษณาหา้ง
ร้านผู้บริจาคเงินจัดทำห้อย

ไว้ที่ตัวเองด้วย

เคยมีคำถามมากมายเกีย่วกบัทา่ทางอนั
น่าฉงนของ ‘จ่าเฉย’ ที่ทำท่าตะเบ๊ะว่ามันดูไม่
ค่อยเป็นธรรมชาติเลย ทั้งที่มีสถานะเป็นผู้ถือ
กฎบ้านเมือง (บางครั้งก็อยู่เหนือ) รูปเหมือน
ที่ดึงศรัทธาคนตามสี่แยกนี้ ดูจะทำให้คนเชื่อ
ไม่ได้ว่าเป็นจ่าตัวจริงมีเสียงท้วงติงที่ค่อนข้าง
ดังว่าถ้าทำรูปท่านเป็นท่าอื่นน่าจะสมจริงเป็น
ธรรมชาติกว่า

แต่ในขณะปฏบิตัิหนา้ที่นัน้‘จา่เฉย’เปน็
ที่กล่าวขวัญกันมากว่า สามารถเตือนใจให้คน
ปฏิบัติตามกฎหมายได้จริงเพราะคนขับรถนึก
ว่าเป็นตำรวจจริงมาเฝ้าดูอยู่ เลยเกิดอาการ
สะดุ้งเล็กๆ ก่อนจะขับรถผ่านไปด้วยรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะ

หลังจากคนจับไต๋กันได้หมด ว่าจ่าเฉย
เป็นหุ่น มุกนี้จึงแป้กไปโดยปริยาย สุดท้าย
จ่าเฉยที่เป็นแค่หุ่น ก็โดนเด้งเข้ากรุ คนก็ขับ
รถกันมันเท้าตามอัธยาศัย แถมจ่าเฉยก็กลาย
เป็นแค่เรื่องขำขัน ให้คนถากถางกันไปนาน
นับเดือน

หรือนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า คนไทย
กลัวตำรวจ ไม่ใช่กฎหมาย กลัวโดนจับ กลัว
เสียค่าปรับมากกว่ากลัวอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ
กฎจราจรนั้น ออกมาเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของทุกชีวิตบนถนน ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กใหญ่
หรือคนเดินถนน ส่วนตำรวจนั้นเป็นเพียง
ผู้บังคับใช้เท่านั้น

แต่เนื่องจากคนไทยเรามีคำว่า ‘วินัย
จราจร สะท้อนวินัยชาติ’ คอยค้ำคออยู่ การ
จราจรที่ไร้ความเกรงกลัวกฎระเบียบก็เลย
กลายเป็นหนึ่งในเรื่องโกลาหลนับพันเรื่องใน
ประเทศ

จ่าเฉยจึงเป็นเสมือน‘เสือกระดาษ’ข้าง
ถนนนั่นเอง

เปิดไฟสูงกองบรรณาธิการ 

คิดถึง...จ่าเฉย



14 สิทธิ บน ถนน อิฐ บูรณ์  อ้น วงษา โครงการ ส่ง เสริม สนับสนุน สิทธิ ผู้ ใช้ บริการ รถ โดยสาร สาธารณะ มูลนิธิ เพื่อ ผู้ บริโภค

ค่าชีวิตของฉัน 
เขาจ่ายแค่9,700 บาท
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ณัชชาศรีประไพเล่าถึงนาทีชีวิตที่ยัง
ฝังติดอยู่ในหัวจนถึงปัจจุบัน

มันเป็นช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่ม ของ
คืนวันที่30มีนาคมพ.ศ.2552หลังเลิกงาน
ล่วงเวลากะดึก ณัชชาพร้อมเพื่อนพนักงาน
เดินทางออกจากบริษัทโอเชียนกลาสจำกัด
(มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ทั้งสอง
ขึ้นรถบัสรับส่งพนักงานที่บริษัทจัดให้ เมื่อคน
ขึ้นเต็มคันรถ โชเฟอร์ก็ตะบึงออกรถอย่างคึก
คะนอง

รถแล่น มาถึ ง สี่ แยกภายในนิคม
อุตสาหกรรม แทนที่จะหยุดรถ โชเฟอร์ห่าม
กลับเหยียบคันเร่งพารถพุ่งไปข้างหน้าทันที
จังหวะเดียวกับที่รถบัสรับส่งพนักงานอีก
บรษิทัหนึง่ได้วิง่มาบนถนนที่ตดัผา่นสี่แยกดว้ย
ความเร็วที่ไม่แพ้กันรถใหญ่2คันได้พุ่งชนกัน
ทำให้รถพลิกตะแคงล้มไปทางด้านขวาอย่าง
รุนแรงทันที และท้ายรถไถลตกลงไปในคูน้ำ
วันนั้นณัชชานั่งอยู่บริเวณล้อหลังด้านซ้าย

อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีเพื่อนพนักงาน
เสยีชวีติไป2รายนอกนัน้บาดเจบ็หนกับา้งเบา
บ้าง สำหรับณัชชานั้น ศีรษะกระแทกของแข็ง
ในรถเป็นแผลแตกยาวประมาณ8เซนติเมตร
เลือดไหลอาบ ที่หนักว่านั้นคือ ผลเอกซเรย์
บอกให้รู้ว่ากระดูกเชิงกรานด้านขวาของเธอ
รา้วเปน็สาเหตุที่ทำให้เธอมีอาการเจบ็ฝงัลกึอยู่
ตลอดเวลาทีพ่กัรกัษาพยาบาลรว่ม33วนัและ
หลงัจากนัน้ก็ยงัคงเจบ็เปน็บางครัง้หากตอ้งนัง่
ทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ

การบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้เธอทำงานหนัก
ไม่ได้ตอ้งเปลีย่นมานัง่ทำงานเอกสารแทนเมือ่
เปลี่ยนหน้าที่มานั่งโต๊ะก็ต้องทำงานตามเวลา

ปกติโดยไม่มีค่าล่วงเวลาให้ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่
เธอต้องคอยส่งไปดูแลพ่อแม่ฝืดเคืองขัดสนไป
โดยปริยาย

หลังเกิดเหตุบริษัทประกันภัยได้เข้ามา
ที่บรษิทัและเรยีกพนกังานที่ประสบเหตุทกุคน
มาเจรจาคา่เสยีหายหลายคนถกูได้รบัขอ้เสนอ
เปน็เงนิเพยีงแค่200-500บาทกบัความเสีย่ง
ภัยที่ถูกเรียกว่า‘เล็กๆน้อย’

สำหรับความเจ็บปวดของณัชชาบริษัท
ประกันภัยเสนอให้9,700บาท

ณัชชาถึงกับอึ้ง ว่าค่าชีวิตของเธอและ
เพื่อนพนักงานมีแค่เพียงเท่านี้จริงหรือ เธอ
ตัดสินใจทันทีว่าอยากจะฟ้องร้องเรียกค่าเสีย
หายกับบริษัทรถและบริษัทประกันภัย เพื่อ
เรยีกรอ้งความเปน็ธรรมที่เธอคดิวา่นา่จะมีอยู่
ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้

“ฝ่ายบุคคลบอกกับเราว่า อย่าใช้ความ
รู้สึกเรียกร้อง แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บจริงๆ
ถึงแม้ดูจากสภาพภายนอกเราอาจจะดูเหมือน
คนปกติทั่วไป แต่บางเวลาเรานั่งนานก็ไม่ได้
ออกกำลังกายเพื่อใช้กล้ามเนื้อก็ไม่ได้ มันจะ
ปวดบางทีมันปวดจี๊ดขึ้นมาเราก็ต้องหยุด ยิ่ง
ช่วงแรกๆเดินเหมือนคนขาไม่เท่ากันเพราะ
มันปวด”

ฝ่ายบุคคลของบริษัทไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดของณัชชา ด้วยความเป็นห่วงว่าการ
ที่เธอจะใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องนั้น อาจส่งผลต่อการ
ทำงานเพราะต้องลางานเพื่อไปขึ้นศาลและมี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทต้องรับผิดในที่สุดและ
อาจเป็นเหตุให้เธอต้องถูกออกจากงานได้

แต่วันที่ณัชชาได้เจอคนของมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค ซึ่งเดินทางมาพูดคุยกับเธอ ทำให้

เธอมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำตามความ
คิดของตนเอง

หลังเกิดเหตุ 5 เดือน เมื่อรวบรวม
พยานหลักฐานเรียบร้อย ทนายความอาสา
เพื่อผู้บริโภคของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ส่งเรื่อง
ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายให้เธอเป็นคดีผู้บริโภค
เมื่อเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน โดยเรียกค่าเสีย
หายไปทั้งสิ้นกว่า6แสนบาท(จากความเสีย
หายที่มีการประเมินเบื้องต้นประมาณ 1.6
แสนบาท)

ศาลได้นัดเจรจาไกล่เกลี่ย2ครั้งจนได้
ตวัเลขที่200,000บาทณชัชาและทนายความ
อาสาเห็นพ้องต้องกันว่า นี่คือสิ่งที่ผู้บริโภค
ตอ้งการและสมควรจะได้รบัจากที่เคยถกูเสนอ
ให้รับเพียง 9,700บาทมันเป็นตัวเลขสูงขึ้น
ถึง 2,000 เปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันภัยยอม
แสดงความรับผิดชอบในท้ายที่สุด และเป็น
ตัวเลขสูงกว่าการประเมินความเสียหายจริง
โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการ
สืบคดีต่อไป

บทเรียนการต่อสู้ของณัชชา ได้สร้าง
สสีนัชวีติให้กบัเพือ่นพนกังานทกุคนวา่แรงงาน
ราคาถูกอย่างพวกเธอก็มีสิทธิ์เรียกร้องคุณค่า
ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นธรรมได้ไม่แพ้ใคร

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

“พอรถชนปุ๊บเรารู้สึกตัวเองตายแล้วนะเพราะหัวแตกเลือดไหลอาบเต็มหน้าไป
หมดแล้วก็ล้มลงไปทับเพื่อนด้วยเพื่อนก็นอนนิ่งพอได้สติก็พยายามปีนออกนอก
รถดีนะที่น้ำในคลองแห้งไม่งั้นแย่เลยพอคลานออกมาได้ก็นอนพักรู้สึกเจ็บแผล
ที่หัวและปวดตรงสะโพกมากๆลุกขึ้นเดินไม่ได้”
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หลายครั้งแล้วที่ผมเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่แต่ถ้าถามว่าไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอบได้เลยว่านานหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ตอนนั้น
ขับรถเก๋งเก่าๆของเพื่อนตะลุยสารพัดเนินและโค้งขึ้นไปนอนผึ่งลมบนอุทยาน
 ใครที่เป็นขาลุยคงชอบบุกขึ้นไปนอนบนอุทยานเหมือนกันพวกฉิ่งฉับทัวร์ก็มีเวลาคนเยอะๆกางเต็นท์แทบจะใช้สมอบกร่วมกันได้แต่

คนก็ไม่ได้ถึงขั้นเรียกว่าแออัดมากจนขยับตัวไม่ได้ตอนนอนบนอุทยานก็มีแค่คนเต็นท์ต้นไม้และฝูงทากเจ้าถิ่นรอรับบริจาคเลือดอยู่
 เวลาผา่นไปอะไรๆหลายอยา่งก็เปลีย่นตามเหมอืนกนัได้ขา่วมาวา่ชว่งหลงัๆปากทางสู่ดนิแดนราบสงูอยา่งอำเภอปากชอ่งกลายเปน็

เป้าหมายหลักทางการท่องเที่ยวของชนชั้นกลางผู้มีอันจะกินไปเสียแล้ว
 นายทุนหัวใสบางคนตั้งใจสร้างภาพปากช่องให้เป็นดินแดนคาวบอยของเมืองไทยมีคนขี่ม้าสวมหมวกปีกไล่ต้อนฝูงวัวในฟาร์มปศุสัตว์

มากมายเนื้อที่หลายพันไร่เป็นสวรรค์บ้านนอกที่ใกล้กรุงเทพฯชนิดที่เด็กเลี้ยงวัวข้างถนนมองแล้วยังตาค้างว่านี่มันไทยแลนด์แน่หรือ
 ตอ่มานายทนุพวกนัน้หวัใสปิง๊ขึน้ไปอกีหลงัจากกวา้นซือ้ทีด่นิรายรอบเขตอทุยานไปสรา้งวถิีชวีติแบบมะริกนัหมดแลว้เขาก็ใช้ระบบการ

คดิแบบนายทนุตอ่ยอดทรพัยากรออกไปการที่จะเกบ็ทีด่นิใหญ่เทา่ตำบลไว้นอนกอดคนเดยีวมนัคงเปน็การผดิวสิยัพอ่คา้จงึเกดิการพฒันามาเปน็
รีสอร์ทโรงแรมทั้งชิคบูติคฮิปเก๋โฮเต็ลหรือแม้แต่สนามกอล์ฟสำหรับอวดวงสวิงระดับไฮโซฯ

 แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมฟรีๆค่าใช้จ่ายของการเข้าเสพความหรูเนี้ยบเก๋ของบรรดาโรงแรมที่ผุดขึ้นเป็นเห็ดหน้าฝนเหล่านั้น
สามารถทำให้เงินเดือนระดับสามัญชนของผมหายไปทั้งเดือนในพริบตาเดียว

 ครั้นยาจกริอ่านกำเงิน1,000บาทหมายจะไป‘เก๋’แบบเขาบ้างคงหมดสิทธิ์

ระหว่าง ทาง รุ่ง ฤทธิ์ เพ็ ชร รัตน์

เขา ใหญ่ 
ต้นไม้ ที่ หาย ไป
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 ความ‘เก’๋ที่วา่มีจำนวนทวีมากขึน้เสยีดว้ยอยา่งที่เหน็กนัคน
กรงุไปทีไ่หนก็สลดัคราบไคลเมอืงไปไม่พน้จำตอ้งลากความ‘ไฮโซฯ’ไป
ปล่อยไว้ตามที่ต่างๆตามแต่รอยรถเอสยูวีราคาแพงของพวกเขาจะพา
ไปปรากฏการณ์ความ‘เก๋’ได้ลามไปหลายที่ในเมืองไทยแล้วใครเคย
ไปหัวหินคงได้เห็นภาพนั้นชัดเจนขึ้น

 ด้วยระยะทาง 200 กว่ากิโลเมตร ใช้จริตแบบชนชั้นกลาง
ตัดสินจะได้คำตอบว่า การขับรถไปน่าจะสะดวกที่สุด ผมก็จำเป็นต้อง
เลือกทางนี้เหมือนกัน ว่ากันว่าช่วงที่มีคนมาเที่ยวกันมากๆ อย่างช่วง
เทศกาลรถราจะติดกันมหาศาลตั้งแต่หัวถนนยันทางเข้าอุทยาน โดย
เฉพาะกระแสงานคอนเสิร์ตที่นิยมไปจัดรอบๆ เขาใหญ่ เป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลที่พักเต็มบรรดาเจ้าของโรงแรมรีสอร์ท
ยิ้มนับเงินแก้มปริ

 นั่นคือคำตอบว่าทำไมถึงมีการขยายถนนเส้นธนะรัชต์ สาย
2090ที่เชือ่มระหวา่งอำเภอปากชอ่งไปยงัอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่จาก
2เลนเปน็4เลนเปน็ระยะทางเกอืบ10กโิลเมตรอกีแค่10กโิลเมตร
ก็จะถึงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งผลจากการขยายถนนนี้
ต้นไม้ใหญ่ถูกสังหารและทำให้หายสาบสูญไป128ต้นหลายต้นอายุ
อานามรุน่คณุทวดหากมีการตดัถนนเพิม่ไปอกีสกักโิลเมตรเดยีวตน้ไม้
ใหญ่อีกนับร้อยต้องเป็นเครื่องสังเวยให้กับโครงการพัฒนาถนนสายนี้
อย่างแน่นอน
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พักตา(ขับช้าๆถึงจะเห็น)

ภาพตน้ไม้หลายตน้ถกูปลกูเปน็แนวยาวเหลา่นี้
ถูกปลูกขึ้นโดยกลุ่มคนสีเขียวรักสิ่งแวดล้อมที่ไม่เห็น
ด้วยกับการขยายถนนเส้นธนะรัชต์ แล้วมีการระดม
คนนัดแนะกันผ่านเครือข่าย Social Network เช่น
Facebook นำต้นไม้มาปลูกบนพื้นที่ขยายถนนเพื่อ
ทดแทนต้นไม้เก่าที่ถูกตัดไป

ไม่แน่ใจว่าเครือข่ายประชาชนออนไลน์เหล่านี้
ตั้งใจประชดใครหรือเปล่า เพราะกล้าไม้ที่พร้อมจะ
เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตนั้นถูกปลูกเบียดชิด
กันเหลือเกิน

และที่สำคัญพวกเขามาปลูกทิ้งไว้แล้วจรจาก
หลายต้นล้มตายไปท่ามกลางดินลูกรังและแดดที่ร้อน
ระอุ

การกระทำนี้ตอบสนองสิ่งใดกับธรรมชาติบ้าง

ต้นFacebook

 แต่อย่างที่คนไทยรู้ๆกันว่าเมื่อมีโครงการก่อสร้างใครบางคนก็กระเป๋าตุงยังไม่นับเรื่องการ
เอาต้นไม้ใหญ่ไปใช้ในงานภูมิทัศน์แบบฉ้อฉลการทำลายระบบนิเวศน์แม้ปากจะประกาศว่ารักโลกแต่
สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วคือถนนสองข้างทางถูกถางจนไม่เห็นสภาพของต้นไม้เดิมดินลูกรังอัดแน่นถูกนำมา
ถมจนเต็มเพื่อเป็นฐานของการสร้างถนนรถก่อสร้างของกรมทางหลวงหลายคันยังคงจอดอยู่

 หลายคนอาจถามถงึความจำเปน็ที่นกัเลน่แร่แปรธาตุบางคนทำให้ตน้ไม้128ตน้หายไปแลว้
แทนที่ดว้ยถนนอกี2เลนวา่มีมากนอ้ยแค่ไหนประโยชน์แค่รถไม่ตดิมีเสน้ทางเขา้ถงึความ‘เก’๋ได้อยา่ง
สะดวกสบายนั้นคุ้มค่าหรือไม่กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

 พูดให้ซีเรียสกว่าความเก๋บทเรียนนี้สะท้อนให้เห็นว่า...สังคมเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย
 ในแง่กาลเทศะ การขับรถขึ้นเขาใหญ่จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำเวลาใช้ความเร็วถึงขนาด

ต้องการถนน4เลนไม่เกรงใจเจ้าป่าเจ้าเขาไม่เกรงใจสัตว์ป่าเจ้าของพื้นที่กันแม้แต่นิดเลยหรือ
 ในแง่ความปลอดภัยการขับรถบนเขาด้วยความเร็วบนถนน4เลนแม้นจะไม่เกรงใจเจ้าป่า

เจ้าเขา แต่ก็หัดเกรงใจลูกเมียที่รออยู่ที่บ้านบ้าง เพราะถนนหนทางตามป่าตามเขานั้นควรจะใช้วิธีขับ
และใช้ความเร็วอีกแบบหนึ่งไม่ใช่วิธีขับแบบที่อยู่บนซูเปอร์ไฮเวย์

 ในแง่สิ่งที่เรียกว่าความเจริญเรื่องนี้ต้องกลับไปพลิกบทเรียนตลอด50-60ปีให้ดีว่าใครเป็น
คนปลกูฝงัสัง่สอนให้ผูค้นทอ่งจำคำวา่ความเจรญิในความหมายนี้เราสามารถเรยีนรู้ที่จะสรา้งมนัดว้ยวธิี
คิดอื่นที่ยั่งยืนกว่านี้หรือไม่
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 แต่ก็นั่นแหละกระแสสังคมไม่ว่าจะในนามองค์กรรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนได้ทักท้วงขึ้นมาโชคดีที่เสียงนั้นดัง
พอที่จะเรียกร้องความสนใจของสังคมส่วนใหญ่ได้ สายตาหลายคู่เบี่ยงจากกระแสการเมืองร้อนระอุแห่งปีพ.ศ.2553มายัง
การตัดป่าสร้างทางสายนี้

ผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับถนนเส้นอื่นของประเทศอีกหรือเปล่า และผมยังสงสัยระหว่างขับรถผ่านถนน
เส้นนี้ว่าใครเป็นเจ้าของต้นไม้ที่หายไปเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นสมบัติของสาธารณะหรอกหรือทำไมชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจนี้บ้าง

ปัจจุบันโครงการนี้ถูกระงับ ท่ามกลางเสียงที่แตกต่างกันในบุคลากรระดับผู้บริหารประเทศ กระทรวงคมนาคมบอกว่า
ต้องทำต่อกระทรวงทรัพยากรฯบอกว่าต้องหยุดสุดท้ายนายกรัฐมนตรีให้ระงับโครงการเอาไว้ก่อนท่ามกลางเสียงครหาที่ว่า
เปน็การเอาใจสงัคมสรา้งกระแสซือ้เวลาของรฐับาลทัง้หมดเปน็แค่เกมของนกัการเมอืงเทา่นัน้ไม่ได้มีใครจรงิใจตอ่การอนรุกัษ์
เลยแม้แต่คนเดียว

แต่ต้นไม้ก็หายไปจากที่ของมันเรียบร้อยแล้วจากสองข้างทางที่เคยเขียวครึ้มกลับเปลี่ยนเป็นที่โล่งแจ้งไม่มีใครพูดเรื่อง
การฟื้นฟูพื้นที่ไม่มีใครให้ความสำคัญการกับเยียวยาโลก

ผมหันหลังให้เขาใหญ่ โบกมือลาให้กับผืนป่าและต้นไม้หลายต้น เพราะในอนาคตเราอาจจะไม่ได้พบกันในสถานะเดิม
อีกก็ได้
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รถทัวร์ผีคว่ำตาย 2 เซ่นสงกรานต์
(ข่าวสด)

ทัวร์นรกชนกระบะดับคาที่  3 รับ
สงกรานต์เลือด(ไอเอ็นเอ็น)

...
พาดหัวข่าว 2 ชิ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง

เล็กๆที่เห็นจนชินตาสำหรับคนไทยทั้งในช่วง
เทศกาลและชว่งปกตินยัของคำวา่‘ทัวร์ผีทวัร์
นรก’บ่งบอกว่าสังคมสรุปภาพของรถทัวร์ที่ใช้
โดยสารกันอยู่ทุกวันอย่างไร

แต่อะไรทำให้คนไทยและสื่อมวลชนได้
ตั้งฉายาด้วยความหมายที่แฝงถึงความน่ากลัว

ความไม่ปลอดภัยแบบนั้น ที่สำคัญคือ แม้จะ
รู้กันว่าเป็นการเดินทางที่ต้องแบกความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัย แต่ทำไมต้องเลือกเดินทางไปกับ
‘ทัวร์นรก’

‘ถอดรหัสอุบัติเหตุ’ ในวันนี้ จะชวนทุก
ท่านมาทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้

จากข้อมูลพบว่ามีอุบัติเหตุของรถ
โดยสารสาธารณะปีละกว่า3,000ครั้ง(หรือ
10ครั้ง/วัน)แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้น
อาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง ที่ยังมีรากของ
ปัญหาอีกถึง9ใน10ส่วนซ่อนอยู่ใต้น้ำ

ถ้าดูจากรายงานของ บขส. ระบุว่าใน

แตล่ะปีมีผู้โดยสาร11-12ลา้นคนตอ้งเดนิทาง
ด้วยรถโดยสารสาธารณะซึ่งมีอยู่ประมาณ
8,500คันโดยร้อยละ90เป็นรถร่วมบริการ
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าขาดระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย ชีวิตของคนไทยกว่า
10ลา้นคนกำลงัตกอยู่ในความเสีย่งอยา่งหลกี
เลี่ยงไม่ได้

ต่อไปนี้ เป็นคำถามและคำตอบสำคัญ
ที่มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์ ‘ทัวร์นรก’บน
หน้าหนังสือพิมพ์

1.ทำไมคนไทยตอ้งเดนิทางขา้มจงัหวดั

นาย แพทย์ ธนะ พงษ์ จิ นวงศ์ถอดรหัส อุบัติเหตุ

เบื้องหลัง‘รถทัวร์ผี’
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ด้วยรถโดยสารสาธารณะเป็นหลัก
ประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดิน

ทางสูงจะเน้นให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบ
ราง(รถไฟ)เป็นหลักหรือหันไปมองประเทศ
เพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย หรือเวียดนาม จะ
เห็นว่าสัดส่วนของการเดินทางด้วยระบบราง
มีตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยตลอด

บ้านเรามีทางเลือกอื่นที่สะดวกและ
ปลอดภัยกว่านี้หรือไม่

คำตอบณขณะนี้ยงัคงไมม่ีเพราะระบบ
ขนส่งมวลชนที่ราคาถูกและเข้าถึงได้ง่ายคือรถ
โดยสารสาธารณะ เมื่อเทียบกับการเดินทาง
วิธีอื่น จะพบว่าระบบรถไฟ แม้จะราคาถูกแต่
มีข้อจำกัดมาก ส่วนทางอากาศมีค่าใช้จ่ายสูง
ทางน้ำก็ใช้เฉพาะการขนส่งสินค้า

ทางออกคือหันไปใช้รถส่วนบุคคล ซึ่ง
ตัวเลือกของรถส่วนบุคคลที่เหมาะกับผู้มี
รายได้น้อย ถึงปานกลาง คงหนีไม่พ้นรถ
จักรยานยนต์ เพราะนอกจากจะสะดวกสบาย
ในการเดินทางกว่ารถประจำทางแล้ว ยังถือ
เป็นรถอเนกประสงค์ของครอบครัว ตัวเลขรถ
จักรยานยนต์จดทะเบียนที่พุ่งขึ้นมาเป็น 16
ล้านคันในปีเดียวเมื่อปีที่แล้ว จากจำนวนรถ
ทั้งหมด27ล้านคันถือเป็นเครื่องยืนยันความ
สำเรจ็ในการยดึครองถนนของรถจกัรยานยนต์
ได้เป็นอย่างดี

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวเลขการเติบโตของ
รถสว่นบคุคลโดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์พุง่นำ
หน้าการเดิบโตของระบบขนส่งสาธารณะ

สรุปคำตอบได้ในเบื้องต้นว่า ไม่มีทาง
เลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยจริงๆ ทำให้
ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ และคนส่วนใหญ่
ก็ไปเลือกใช้รถส่วนบุคคลแทน

2.ถ้าคนส่วนใหญ่ต้องฝากชีวิตไว้กับรถ
โดยสารเหลา่นี้จะมีหลกัประกนัความปลอดภยั
อย่างไร

ข้อมูลจากรายงานข่าวแรก (ทัวร์ผีคว่ำ
ตาย2เซน่สงกรานต)์พบวา่สาเหตุของการเสยี
ชีวิตเกิดจากเก้าอี้หลุดมาอัดก็อปปี้ทับคนนั่ง

หากย้อนไปดูเนื้อข่าว จะพบเงื่อนงำไม่
ชอบมาพากลว่า

‘รถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถโดยสารปรับ
อากาศ 2 ชั้นไม่ประจำทางเดินทางไปยโสธร
โดยเด็กรถไปกว้านผู้โดยสารตกค้างตามช่อง

ขายตั๋วมาได้ 50 ราย คาดว่าคนขับพยายาม
จะเรง่ความเรว็แซงรถพว่ง18ลอ้คนัหนา้เปน็
สาเหตุให้รถเสียหลักพลิกคว่ำก่อนไถลชนต้น
ขี้เหล็กหลังเกิดเหตุโชเฟอร์ได้หลบหนีไป’

ถ้าเราเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อ
‘ถอดรหสัอบุตัเิหต’ุคงจะตอ้งเริม่จากวเิคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ซึ่งมีอยู่ 2 จุด
คือ

หนึ่ง สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง
เกี่ยวข้องทั้งสภาพถนน วัตถุข้างทาง (ต้นไม้)
และตวัรถที่สงูถงึ2ชัน้แต่ปจัจยัสำคญัทีแ่ท้จรงิ
คือ ‘พนักงานขับรถ’ บางข่าวระบุว่าผู้โดยสาร
ที่นั่งด้านหน้า เห็นคนขับก้มลงเก็บของก่อน
จะเกิดเหตุ

อยา่งไรกต็าม‘ความจรงิที่จรงิกวา่นี’้ยงั
คงเป็นปริศนาเพราะคนขับได้หลบหนีไปแล้ว

 สอง สาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต
จะเห็นได้ว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาด
เจ็บสาหัสมี2รายที่เสียชีวิต เนื่องจากเก้าอี้
นั่งหลุดมาอัดก็อปปี้ แสดงให้เห็นว่าความแข็ง
แรงของการยึดติดของเก้าอี้รถ รวมทั้งเข็มขัด
นริภยัเปน็ปจัจยัชว่ยลดการบาดเจบ็รนุแรงหรอื
เสียชีวิต...

โดยทัว่ไปการสบืสวนสาเหตุอบุตัเิหตุมกั
จะพุ่งเป้าไปที่คนขับรถ (ข้อมูลกรมทางหลวง
ระบุว่าอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะมีสาเหตุ
มาจากคนขับรถถึงร้อยละ 75) แต่ในกรณี
คนขับรถหลบหนี ทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุ
แท้จริงได้

ในระหว่างนี้พนักงานสืบสวนสอบสวน
สมัครเล่นอย่างเรา จะตั้งข้อสมมุติฐานอะไร
ได้บ้าง เพื่อช่วยกันถอดรหัสสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุในครั้งนี้

สมมุติฐานแรก เป็นไปได้หรือไม่ว่า
คนขับรถมีอาการอ่อนล้า ทำให้การตัดสินใจ
ควบคุมรถเกิดความผิดพลาดเพราะโดยทั่วไป
รถทัศนาจรมักจะมีพนักงานขับรถเพียงคน
เดียวที่สำคัญคือ ระยะทางจากกรุงเทพฯถึง
ยโสธรกว่า600กิโลเมตรจำเป็นต้องมีคนขับ
รถสำรองเนือ่งจากระเบยีบกำหนดไว้ชดัเจนวา่
ห้ามขับต่อเนื่องเกิน8ชั่วโมงและจุดเกิดเหตุ
ก็ห่างจากจุดพักรถจังหวัดนครราชสีมาเพียง
1ชั่วโมง

สมมตุฐิานตอ่มาเปน็ไปได้หรอืไม่วา่คน
ขับพยายามเร่งทำเวลา จนเป็นเหตุให้ต้องหัก

หลบรถบรรทุกและเสียหลักพลิกคว่ำทั้งนี้อาจ
จะเกีย่วเนือ่งกบัการเรง่หารายได้ของผูป้ระกอบ
การในชว่งเทศกาลเพราะจากขา่วอีกเหตกุารณ์
หนึ่ง คนขับรถให้การกับตำรวจว่าต้องขับเร็ว
เพื่อทำเวลา

สมมุติฐานที่สาม เป็นไปได้หรือไม่ว่า
คนขับรถขาดประสบการณ์ เพราะขณะเกิด
เหตุเป็นทางตรงและถนน4เลนที่ไม่มีรถสวน
ไม่จำเปน็ตอ้งหกัหลบแบบกะทนัหนัยิง่เปน็รถ
2 ชั้นที่มีความสูงกว่า 4 เมตร ยิ่งเพิ่มโอกาส
เสี่ยงในการพลิกคว่ำ รวมถึงคนขับที่หลบหนี
มีใบอนญุาตขบัรถโดยสารหรอืไม่ได้มาอยา่งไร
จะมีระบบตรวจสอบได้หรือไม่

สมมุติฐานสุดท้าย เป็นไปได้หรือไม่ว่า
รถอาจมีสภาพที่ไม่พร้อม เพราะข้อมูลไม่ได้
ระบุว่ารถคันนี้มีการตรวจสภาพครั้งสุดท้าย
เมื่อใด ในระเบียบของทางกรมการขนส่งทาง
บกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องเข้ารับ
การตรวจสภาพ2ครั้ง/ปีข้อสังเกตที่สำคัญ
คือ ถ้าผ่านการตรวจสภาพจริง เหตุใดเมื่อรถ
ควำ่จงึมีเกา้อี้หลดุออกมาหรอืจรงิๆแลว้ระบบ
การตรวจสภาพรถ ไม่ได้มีการตรวจความแข็ง
แรงอย่างจริงจัง

ฯลฯ
ดูเหมือนสมมุติฐานและคำถามเหล่า

นี้พอจะมีส่วนช่วยในการ ‘ถอดรหัสอุบัติเหตุ’
ทำให้เราทราบสาเหตุที่ทำให้เกดิอบุตัเิหตุและ
สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตชัดเจนขึ้น

แต่ในโลกความเป็นจริงกลับพบว่า
พนักงานสอบสวนและโจทก์(เหยื่อผู้สูญเสีย)
หรือแม้แต่สื่อมวลชน กลับมองข้ามข้อสังเกต
หรือคำถามเหล่านี้

สุดท้าย คดีมักจะจบลงที่ ‘ขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย’

ถ้าตราบใดเราไม่ช่วยกัน ‘ถอดรหัส
อุบัติเหตุ’ให้ลึกไปถึงรากของปัญหาทางออก
ที่เราทำได้ก็คงแค่เพียงดำเนินคดีกับคนขับรถ
และถูกข่าว ‘ทัวร์ผี ทัวร์นรก’มาหลอกหลอน
อยู่ไม่รู้จบ



22

เพียง
แค่จิบ
ก็มีสิทธิ์
ติดคุก

จ่า เผลอ แล้ว เจอ กัน กอง บรรณาธิการ

เมื่อเสร็จกิจการดื่มกิน ขับรถออกมาจากร้านเหล้า
ไม่ว่าจะเมาหยำเป หรืออ้างว่าแค่จิบๆ แต่เมื่อ

คุณนั่งอยู่หลังพวงมาลัย แล้วไปจ๊ะเอ๋กับด่านตรวจ วันนั้น
ไม่ใช่วันโชคดี

ถ้าจ่าแจ้งผลการ ‘เป่า’ ว่าคุณมีแอลกอฮอล์เกิน 50
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อยู่ในตัวแล้วละก็ ชีวิตถึงจุดเปลี่ยน
แน่นอน!

เพราะคุณจะต้องเจอมาตรการไม่ปรับ แต่จับขังทันที
ไม่มีการประกันตัวหรือยื่นอุทธรณ์ จากนั้นคดีคุณจะถูกส่ง
ฟ้องและพิจารณาโทษภายใน48ชั่วโมงมาตรการนี้นำร่อง
ใช้แล้วอย่างน้อยใน 25 จังหวัด สถิติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2551–กันยายน2552มีผู้ถูกกักขังแล้ว155ราย

สรุปว่าแค่ดื่มแล้วขับ แนวโน้มที่ขาข้างหนึ่งของคุณจะ
ยื่นไปเหยียบคันเร่งในเรือนจำนั้นมีสูงมาก

ความสนกุจากเบยีร์กระปอ๋งเดยีวหรอืไวน์แกว้สองแกว้
แลกกบัตอ้งมีเรือ่งกบัคณุจา่จากนัน้ตอ้งไปตอ่ในศาลกอ่นจะ
ได้พักร้อนนอนเรือนจำ

เรื่องแบบนี้อย่าเสี่ยงอาศัยโชคเลย เพราะไม่ว่าจะคิด
ตอนเมาหรือไม่เมาก็ไม่เห็นจะคุ้มสักนิด

เมื่อถึงเรือนจำในฐานะ‘นักโทษ’แล้ว
สิ่งที่ต้องทำคือ

1. เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุด
นักเที่ยวกลางคืนเป็นชุดนักโทษ

2.ทรงผมแฟชัน่ทนัสมยัจะหายไปจาก
หัวทันทีเมื่อต้องเปลี่ยนเป็นทรงนักโทษ

3.เล็บมือเท้าต้องถูกตัดสั้นเป็นเด็ก
ประถมเครื่องประดับตามร่างกายก็ห้าม

4. วิถีชีวิตหรูหราจะถูกแทนที่ด้วย
มาตรฐานเรือนจำ

5. เมื่อเข้ามาเพราะทำผิดฝ่าฝืน
กฎหมาย ก็ต้องพบกับกฎระเบียบคุกที่เข้ม
งวดแทน

ระยะเวลาที่จะถกูขงัแบง่ตามประเภท
ของยานพาหนะดังนี้

-จักรยานยนต์5วัน*
- รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 7–10

วัน*

*จำนวนวนัเปลีย่นแปลงได้ขึน้กบัสาเหตุและ
สถานการณ์แวดล้อม
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นัก ปั ่น VS สุน ัข
ทำไม น้อง หมา ไม ่ ชอบ คน (ข ี ่  จ ักรยาน)

อุปสรรค สำคัญ ของ นัก ป ั ่น ท ั ้ง ใน กร ุง และ ต ่าง จ ังหว ัด จาก ม ิตรแท้ ของ  
หลาย คน กลาย เป ็น ศ ัตร ู ต ัว ฉกาจ ของ คน ข ี ่  จ ักรยาน ก ็ เน ื ่องจาก

1 หมวก นิรภัย บน หัว ด ู ไม ่ น ่า ไว ้ใจ เลย โฮ ่ง! 
2 ตา ก ็ สวม แว ่น ก ัน ลม มอง ไม ่ เห ็น ว ่า มา ด ี มา ร ้าย
3 ช ุด แปลกๆ ล ีบๆ ต ิดต ัว 

ว ิธ ี  แก ้ สำหรับ ม ิตร ร ัก นัก ป ั ่น หาก เจอ น้อง หมา ว ิ ่ง ไล ่ เห ่า 
1 ค ่อยๆ จอด จ ักรยาน ถ้า ป ั ่น ต ่อ อาจ โดน ง ับ ได ้
2 ถอด หมวก ถอด แว ่น สบตา น้อง หมา อย่าง จร ิงใจ ใสปิ ๊ง
3 ควร พก ล ูก ช ิ ้น ป ิ ้ง หร ือ อาหาร เม ็ด น้อง หมา ต ิด รถ ไว ้  

ยื ่น ให ้ ด ้วย น้ำใจ เพ ื ่อน ร ่วม ทาง เด ียวก ัน

แต่ ‘เวลา จะ ทำให้ ท ุก อย่าง ด ี ข ึ ้น’ 
หาก เรา ต ้อง ป ั ่น ผ ่าน เส ้น ทาง นี ้  บ ่อยๆ นาน เข ้า น้อง หมา ก ็ จะ ค ุ ้น ช ิน ไป เอง 

ไม ่ อย ่าง นั ้น ก ็ ต ้อง รณรงค์ ให ้ คน ข ี ่  จ ักรยาน ก ัน เยอะๆ น้อง หมา ทั ้ง หลาย จะ ได ้ ไม ่ 
แปลก ตา แปลก กล ิ ่น อ ีก ต ่อ ไป
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การปฏิวัติบนทางม้าลาย

ผมชอบข้ามถนนบนทางม้าลายในเมือง
ไทยเอามากๆ
ไม่ใช่เพราะมันปลอดภัยกว่าข้ามถนน

ตรงบริเวณอื่นหรอกนะครับแต่เพราะมัน ‘ไม่
ปลอดภัย’พอๆกันนี่แหละ

สำหรับผมการข้ามถนนบนทางม้าลาย
ในประเทศนี้กลายเป็นPoliticalActionหรือ
การกระทำทางการเมืองมาระยะหนึ่งแล้ว

การกระทำทางการเมืองที่ว่า ก็คือการ
เรียกร้องซึ่ง ‘สิทธิ’ ที่จะเท่าเทียมกับใครหน้า
ไหนก็ตามที่นั่งอยู่บนรถยนต์ ไม่ว่าจะทรงยศ

ศักดิ์อัครฐานมากเพียงใดก็ตาม
สิทธินั้นพ่วงมาด้วยหน้าที่ หน้าที่ของ

คนเดินถนนก็คือ เมื่อจะข้ามถนน ให้ข้าม
ทางม้าลาย บางคนบอกว่า ข้ามสะพานลอย
กไ็ด้แต่สำหรบัผมถา้ไม่จำเปน็จรงิๆ(เชน่ขา้ม
ถนนวิภาวดีรังสิต) ผมเห็นว่าสะพานลอยเป็น
เครื่องมือ ‘รอนสิทธิ’ ของคนเดินถนน เพราะ
มันผลักภาระให้คนเดินถนนต้องลำบากลำบน
เกรง็กลา้มเนือ้เดนิขึน้ไปแลว้ก็เดนิลงมาไม่นบั
วา่คนพกิารและคนชรานัน้จะถกู‘ถอนสทิธ’ิใน
การขา้มถนนดว้ยวธิีนี้ไปโดยสิน้เชงิขณะที่คนที่
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ใช้รถยนต์(ผู้เสยีภาษีรถยนต์ปีละไม่กี่พนับาท)
กลบัได้รบัการปรนเปรอดว้ยถนนชัน้ดีเรยีบลืน่
วิง่ได้เรว็หลากเลนกวา้งขวางโออ่า่อคัรฐานสม
กับใช้รองรับยางรถยนต์ราคาแพง

แค่เรื่องนี้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เสียแล้วว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่มี‘ชนชั้น’อยู่จริง!

สิทธินั้นพ่วงมาด้วยหน้าที่ เมื่อคนเรามี
สิทธิจะซื้อรถยนต์มาขับ หน้าที่อย่างหนึ่งของ
เขาก็คือการต้อง ‘หยุด’ ให้กับคนข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แต่เราจะเห็นว่า รถยนต์จำนวน
มากไม่ทำ‘หน้าที่’นี้

แต่ในเวลาเดยีวกนัจะโทษคนขบัรถยนต์
เหล่านี้เสียทีเดียวก็ไม่ถูกนัก เพราะถ้ามอง
ในเชิง ‘โครงสร้าง’ แล้ว เราจะเห็นว่า คนขับ
รถยนต์ไม่ได้ ‘ถูกอบรมสั่งสอน’ โดยรัฐ ให้ทำ
หน้าที่นั้นเนื่องจากรัฐแห่งนี้ไม่ได้สนอกสนใจ
อะไรกับการสร้างทางม้าลายให้‘ใช้งานได้จริง’
เลยสักกระผีก

ทางม้าลายส่วนใหญ่ ที่ ปรากฏใน
กรุงเทพฯ เป็นทางม้าลายประเภท ‘ตีเส้นไป
ส่งๆ’ คือไม่ได้มีการศึกษาเลยว่า คนบริเวณ
นั้นต้องการทางม้าลายตรงจุดนั้นหรือไม่ เมื่อ

เป็นอย่างนี้จึงมี‘ทางม้าลายร้าง’อยู่เต็มบ้าน
เตม็เมอืงไปหมดเปน็ทางมา้ลายที่ไมม่ีใครขา้ม
เมื่อไม่มีใครข้ามคนขับรถยนต์จึง‘เคยชิน’ทั้ง
กับ ‘อำนาจ’ เดิมของตัวเองในฐานะคนที่มี
‘ฐานานุรูป’สูงกว่าคนเดินถนนและเคยชินกับ
การที่ทางม้าลายนั้นเป็นแค่ ‘ถนนเปื้อนสี’ ที่
ไม่มีคุณค่าอะไร

ดังนั้น เมื่อมีคนต้องการจะ ‘ข้าม
ทางม้าลาย’ ขึ้นมาจริงๆ คนเหล่านี้จึงกลาย
เป็นคนประหลาด เป็นไอ้พวกผิดมนุษย์มนา
และการเดินข้ามทางม้าลายก็กลายเป็นการ
กระทำโง่ๆ

คนฉลาดในสังคมเมืองของกรุงเทพฯ
เมื่อจะข้ามทางม้าลายจึงปฏิบัติตัวเหมือน
กำลังเป็น Jaywalker หรือคนที่ข้ามถนนบน
ทางห้ามข้ามตามย่านเสื่อมโทรมของเมือง
เสือ่มทรามไมม่ีเกยีรติไมม่ีศกัดิศ์รีของการเดนิ
ไปบนPedestrianCrossingเหมือนในเมือง
ของอเมริกาหรือยุโรป ที่ซึ่งเพียงก้าวเท้าลงไป
เท่านั้น รถทุกคันก็จะหยุด และให้เกียรติการ
‘เดินข้ามทางม้าลาย’นั้นในสถานะที่เสมอกัน
ไม่ใช่เห็นว่า‘รถ’สูงส่งและมีเกียรติว่า‘คน’

คนข้ามทางม้าลายในกรุงเทพฯ จึง
ต้องงกๆ เงิ่นๆ เกรงกลัวราวกับเป็นไพร่ตัว
จรงิที่ไม่ตอ้งเรยีกรอ้งทางการเมอืงเพราะยอม
ตัวเป็นไพร่ให้กับคนขี่เก๋งด้วยสำนึกทางชนชั้น
ที่แนบแน่นอยู่กับหัวใจพอๆกับที่‘รัฐ’หรือผู้
มีอำนาจก็มีสำนึกทางชนชั้นว่าจะต้องอำนวย
ความสะดวกให้คนขี่เก๋งมากกว่าคนเดินดิน
เสมอไป

ทางม้าลายในเมืองไทย จึงเป็นความ
บัดสีอัปยศและแสดงให้เห็นความพินาศทาง
ความคิดที่จะลอกเลียนกฎเกณฑ์ตะวันตกของ
สังคมไทย

การข้ามถนนบนทางม้าลายของผมจึง
ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากการเลือกที่จะ ‘ปฏิวัติ’
ด้วยการไม่ยอมหยุดเดินเมื่อก้าวเท้าลงไปบน
นั้นแล้ว เป็นการเดินช้าๆ มั่นคง ด้วยฝีเท้า
คงที่

และยนิดียอมตายเชน่เดยีวกบันกัปฏวิตัิ
ทุกคน
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ในวันที่ร้อนระอุ ตลาดสดกลางเมือง
ยังคงดำเนินชีวิตของมันอย่างไม่

เหน็ดเหนื่อย พ่อค้าแม่ขายหลายคนยังคง
ขับเคลื่อนวิถีแห่งตลาดต่อไป ในฐานะแหล่ง
อาหารใหญ่อีกแห่งของชาวฝั่งธนบุรี แม้ว่า
บรรยากาศจะคงความคึกคักมาตั้งแต่เช้ามืด
แต่ยามบ่ายของวันนี้ตลาดสดยังไม่ใกล้เคียง
กับคำว่า‘วาย’

ตลาดพรานนกก็เหมือนกับอีกหลาย
แห่งในกรุงเทพฯที่ไม่สามารถควบคุม‘ขนาด’
ของตลาดได้เวลาผ่านไปตลาดค่อยๆพองโต
ขยายอาณาเขตออกมากลืนกินทางเท้าเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของมันด้วย เกิดเป็นพื้นที่ 
ทับซ้อนระหว่างตลาด แผงลอย คนขาย ร่ม
คันใหญ่กับคนเดิน

แต่บนพื้นที่เล็กๆ นี้ ยังคงมีความเป็น
สาธารณะพอจะแบ่งที่ทางให้ทุกสิ่งมีชีวิตได้
ใช้อย่างเท่าเทียม แมวสีขาวดำตัวหนึ่งยังนอน

อบอุ่นอยู่บนเข่ง กฎการอยู่ร่วมกันสามารถ
ใช้ได้ที่นี่

เสรีภาพที่ไม่แบ่งชนชั้นมีได้บนทางเท้า
ใครใคร่ขาย-ขาย
ใครใคร่ซื้อ-ซื้อ
ใครใคร่เดิน-เดิน
แมวใคร่นอน-นอน
และเมื่อพื้นที่ขายขยายจนมาอยู่บน

ทางเท้า พรมแดนถัดไปที่ตลาดต้องเจอก็คือ
‘ถนน’

คนขับรถยนต์หลายคันฉวยโอกาสนี้
จอดข้างทาง วิ่งลงไปซื้อของ คุณพ่อบ้านบาง
คนนอนผึ่งแอร์ในรถรอคุณแม่บ้าน ในขณะ
ที่รถติดมากขึ้น หลายคนร้อนใจร้อนกาย แต่
บางคนเย็นสบายดี

แสงแดดเปลี่ยนทิศพ่อค้าแม่ค้าต่างพา
กนัคลี่ผา้ใบบงัแดดออกมาเพือ่กนัความรอ้นใน
ชว่งที่ดวงอาทติย์เลง็มมุมายงัแผงคา้ของตนดงั

สไนเปอร์สุริยะผ้าใบหลากสีทั้งมีสปอนเซอร์
และไม่มี ขยายตัวทาบทับสลับกับร่มคันใหญ่
เป็นแนวยาวข้างทาง

มีตัวอักษรปรากฏอยู่ บนผ้าใบไร้ผู้ 
สนับสนุนอย่างเป็นทางการสีขาวแดงผืนหนึ่ง

‘จอดรถกรณุาดบัเครือ่งดว้ยอยา่นัง่เยน็
อยู่ในรถคนเดียวโลกร้อน’

คำบอกกล่าวสั้นๆ ด้วยตัวหนังสือ
ชัดเจนบนผ้าใบบังแดด

จำไม่ได้วา่แมค่า้คนนัน้ขายอะไรหรอืจะ
มีใครสนใจสิ่งที่เธอเขียนหรือเปล่า แต่ในวันที่
อากาศยังคงร้อน หลายคนคงได้สัมผัสลมเย็น
โชยพัดมาจากข้างทางบ้าง

แม้จะนั่งนิ่งตั้งแผงขายของอยู่ บน
ทางเท้า แต่หัวใจของเธอเดินนำหน้ารถ
หลายคันไปไกลมากแล้ว

กอง บรรณาธิการบน บาท วิถี

ถ้อยคำบนผืนผ้าใบ
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จากการทำงานของศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน
(ศวปถ.)ที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดองค์ความรู้กรณีศึกษากลวิธีในการ
ทำงาน และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน  ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ จะมีคุณค่าแก่คนทำงานมากหากได้
นำมาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่ให้กับกลุ่มคนทำงาน
ด้านเดียวกัน

ศวปถ. จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะการถอด
บทเรยีนการจดัการความรู้ซึง่จะเปน็ทกัษะที่จำเปน็ในการขบัเคลือ่น
งานของพี่เลีย้งในระดบัพืน้ที่รวมทัง้เปน็เวทีเพือ่ให้คนทำงานได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันได้แบ่งปันประสบการณ์
เครื่องมือหรือความรู้ใหม่ที่แต่ละทีมค้นพบเพื่อให้กลุ่มคนทำงาน
ได้มีเครือ่งมอืการทำงานในการเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตุ
ทางถนนเพิ่มมากขึ้นโดยได้เชิญทีมวิทยากรจากบริษัทรักลูกเป็น
วิทยากรในการอบรมถอดบทเรียนครั้งนี้

การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
มากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมพลังใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มองเห็น
คุณค่าของตนเองต่อการทำงานอาสาด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน เห็นคุณค่าของผู้เข้าร่วมงาน และตระหนักในพลังของการ
ชื่นชม ให้กำลังใจกัน และผู้เข้าร่วมการนำหลักสูตรไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้

หมวกกันน็อค
100เปอร์เซ็นต์ศวปถ.จัดกิจกรรมแบ่งปัน

ประสบการณ์
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อย

ละ 70-80 ของอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด และ
เป็นสาเหตุการตายของคนไทยทั้งชายและหญิง
ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คนต่อเนื่องนับเป็น
ทศวรรษ (ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
แนวโน้มนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงได้ง่ายๆ
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่า กรณีที่มีผู้
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ มีอัตราผู้
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 90 อัตราการ
ตายร้อยละ6.1การรณรงค์เรื่องการสวมหมวก
นิรภัยมีมานานแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการอย่าง
จริงจังถึงเวลาแล้วที่จะมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตามวาระขององคก์ารสหประชาชาติในทศวรรษ
ความปลอดภัย

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการสวม
หมวกนริภยัในผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ได้มีการเต
รียมประเด็นนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี การนำ
เสนอผ่านสื่อเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขนาดความ
เสี่ยงของเยาวชนที่เข้าถึงรถจักรยานยนต์อาทิ
เยาวชนเหล่านี้ มีกี่คนแล้วที่ใส่หมวก รวมถึง
ภาวะที่เด็กอยู่บนถนนโดยไม่สวมหมวก คิด
เป็นกี่ชั่วโมง

รูปแบบการนำเสนอเป็นสกู๊ปเพื่อเสนอ
ระดับนโยบายและเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้
เกดิกระแสการสวมหมวกนริภยักอ่นเริม่ตน้การ
บังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ทั่วประเทศในเดือน
มกราคม2554
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กรอบยุทธศาสตร์การทำงานโครงการ สอจร. ระยะที่
5 มีทิศทางที่สอดคล้องกับทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
ขององค์การสหประชาชาติ และมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่ม
จำนวนจังหวัดที่จัดการท้องถิ่นชุมชนถนนปลอดภัย การลด
ความเสี่ยงหลักที่ส่งผลต่อการตาย การสร้างและผลักดัน
นโยบายและการปรบัองคก์รให้มีบทบาทในการเชือ่มโยงภาคี
และเสริมพลังเครือข่าย

โดยยทุธศาสตร์ที่ควรดำเนนิการตอ่ในระยะที่5จงึเปน็
ยุทธศาสตร์ที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนการจัดการความรู้
สือ่ประชาสมัพนัธ์และการประเมนิผลโดยบทบาทของสอจร.
กลางควรเปน็องคก์รที่ทำงานดา้นการเชือ่มประสานแผนและ
บูรณาการยุทธศาสตร์กับส่วนกลางของแต่ละภาคีเพื่อให้เกิด
การทำงานใน3ด้านคือกระจายงบประมาณและกระจาย
งานลงสู่พื้นที่ การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์และ
จัดการความรู้

หนว่ยตดิตามประเมนิผลการสรา้งความ
ปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
โดยสมบัติเหสกุลและคณะได้จัดประชุมการ
ปรกึษาหารอืการบูรณาการการดำเนนิงานแผน
งานสร้างความปลอดภัยทางถนน

การประชุมหารือดังกล่าวมีตัวแทน
จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.)สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า โครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในระดบัจงัหวดั(สอจร.)เขา้รว่มวางแผน
การดำเนินงานด้านอุบัติเหตุร่วมกัน

ที่ประชุมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อ
กำหนดพื้นที่ ประเด็นขับเคลื่อนของแต่ละ
หน่วยงาน และพัฒนาให้เกิดกลุ่มที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำงานเฉพาะด้านความ
ปลอดภยัทางถนนในเชงิบรูณาการการเคลือ่น
งานในระดับพื้นที่ การสื่อสาร กรณีศึกษา
เชิงประจักษ์ พัฒนาทุนในพื้นที่ การทำงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาวาระทางสังคม
ของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการที่ถูกเลือกเป็น
พื้นที่นำร่องในการบูรณาการงานอุบัติเหตุคือ
จังหวัดอยุธยา



บูรณาการการดำเนินงาน
การสร้างความปลอดภัย
ทางถนน

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสอจร.
(คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด
นำร่อง)ระยะที่5
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ในสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลก
กำลงัเผชญิกบัสภาวะวกิฤติไม่วา่จะเปน็วกิฤติ
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจ แต่
ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ วิกฤติด้านความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยที่เกิดกับ
การเดินทางบนท้องถนน

ทุกๆ ปี คนกว่า 1.2 ล้านคนเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน มันเป็นสาเหตุหลักที่
คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10–24
ปีและคาดว่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
แรกในอกี10ปีขา้งหนา้(ค.ศ.2020)นอกจาก
นั้น ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บและพิการทั่วโลกกว่า
50ล้านคน

กว่าร้อยละ 90 ของอุบัติเหตุทางถนน
เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงระดับกลาง
โดยมีสภาพปญัหาแบบเดยีวกนัคอืเกดิกบัผู้ใช้
รถจักรยานยนต์คนเดินถนนและผู้โดยสาร

สาเหตุพื้นฐานสำคัญเกิดจากปัจจัยที่
ป้องกันได้ได้แก่การขับรถเร็วเมาแล้วขับไม่
คาดเข็มขัดนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อคสภาพ
ถนนขาดการบำรุงรักษาและขาดการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มแข็ง

แม้แนวโน้มอุบัติ เหตุทางถนนของ
ประเทศไทยค่อยๆลดลงตั้งแต่ปีพ.ศ.2547
เป็นต้นมา แต่เมื่อวิเคราะห์ดูจะพบว่าความ
สูญเสียยังอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง

ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตปีละ 12,000
คนหรือเฉลี่ยวันละ33คน(ยอดเสียชีวิตต่อ
วันจะเพิ่มเป็น2เท่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่) คิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิต19คน /
ประชากร100,000คนนอกจากนี้พบวา่1ใน
3ของผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัว

ร้อยละ30ของผู้บาดเจ็บอายุน้อยกว่า
20ปีทุกๆปีจะมีผู้พิการรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า
5,000 ราย (ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนมี
ยอดสะสมณปัจจุบันกว่า100,000คน)

จากข้อมูลดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรยังต้องการการยกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ผสมผสานกับการรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมจัด
สมัมนาวชิาการระดบัภาคเรือ่ง‘อบุตัเิหตุจราจร
: พลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยบน
ท้องถนน’ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็น ‘ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน’
และกระตุ้นให้มีการผลิตชุดความรู้ ผลงาน
วิชาการ พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเด็นสำคัญใน
ระดับภาคและระดับพื้นที่ต่อไป

โดยการสมัมนาดงักลา่วมีกำหนดจดัขึน้
ตามภาคต่างๆดังนี้

ภาคกลาง วันที่  29-30 กรกฎาคม
2553

ภาคอีสานวันที่5-6สิงหาคม2553
ติดตามรายละเอียดสรุปการประชุม

ได้ที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
www.roadsafetythai.org

สัมมนาวิชาการระดับภาค
อุบัติเหตุจราจร:พลังเครือข่าย

สู่ทศวรรษความปลอดภัยบนท้องถนน

ป้ายบอกทางกอง บรรณาธิการ
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ระบบรถโดยสารสาธารณะ
ทำได้ทันทีสัญจรปลอดภัยถนนไม่ติดขัด

ปลายทาง ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าวิธีหนึ่งที่จะลดปัญหาการจราจร
ติดขัดได้ คือการลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลแล้ว

หันมาพึ่งบริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น แต่ระบบขนส่งมวลชน
ขนาดใหญ่ (เช่น รถไฟฟ้าในเมือง รถไฟฟ้ารางคู่ระหว่างเมือง) ต้อง
ลงทนุมหาศาลและใช้เวลาจดัสรา้งหลายปีระหวา่งที่รอคอยระบบขนสง่
ในอุดมคติ รัฐบาลสามารถจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่ให้
ปลอดภัยสะดวกรวดเร็วและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
 ผลที่จะเกิดขึ้น เราอาจลดจำนวนของรถบนท้องถนนไปได้มาก
รวมไปถึงสาเหตุของมลพิษการสิ้นเปลืองพลังงานและอุบัติเหตุก็ลด
ลงตามไปด้วยคุณภาพชีวิตของผู้สัญจรบนท้องถนนจะดีขึ้นเป็นอันดับ
ต่อมา
 บางประเทศใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นตัววัดระดับคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของประชากร หากประชาชนต้องหันไปพึ่งยานพาหนะส่วนตัว 
มากขึ้นเท่าไหร่ แสดงว่ารัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินระบบขนส่งมวลชนเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนยิ่งมีมาตรฐานแย่มากเท่านั้น

รัฐบาลควรทำอะไร?
 - ยกระดับมาตรฐานในการสร้าง-ประกอบรถ อุปกรณ์ที่
จำเป็นต่อความปลอดภัยของรถ  รวมถึงบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน

 - ฝึกอบรมพนักงานขับขี่ ควบคุมมาตรฐานบริษัทรถ ไม่ปล่อย
ปละละเลยให้กับบริษัทที่ใช้รถคุณภาพต่ำ และจ้างพนักงานขับขี่ที่ต่ำ
กว่ามาตรฐาน
 -เพิ่มการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถสาธารณะทุก
ประเภทโดยกำหนดมาตรฐานที่ระดับ0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 - จัดระบบมาตรฐานของบริษัทประกอบการที่รับสัมปทาน ให้
สามารถดำรงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างคุ้มทุน
 - ประกาศสิทธิของผู้โดยสารรถสาธารณะ และรณรงค์ให้
ประชาชนรู้จักพิทักษ์สิทธิของตน  โดยอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค
 -จดัหนว่ยเคลือ่นที่เรว็เพือ่สบืสวนการเกดิอบุตัเิหตุเพือ่ประมวล
สาเหตุและนำมาป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในลักษณะที่เคยเกิดขึ้น
 ใช้มาตรการจูงใจลดการใช้รถส่วนบุคคลเช่นภาษีถนนเพิ่มค่า
จอดรถ แล้วนำรายได้ส่วนนี้ไปเป็นกองทุนสำหรับพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน
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สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนพุ่งพรวดร้อยละ80
9สิงหาคม2553

พล.ต.ท.เอกอังสนานนท์ผู้ช่วยผบ.ตร.เปิดเผยว่าจากที่ได้ร่วมงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
เกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุภาพรวมของสำนักงานตำรวจตั้งแต่ปี2547-2552

พบว่า3ใน4ของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์และครึ่งหนึ่งของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บ
รุนแรงเกิดที่ศีรษะและส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย

ที่มา:www.siamrath.co.th

ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัย
ร้อยละ14

ผู้นั่งซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย
ร้อยละ4.7

เด็กและวัยรุ่นมีการสวมหมวกนิรภัย

ในอัตราต่ำกว่าผู้ใหญ่

ผล การ สำรวจ บน ท้อง ถนน ช่วง กลาง วัน 
เด็กสวมหมวกนิรภัยร้อยละ12
วัยรุ่นสวมหมวกนิรภัยร้อยละ52
ผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ33

จากการสำรวจข้อมูลจากโรง -
พยาบาล 12 แห่ง ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจำนวน 1,200 ราย พบว่าผู้
บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ กว่า
ร้อยละ 80 ไม่สวมหมวกนิรภัย จากข้อมูล
ดงักลา่วผู้ที่ไม่สวมหมวกนริภยัขณะเกดิเหตุ
จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ และ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

พล.ต.ท.เอกกล่าวว่า เมื่อพิจารณา
ถึงเหตุผลที่ไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่
พบว่า

ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะเดินทางไม่
ไกลคิดเป็นร้อยละ81.2
ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะรำคาญ
ผมเสียทรงร้อยละ8.8
ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะเมา
ร้อยละ1.6

พล.ต.ท.เอกกลา่ววา่แตล่ะปีนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศเขา้มาทอ่งเทีย่วจงัหวดัภเูกต็จำนวนมากพบวา่ผู้ขบัขี่รถยนต์รถจกัรยานยนต์
ขาดวินัยจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรบ่อยครั้ง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ส่วนใหญ่ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่สวมหมวกนิรภัย คิดเป็น
ร้อยละ78.9ขณะที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในประเทศตนเองกลับสวมหมวกนิรภัยตามกฎหมาย


