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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ปั ญหาการจราจรมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ส่ วน ได้แก่ การจัดการจราจร ที่มุ่งในการ
ดูแลปั ญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ ซึ่ งมีความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จเป็ นสําคัญ และ
ปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ที่ส่งผลให้เกิดการเสี ยชีวิตปี ละมากกว่า 12,000
คนทัว่ ประเทศ และบาดเจ็บมากกว่า 8 หมื่นคนต่อปี ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1
แสดงความสูญเสี ยจากอุบัติเหตุการจราจรในภาพรวมของประเทศ
ปี พ.ศ.
เสี ยชีวิต (คน)
บาดเจ็บ(คน)
2543
11,988
53,111
2544
11,652
53,960
2545
13,116
69,313
2546
13,209
74,152
2547
13,766
107,930
2548
12,871
94,446
2549
12,693
83,290
ที่มา. จาก ความสูญเสี ยเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย, โดย วรเวศม์ สุวรรณระดา,
2548, กรุ ง เทพมหานคร: ศูน ย์ศึก ษานโยบายเพื ่อ การพัฒ นา คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มูลค่าความสู ญเสี ยของผูป้ ระสบภัยจากการขับขี่ คํานวณจากความสู ญเสี ยเมื่อขาด
งานจากการเสี ยชีวิต 1 คนสูงถึง 3,149,784 บาท หากบาดเจ็บจนพิการและต้องมีผดู้ ูแลด้วย
1 คนจะมี สูงถึง 3,496,235 บาท อุบตั ิ เหตุรุนแรงที่ จาํ เป็ นต้องมี ผดู้ ูแลคนพิการ โดยมี การ
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ขาดงาน มูลค่าของการขาดงานของผูด้ ูแลมีสูงถึง 686,805 บาท ซึ่ งนับว่าอุบตั ิเหตุจราจรเป็ น
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นสูงมากของชาติ
ดังนั้นถ้าพิจารณาจากจํานวนผูเ้ สี ยชีวิตประมาณ 12,000 คนต่อปี โดยคิดความเสี ยหาย
ต่อหัวเท่ากับคนละ 3.1 ล้านบาทแล้ว จะพบว่าประเทศไทยเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุจราจรปี ละ
กว่า 37,200 ล้านบาท โดยไม่ได้ผลตอบแทนใด ๆ ซึ่ งหากเพิ่มเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจร 1 นาย
ให้มีเงินเดื อน 10,000 บาท เพื่อกวดขันจับกุมผูก้ ระทําผิด โดยสมมติ ว่าสามารถตรวจจับ
วันละเพียง 20 ราย ทํางานสัปดาห์ละ 5 วันเท่านั้น ในเวลา 1 ปี จะตรวจจับได้ถึง 4,800 ราย
ซึ่งในจํานวนนี้หากผูก้ ระทําผิดร้อยละ 1 กลับตัว ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงอีก จนทําให้ไม่เสี ยชีวิต
จากอุบตั ิเหตุ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 นาย จะมีผลตอบแทนเท่ากับการช่วยชีวิตคนได้ 48 คนต่อปี
หรื อคิดเป็ นเงิน 148.8 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เงินลงทุนค่าจ้างมีเพียง 1.2 แสนบาทต่อปี เท่านั้น
หรื อเท่ากับลงทุน 1 ส่วนได้ผลตอบแทน 1,240 เท่า
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มี กาํ ลัง เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจประมาณ 2.1 แสนคน กําลังพล
ส่วนใหญ่ประจําอยูต่ ามสถานี ตาํ รวจทัว่ ประเทศตามโครงสร้าง (Structure) และหน้าที่ (Function)
ที่มีอยูเ่ ดิมในปัจจุบนั ทุกหน้าที่จะทํางานเป็ นผลัด ผลัดละประมาณ 8 ชัว่ โมง แต่มีเจ้าหน้าที่
ตํารวจ 2 หน้าที่ ในสถานี ตาํ รวจที่มีขอ้ ยกเว้น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจจราจร และเจ้าหน้าที่
ตํารวจฝ่ ายสื บสวน ที่ตอ้ งทํางานแบบยืดหยุ่น คือมีผลัดเดียวแต่รับผิดชอบตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยหาเวลาพักผ่อนเอาเอง ไม่มีกาํ ลังพอที่จะแบ่งเป็ นผลัดอย่างแน่ ชดั วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวนี้
เป็ นการจัดการที่มีมากว่า 30 ปี และยังไม่เปลี่ยนแปลง
ปั จจุ บนั มี ปัญหาการจราจรติ ด ขัด มากในเมื องใหญ่ต่าง ๆ ซึ่ งเดิ มเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจ
จําเป็ นต้องเข้าไปแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า โดยรับหน้าที่ควบคุมสัญญาณไฟและโบกรถ ต่อมา
ปั ญหารุ นแรงขึ้น กําลังเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจรทั้งหมดจึงต้องทุ่มไปกับการจัดการจราจร ตั้งแต่
เวลาประมาณ 05.00 น.ถึง 20.00 น.ทุกวัน ส่ วนงานหลัก คือ การบังคับใช้กฎหมายได้กลาย
มาเป็ นงานรองและเกิดเกิดสูญญากาศของการทํางาน จนการกวดขันจับกุมผูก้ ระทําผิดที่เป็ น
สาเหตุของอุบตั ิเหตุมีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเวลากลางคืน ที่มกั จะไม่มีตาํ รวจจราจร
บนท้องถนน กลายเป็ นช่วงเวลาที่ปลอดจากการบังคับใช้กฎหมาย เป็ นช่องว่างที่เปิ ดโอกาส
ให้อาจเกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกขึ้นได้
ปั ญหาเรื่ องกําลังคน(Man) ที่กล่าวมาแล้วนี้ มิได้เป็ นปั ญหาใหญ่ของตํารวจจราจร
เพียงอย่างเดียว ปรากฏว่าปั ญหาอื่น ๆ เช่น เรื่ องเงิน (Money) การจัดการ (Management)
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และวัสดุเครื่ องใช้ (Material) ก็เป็ นปัญหาใหญ่ของตํารวจจราจรเช่นกัน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจรจะต้องมีหน้าที่สาํ คัญในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรที่รุนแรงอยูใ่ นขณะนี้
ตนเองจะต้องมีความเข้มแข็ง มิฉะนั้น การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรก็จะไม่อาจสําเร็ จได้
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องศึกษาสภาพปั ญหาโครงสร้างด้านการจัดการทั้งระบบ
และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งให้สาํ เร็ จ เพื่อให้กลไกการบังคับใช้กฎหมายสามารถทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทราบสถานการณ์ ด้านกําลังคน เงิน การจัดการและวัสดุอุปกรณ์ของตํารวจ
จราจรทั้งระบบ
2.2 เพื่อทราบโครงสร้ างการทํางานประจําวันในด้านการจัด การจราจรและการ
บังคับใช้กฎหมาย ว่ามีสัดส่ วนการใช้ทรัพยากรแต่ละส่ วนเพียงใด และมีความเป็ นมืออาชี พ
ระดับใด
2.3 เพื่อเสนอแนะ การพัฒนาโครงสร้างในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจรใหม่
ให้มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร โดยมีทรัพยากรการ
บริ หารที่เหมาะสม

3. เป้ าหมาย

เพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบ และเสนอแนะโครงสร้ าง กลไก ในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ที่สามารถจะบูรณาการ งาน เงิน และคน
ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เป็ นโครงสร้ างที่ จ ะเอื้ อ อํา นวยต่ อ การทํา งานแบบเชิ ง รุ ก และ
เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย

4. วิธีการศึกษา

ใช้วิธีการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้ การศึกษาเอกสาร(Documentary research)
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) การตั้งกลุ่มสนทนา (Focused group) และ การ
สังเกต (Observation) โดยจําแนกวิธีการตามประเด็นการศึกษา ตามรายละเอียดในตาราง 2
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ตาราง 2
การจําแนกวิธีการศึกษาตามประเด็นที่ กาํ หนดไว้
ประเด็น
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง
- ด้านการจัดการจราจร
- แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ
- และศึกษา ความต้องการของสังคมต่อ
ตํารวจจราจร

2. ศึกษาความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจ
เปรี ยบเทียบกับความคุม้ ค่าในการลงทุน
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ศึกษาศักยภาพ ของเจ้าพนักงานตํารวจ
จราจร
- ตามบริ บทของกฎหมาย ได้แก่พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522
- ตามสายการบังคับบัญชา
- บริ บททางนโยบาย
- บริ บททางสังคม
- ขวัญกําลังใจ
- ความเป็ นไปได้ในการปรับนโยบาย ด้าน
จราจรใหม่ เช่นกรณี ความเมา และ
ความเร็ ว

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเอกสาร
2. สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิ นักวิชาการ ฯลฯ
ประมาณ 5 ราย
3. ศึกษาจากกลุ่มสนทนา 12 ราย
ได้แก่ ตํารวจจราจร จาก ๔ ภูมิภาค
นักวิชาการ นักข่าวด้านจราจร
นักกิจกรรมหรื อรณณรงค์ดา้ น
อุบตั ิเหตุฯ
1. เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าในการ
ลงทุน
1.ศึกษาเอกสาร
2.สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่เป็ น
นักบริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิ นักวิชาการ
ประมาณ 5 ราย
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ประเด็น
4. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยการบริ หาร
- คน
- งบประมาณ
- การจัดการ
- วัสดุอุปกรณ์
และเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่าง
โครงสร้างใหม่และเก่า
5. เสนอทางเลือกใหม่ ที่สามารถทํางานเชิงรุ ก
แต่คมุ ้ ค่าในทางเศรษฐกิจ

วิธีการศึกษา
1.ประมวลจากข้อ 1, 2 และ 3
2.นําเสนอผลที่ได้ ต่อกลุ่มสนทนา
12 ราย

1.ประมวลจากผลลัพธ์จากขั้นตอน
ต่าง ๆ

5. ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 สิ งหาคม 2551
ระยะเวลาการศึกษา

1

2

3

1. ศึกษาปั ญหาอุปสรรค จุดอ่อนและจุด
แข็ง ความต้องการของสังคมต่อ ตํารวจ
จราจร
2. ศึกษาความ สู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ
เปรี ยบเทียบกับความคุม้ ค่าในการลงทุน
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง
3.ศึกษาศักยภาพ ของเจ้าพนักงานตํารวจ
จราจร
4. พัฒนาโครงสร้างและปั จจัยการบริ หาร
คน งบประมาณ การจัดการ วัสดุอุปกรณ์
5.เสนอทางเลือกใหม่ ที่สามารถทํางานเชิง
รุ กแต่คุม้ ค่าในทางเศรษฐกิจ
6. ส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
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6. ขอบเขตของการวิจัย

6.1 การวิจยั นี้เกี่ยวข้องเฉพาะโครงสร้างการทํางานและหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
จราจรไม่เกี่ยวกับตํารวจสายงานอื่น หรื อหน่วยงานอื่น
6.2 การวิจยั นี้ เกี่ ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจจราจร ใน 2 หน้าที่
หลักคือ การจัดการจราจรและการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อื่น เช่น รถนํา
ขบวนบุคคลสําคัญ การใช้รถยก เป็ นต้น

7. ปัจจัยสํ าคัญทีม่ ผี ลต่ อความสํ าเร็จ

7.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติสนับสนุนการวิจยั ในเรื่ องนี้
7.2 ควรมี ขอ้ ตกลงระหว่างผูใ้ ห้ทุนและผูร้ ับทุน ว่าผูร้ ั บทุน คื อ สํานักงานตํารวจ
แห่ ง ชาติ จะนําผลการวิ จัย เรื่ อ งนี้ เสนอต่ อ สํา นัก งบประมาณ สํา นัก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน สํานักนายกรัฐมนตรี หรื อหน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน
ระบบงบประมาณ ระบบการบริ หาร และการจัดซื้ อจัดหาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ของสํานักงานตํารวจ
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ช่ ว ยกัน แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานจราจร ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผล ตามแนวทางที่มีขอ้ เสนอแนะซึ่งมีความเป็ นไปได้โดยทันที
8. งบประมาณ จํานวน 500,000 บาท
9. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
9.1 สามารถทราบสถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา อุปสรรคในการทํางาน
ของตํารวจจราจร ตามโครงสร้างและหน้าที่ที่มีอยูเ่ ดิม
9.2 ทําให้ทราบถึงสมรรถนะในการทํางานของเจ้าหน้าที่ จราจร ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน จากบริ บททางด้านกฎหมาย นโยบายรัฐ สังคมและอื่น ๆ
9.3 สามารถเสนอแนะโครงสร้าง หน้าที่ขององค์กรตํารวจจราจร ที่ทาํ งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ทุกด้านได้แก่ กําลังคน งบประมาณ การจัดการ และวัสดุเครื่ องใช้
9.4 สามารถเสนอแนะ แนวทางการจัดการสมัยใหม่ที่เป็ นการทํางานเชิงรุ ก ให้ทนั ต่อ
ความสูญเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ อย่างคุม้ ค่าและเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย
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10. กรอบแนวความคิด การศึกษานี้มีกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้

ศึกษาป�ญหาอุปสรรค จุดอ่อน
และจุดแข็ง ความต้องการของ
สังคมต่อ ตํารวจจราจร
- ด้านการจัดการจราจร
- แก้ไขป�ญหาอุบตั ิเหตุ

ศึกษาศักยภาพ ของเจ้า
พนักงานตํารวจจราจร
- ตามบริบทของกฎหมาย
ได้แก่พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ.2522

พัฒนาโครงสร้างและป�จจัย
การบริหาร

- ตามสายการบังคับ

•คน
•งบประมาณ
•การจัดการ
•วัสดุอุปกรณ์

บัญชา
- บริบททางนโยบาย
- บริบททางสังคม
- ความเป�นไปได้ในการ
ศึกษาความ สูญเสียทาง
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับ
ความคุ้มค่าในการลงทุน
เพื�อให้มีการเปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลงนโยบาย

เสนอทางเลือกใหม่ ที�
สามารถทํางานเชิงรุกแต่
คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอการเปลี�ยนแปลง

•Model
•Blueprint for change

บทที่ 2
ผลการศึกษาในเขตภาคเหนือ
การศึกษาวิจัย เรื่ อง “โครงการศึ กษาโครงสร้ างการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ
จราจรเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร” เป็ นการศึกษาวิจยั โดยอาศัยวิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ งใช้เครื่ องมื อในการศึ กษาที่ สําคัญ ได้แก่ การศึ กษาเอกสาร (Documentary
research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การตั้งกลุ่มสนทนา (Focus group)
และการสังเกต (Observation) การดําเนินการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับ
การคัดเลื อกให้เป็ นต้นแบบหรื อตัวแทนจากภาคต่ าง ๆ จํานวน 4 ภาค ได้แ ก่ ภาคเหนื อ
(จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ (จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ) ภาคกลาง
(กรุ งเทพมหานคร) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) โดยในเขตภาคเหนื อ คณะผูว้ ิจยั ได้คดั เลือก
จังหวัด เชี ย งใหม่ เป็ นตัวแทนของภาค ทั้ง นี้ เนื่ องจากเชี ย งใหม่เป็ นเมื องขนาดใหญ่ เป็ น
ศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนื อ
ตอนบน และคัดเลือกข้าราชการตํารวจสัง กัด กองบัง คับการตํารวจภูธรจัง หวัด เชี ยงใหม่
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 เป็ นกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมในการสนทนากลุ่มย่อยซึ่ งการ
สนทนากลุ่ ม จัดขึ้ น ที่ กองบัง คับ การตํา รวจภู ธ รจัง หวัด เชี ย งใหม่ ในระหว่า งวัน ที่ 9- 10
กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00- 16.00 น.
ผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการตํารวจจํานวน 18 นาย แบ่งเป็ น
ชั้นสัญญาบัตร ยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรี ถึงพันตํารวจโท จํานวน 14 นาย และข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวนจํานวน 4 นาย นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการจํานวน 3
คนประกอบด้วย ตัวแทนจากสํานักงานขนส่ งจังหวัด เชี ยงใหม่ จํานวน 1 คน สํานักงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 คน สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 1 คน และตัวแทนภาคประชาชนชนอีกจํานวน 3 คน
0

0

0

0

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนื อของประเทศ ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร 720
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 12,566,910 ไร่
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แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็ น 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 204 ตําบล และ 2,066 หมู่บา้ น โดยมี
หน่วยงานที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ ดังนี้
1) หน่วยงานบริ หารราชการส่วนกลาง จํานวน 166 หน่วยงาน
2) หน่วยงานบริ หารราชการส่วนภูมิภาค จํานวน 27 หน่วยงาน
3) หน่วยงานบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด จํานวน 1 แห่ ง เทศบาลนคร จํานวน 1 แห่ ง เทศบาลเมือง จํานวน 1 แห่ ง เทศบาล
ตําบล จํานวน 41 แห่ง และองค์การบริ หารส่วนตําบล จํานวน 167 แห่ง
ในส่ ว นของกองบัง คับ การตํา รวจภู ธ รจัง หวัด เชี ย งใหม่ ประกอบด้ว ยสถานี
ตํารวจภูธรในสังกัด จํานวน 29 สถานี 1 งานจราจร และ 1 ฝ่ ายอํานวยการ ดังนี้
1) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมือง
2) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสารภี
3) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอหางดง
4) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสันป่ าตอง
5) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสันกําแพง
6) สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอแม่ออน
7) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอดอยสะเก็ด
8) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสันทราย
9) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอแม่ริม
10) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอแม่แตง
11) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสะเมิง
12) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอฝาง
13) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอไชยปราการ
14) สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอดอยหล่อ
15) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอแม่วาง
16) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอจอมทอง
17) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอแม่แจ่ม
18) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอฮอด
19) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอดอยเต่า
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20) สถานีตาํ รวจภูธรอําเภออมก๋ อย
21) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลแม่ปิง
22) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลภูพิงค์ราชนิเวศน์
23) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลช้างเผือก
24) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลหนองตอง
25) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลแม่โป่ ง
26) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลแม่แฝก
27) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลบ่อหลวง
28) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลแม่กา
29) สถานีตาํ รวจภูธรตําบลแม่ตื๋น
30) งานจราจร
31) ฝ่ ายอํานวยการ

จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรรวมทั้งสิ้ น 1,686,209 คน แยกเป็ น ชาย 829,816 คน
และหญิง 859,393 คน ความหนาแน่ นเฉลี่ย 84 คนต่อตารางกิโลเมตร นอกจากจํานวน
ประชากรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประชากรแฝงเป็ นแรงงานต่างด้าว 104,734 คน ชาวพม่า
104,150 คน ลาว 530 คน กัมพูชา 54 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างงานภาคเกษตร
40,786 คน รองลงมา ได้แก่ งานก่อสร้าง 36,337 คน ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผนู้ บั ถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 91.80 ศาสนาอิสลามร้อยละ 1.17 ศาสนาคริ สต์ ร้อยละ 5.60 ศาสนา
พราหมณ์ ฮิ นดู ซิ กส์ ร้อยละ 0.02 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1.41 ในปี พ.ศ. 2550 มีจาํ นวน
นักท่องเที่ยว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,601,727 คน คิดเป็ นร้อยละ 67 และชาวต่างประเทศ
จํานวน 1,755,140 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เ ป็ นศูน ย์ก ลางทางด้า นเศรษฐกิ จ และการศึ ก ษาของภาคเหนื อ
นอกจากนั้น ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญอันดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถนํารายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่ ทอ้ งถิ่นปี ละจํานวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2550 เชี ยงใหม่มี
รายได้จากการท่องเที่ยวจํานวน 38,864.25 ล้านบาท โดยเป็ นรายได้จากชาวต่างประเทศจํานวน
ประมาณ 18,116.59 ล้านบาท
ด้วยเหตุที่เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญของภาคเหนื อ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษาและการสาธารณสุ ข ทําให้เชียงใหม่
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เป็ นจังหวัดที่มีจาํ นวนยานพาหนะค่อนข้างมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยในปี พ.ศ. 2550
มีจาํ นวนยานพาหนะทั้งหมด 1,418,049 คัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ถึง 73,362 คัน หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ต่อปี ดังรายละเอียดในตาราง 3
ตาราง 3
สถิติจาํ นวนยานพาหนะของจังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2548-2550
ปี พ.ศ.
จํานวนยานพาหนะ
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน (%)
2548
1,256,934
2549
1,344,687
6.98
2550
1,418,049
5.46
ที่ มา: เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจยั เรื่ องการจราจร วันที่ 9-10 กรกฎาคม
2551
หากพิจารณารายละเอียดของจํานวนยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2550
ทั้งยานพาหนะที่ จะทะเบี ยนตาม พ.ร.บ.รถยนตร์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ขนส่ ง ทางบก
พ.ศ. 2522 พบว่า จักรยานยนต์มีจาํ นวนมากที่สุดถึง 1,021,462 คัน ในขณะที่จาํ นวนรถยนต์
บรรทุกส่ วนบุ คคล และรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลมี จาํ นวนมากรองลงไปตามลําดับ ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 4
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ตาราง 4
สถิติจาํ นวนยานพาหนะประเภทต่ าง ๆ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2550
ประเภทยานพาหนะ
จํานวน
พ.ร.บ.รถยนตร์ พ.ศ. 2522
1. รถจักรยานยนต์
1,021,462
2. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
208,125
3. รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
154,453
4. รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
14,160
5. รถยนต์สามล้อรับจ้าง
1,069
6. รถยนต์อื่น ๆ
2,928
รวม
1,402,197
พ.ร.บ.ขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522
1. รถบรรทุกส่วนบุคคล
9,003
2. รถขนาดเล็ก
3,613
3. รถบรรทุกไม่ประจําทาง
1,742
4. รถโดยสารไม่ประจําทาง
714
5. รถโดยสารประจําทาง
554
6. รถโดยสารส่วนบุคคล
226
รวม
15,852
รวมทั้งหมด
1,418,049
ที่ มา: เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจยั เรื่ องการจราจร วันที่ 9-10 กรกฎาคม
2551
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและจํานวนยานพาหนะ เป็ นปั จจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในเขตเทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีถนนทั้งหมด
74 สาย และมีซอยทั้งหมด 680 ซอย ซึ่ งจากการวิเคราะห์ของข้าราชการตํารวจศูนย์ควบคุม
การจราจร ระบุ ว่า สาเหตุ ห ลัก ของปั ญ หาการจราจรที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลหลาย
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ประการด้วยกัน อาทิ เช่ น โครงข่ า ยถนนบกพร่ อ ง พื้ นผิ วการจราจรที่ ไ ม่ เพี ยงพอ ความ
ต้องการใช้ถนนของประชาชนในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบการควบคุมและจัดการจราจรที่ขาด
ประสิ ทธิ ภาพ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขาดระเบียบ
วินยั ของประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน
สภาพปัญหาการจราจรส่ วนใหญ่มกั จะเกิดในช่วงเวลาเร่ งด่วนที่ผปู้ กครองมักจะขับ
รถไปส่งลูกตามโรงเรี ยนสําคัญต่าง ๆ ในช่วงเช้า และรับกลับในช่วงเย็น ในขณะที่ประชาชน
โดยทั่ว ไปต่ า งก็ เ ดิ น ทางไปทํา งานหรื อ ดํา เนิ น กิ จ กรรมในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน จึ ง ทํา ให้
การจราจรติดขัดระหว่างเวลา 07.30 – 09.00 น. และระหว่างเวลา 15.00 – 18.00 น.
การดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาการจราจรในส่ วนรับผิดชอบของตํารวจในเขตเทศบาล
นครเชี ย งใหม่ มี งานจราจรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ซึ่ ง หน่ วยงานดัง กล่าวมี รองผูก้ าํ กับการ เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด ประกอบด้วยกําลังพล ตามรายละเอียดในตาราง 5
ตาราง 5
กําลังพลของศูนย์ การจราจรเชี ยงใหม่
ตําแหน่ ง
อัตรา
ครอง
1. รองผูก้ าํ กับการ
1
1
2. สารวัตร
3
3
3. รองสารวัตร
15
7
4. ประทวน
248
234
รวม
267
245
ที่ มา: เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจยั เรื่ องการจราจร วันที่ 9-10
2551

ว่ าง
8
14
22
กรกฎาคม

สําหรับการการบริ หารงาน มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ เขตเหนื อ
และเขตใต้ เขตเหนื อแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 6 โซนย่อย ได้แก่ ริ นคํา ข่วงสิ งห์ ช้างเผือก วโรรส
แก้วนวรัฐ และศาลเด็ก มีกาํ ลังพลระดับชั้นประทวนทั้งหมด 63 นาย โดยในช่วงเวลาเร่ งด่วน มี
การกําหนดกําลังเจ้าหน้าที่ 43 นาย รั บผิดชอบทางแยก 39 ทางแยก กําลังเจ้าหน้าที่ 10 นาย
รับผิดชอบหน้าสถาบันการศึกษาจํานวน 9 แห่ ง และจัดกําลังเจ้าหน้าที่ 10 นายรับผิดชอบ
ย่านศูนย์การค้าและตลาดจํานวน 6 แห่ง
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เขตใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 6 โซนย่อยด้วยกันคือ ต้นพะยอม สนามบิน เจริ ญประเทศ แสง
ตะวัน หนองหอย และหนองประทีป มีกาํ ลังพลระดับชั้นประทวนจํานวน 67 นาย แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบบริ เวณ ทางแยก 37 ทางแยก จํานวน 40 นาย ดูแลบริ เวณหน้าสถาบันการศึกษา
13 แห่งจํานวน 16 นาย และรับผิดชอบบริ เวณศูนย์การค้าและตลาด 3 แห่ง จํานวน 11 นาย
นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้ นของจํานวนประชากรและจํานวนยานพาหนะ เป็ นปั จจัย
สําคัญประการหนึ่ งซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรภายในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
จะเห็นได้ว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา จํานวนอุบตั ิเหตุยงั คงเกิดในอัตราที่สูง ดังรายละเอียดใน
ตาราง 6 และในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี พ.ศ.2551 มีจาํ นวนผูเ้ สี ยชี วิต 97
ราย และบาดเจ็บจํานวน 12,085 ราย ซึ่ งหากพิจารณาถึงความรุ นแรงของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
ในช่ ว งเดื อ น มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2550 พบว่า อัตราความรุ นแรงของผูบ้ าดเจ็บของ
จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีอตั ราผูบ้ าดเจ็บ 1,302.18 รายต่อประชากร
หนึ่งแสนคน ในขณะที่หากพิจารณาจากจํานวนผูเ้ สี ยชีวิต เชียงใหม่มีอตั ราผูเ้ สี ยชีวิตมากเป็ น
อันดับที่ 41 ของประเทศ คือ 14.57 รายต่อประชากรหนึ่ งแสนคน (สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่, 2551, หน้า 2) โดยในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ จะต้องเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะคนในท้อ งถิ่ น ที่ มี พ ฤติ ก รรมเมาแล้ว ขับ เมื่ อ ดื่ ม สุ ร าจนเมาแล้ว มัก จะย้า ยจุ ด
สังสรรค์เข้ามาในเขตตัวเมือง และทําให้เกิดอุบตั ิเหตุในที่สุด
ตาราง 6
สถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2550
บาดเจ็บ
สาหัส
2546
6,972
500
717
2547
8,562
436
637
2548
8,489
375
450
2549
4,872
292
297
2550
6,396
354
698
ที่ มา: ศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ.

รับแจ้ง

เสี ยชีวติ

บาดเจ็บ
เล็กน้อย
3,892
5,737
6,459
3,872
4,965

มูลค่าความเสี ยหาย
(บาท)
55,566,085
54,608,809
52,846,557
23,063,655
25,704,423
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จากการวิเคราะห์ของสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชี ยงใหม่
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดื อนมีนาคม พ.ศ. 2551 พบว่า อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิ ด
ขึ้นกับผูข้ บั ขี่คือร้อยละ 74.84 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์
จํานวนร้อยละ 88.96 ลักษณะการเกิ ดอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่คือรถล้มควํ่า และการชนกันร้ อยละ
60.12 และ 37.25 ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ยงั พบว่า ผูบ้ าดเจ็บร้อยละ 40.73 ใช้แอลกอฮอล์
และมีอตั ราการไม่สวมหมวกนิ รภัยสูงถึงร้อยละ 91.37 และกลุ่มอายุของผูบ้ าดเจ็บส่ วนใหญ่
อยูร่ ะหว่าง 15-39 ปี (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่, 2551, หน้า 1-7) นอกจากนั้น
ถนนส่ วนใหญ่ที่เกิดอุบตั ิเหตุมกั เป็ นถนนสายรอง โดยพื้นที่ที่ตอ้ งเฝ้ าระวังเป็ นกรณี พิเศษ 5
อันดับแรก ได้แก่ อําเภอแม่ริม อําเภอเมือง อําเภอสันป่ าตอง อําเภอสันกําแพง และอําเภอ
ดอยสะเก็ด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2551, หน้า 1)

2. ผลการศึกษาโครงสร้ างปัจจัยการบริหารงานจราจร

2.1 กําลัง พล ถื อเป็ นปั ญ หาที่ สําคัญของหน่ วยงานด้านการจราจรของจัง หวัด
เชี ยงใหม่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะใช้กาํ ลังเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในการ 1) จัดการจราจร 2) การฝึ กอบรม
ให้กบั นักเรี ยนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนการฝึ กอบรมให้แก่อาสาจราจรและประชาชน
โดยทัว่ ไป 3) การบังคับใช้กฎหมาย และ 4) การจัดการกรณี เกดอุบตั ิเหตุ โดยในช่ วงเวลา
เร่ งด่วนจะใช้กาํ ลังเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกการจราจรประจําจุดบริ เวณทางร่ วมทางแยก
เฉพาะในเขตเมืองเชี ยงใหม่มีกาํ ลังพลประมาณ 595 นาย รับผิดชอบพื้นที่ 1,402 ตาราง
กิ โ ลเมตร ในขณะที่ ป ระชากรของเชี ย งใหม่ มี ป ระมาณ 1.4 ล้านคน หรื อตํา รวจ 1 นาย
รับผิดชอบพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร นายตํารวจท่านหนึ่ งให้ขอ้ มูลว่า เขตเหนื อ เป็ นเขตที่มี
หลายทางแยก จํานวนกําลังพลประจําจุดไม่ครบ ต้องใช้อาสาจราจรเข้ามาช่วย หากเพิ่ม
กํา ลัง พลอี ก ก็จ ะดี ข้ ึ น เพราะในปั จ จุ บัน กํา ลัง พลไม่ พ อ ส่ ว นหนึ่ ง เนื่ อ งมาจาก ปั ญ หา
โครงสร้างด้านกําลังพลของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินนั่ เอง และหากมีการเพิ่มจํานวนกําลัง
พลจริ ง ก็ควรเพิ่มในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายด้วย
2.2 งบประมาณ งานด้านการจราจรเป็ นงานที่ได้รับงบประมาณน้อย โดยงบส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการให้งบมาในภาพรวม และผูบ้ ริ หารสถานี ตาํ รวจ เป็ นผูบ้ ริ หารงบประมาณเอง
ดังนั้น งบประมาณด้านการจราจรจึงได้รับน้อยมาก ซึ่งนายตํารวจท่านหนึ่งกล่าวว่า “ปั จจุบนั
ได้รับงบประมาณ 127,000 บาท แต่ความต้องการจริ งประมาณ 300,000 บาท” ยิง่ ไปกว่านั้น
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การที่กาํ ลังพลมีนอ้ ย ทําให้ขา้ ราชการตํารวจต้องทํางานเพิ่มมากกว่าปกติ แม้จะมีการเสนอ
เพื่อ ของบประมาณค่ า ทํางานล่วงเวลาให้กับข้า ราชการตํารวจ แต่ ก็ไม่ มี งบประมาณให้
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอและการขาดแคลนงบประมาณด้านการบริ หารจัดการ
จราจร นอกจากนั้น ข้าราชการตํารวจ ในเชี ยงใหม่ ยังเสนอแนะว่า การบริ หารงบประมาณ
ต้องมีความเป็ นอิสระและคล่องตัว
2.3 การจัดการ ปั ญหาด้านการจัด การที่ พบมากที่ สุด คื อการขาดเอกภาพในการ
ควบคุมและจัดการจราจร และการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง เช่ น
เทศบาลและกรมทางหลวง เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานกรณี สัญญาณไฟ
จราจรขัดข้อง ซึ่ งตูส้ ัญญาณไฟจราจรอยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลหรื อกรมทางหลวง
เมื่ อ เกิ ด สัญ ญาณไฟขัด ข้อ ง การดํา เนิ น การซ่ อมแซมใช้เ วลานานประมาณ 1-4 สัป ดาห์
ซึ่ งตํารวจจราจรเชียงใหม่ เสนอว่า การจัดการจราจรควรมีศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรใน
การดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาการจราจรที่ เป็ นเอกภาพ ดังนั้น ควรมี ศูนย์ตน้ แบบ ให้จงั หวัด
ต่าง ๆ ดําเนินการในรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2.4 วัสดุอุปกรณ์และนํ้ามัน ปั ญหาที่พบมากที่สุดคือ การที่วสั ดุและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ และรถนําขบวน ในขณะที่รถยก ซึ่ งใช้
ในกรณี การเคลื่อนย้ายรถหรื อยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเสี ยบนถนน ก็เป็ นรถรุ่ นเก่าซึ่ ง
สิ้ นเปลืองนํ้ามันนอกจากนั้น การจับกุมกรณี โทรไม่ขบั ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ ไม่สามารถดําเนิ นการได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจากขาดเครื่ องมือที่สาํ คัญในการบันทึก
การกระทําผิด โดยเฉพาะกล้องถ่ายรู ปดิจิตอลและกล้องถ่ายวิดีโอ เป็ นต้น

3. ผลการศึกษาศักยภาพของเจ้ าหน้ าทีต่ าํ รวจจราจร

3.1 ความรู้ ความสามารถ ข้าราชการตํารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการจราจร เห็นว่า

ตํารวจ ทํางานจริ งจัง มีการควบคุมการปฎิ บตั ิอย่างใกล้ชิด มีการสอนการจัดการจราจร และ
ฝึ กอบรมให้เจ้าหน้า ที่ ใหม่ ส่ วนทักษะการบัง คับใช้กฎหมาย มี การให้ค วามรู้ ด ้านการ
ปรึ กษาหารื อตลอด ข้าราชการตํารวจสายอื่นก็มีความต้องการเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่สายงาน
จราจร จากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจร พบว่า เจ้าหน้าที่ 60 นาย สอบไม่ผ่าน
เพียง 3 นาย แต่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ยังไม่แน่ใจว่าตํารวจจะมีความรู้
เพียงพอหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม งานด้านการจราจรต้องการความเชี่ ยวชาญพิเศษ มี ทฤษฎี
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แต่ไม่มีการจัดฝึ กอบรมด้านการวิศวกรรมจราจร และการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบที่ เป็ น
มาตรฐานมีนอ้ ยมาก ส่ วนใหญ่เป็ นการประชุมประจําสัปดาห์ การทบทวนหลักสู ตรจราจร
3 สัปดาห์ ส่ วนหลักสู ตรฝึ กอบรมของส่ วนกลาง มี ไม่ม าก และคนที่ เข้ารั บการฝึ กอบรม
ส่วนใหญ่ไม่สมัครใจและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสายงานจราจร ดังนั้น การฝึ กอบรมจึงถูกมองว่า
เป็ นการลงโทษ ทําให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่ชอบการฝึ กอบรม ซึ่ งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ หลาย ๆ คน
เห็ นว่า จุดอ่อนอีกด้านหนึ่ งของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจรในเชี ยงใหม่คือ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ พร้ อมทั้งเสนอว่าควรฝึ กอบรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งใน
ปัจจุบนั มีภาคเอกชนดําเนินการให้ในบางส่วน
3.2 ชัว่ โมงการทํางานและเวลาพักผ่อน ตํารวจจราจรของเชียงใหม่ ทํางานค่อนข้าง
หนัก เนื่องจากเป็ นเมืองขนาดใหญ่ เป็ นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีขบวนบุคคลสําคัญระดับประเทศ
เดิ นทางมาเป็ นประจํา เวลาการทํางาน เวลาในการทํางานส่ วนใหญ่จึง สู ญเสี ยไปกับการ
จัดการจราจรและอํานวยความสะดวกการจราจร ถึงประมาณร้อยละ 70 และมีการใช้เวลาใน
การตรวจจับเพื่อลดอุบตั ิเหตุเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น การทํางานต้องเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ต้ งั แต่
เวลา 06.00 น. จนถึง เวลา 22.00 น. ตามรายละเอียดคร่ าว ดังนี้
06.00-09.00 น. อํานวยความสะดวกการจราจร
09.00-12.00 น. บังคับใช้กฎหมาย (กําลังพลประมาณ 50-60 นาย
ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง)
13.00-15.00 น. บังคับใช้กฎหมาย (กําลังพลประมาณ 50-60 นาย
ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชัว่ โมง)
15.00-18.0 น. อํานวยความสะดวกการจราจร
โดยในช่วงเวลาเร่ งด่วน จะใช้กาํ ลังเต็มอัตรา ซึ่ งนายตํารวจชั้นประทวนท่านหนึ่ ง
กล่าวว่า “มีเวลาพักผ่อนน้อย ต้องตื่นนอน 05.00 น. หลังจากนั้น ทําหน้าที่อาํ นวยความ
สะดวกการจราจรระหว่างเวลา 06.00 น. – 09.00 น. และระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ได้พกั ประมาณ 2 ชัว่ โมง ส่วนช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ได้พกั ประมาณ 1.5
ชัว่ โมง” และในกรณี ที่ตอ้ งเข้าเวรกลางคืนหรื อมีขบวนบุคคลสําคัญต้องอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ถึง
เวลาประมาณ 22.00 น. “วันหนึ่ งทํางานมากกว่า 10 ชัว่ โมง โดยในระหว่างการทํางานให้
พักผ่อนแบบยืดหยุน่ ” ส่ วนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจอีกนายเสริ มว่า ตนเองต้องทํางานวันละ 13 – 14
ชัว่ โมง โดยที่วนั เสาร์ และวันอาทิตย์ไม่ค่อยได้หยุด ต้องทํางานทั้ง 7 วัน หากมีขบวนบุคคล

18

สําคัญ ก็ตอ้ งมาถึงแม้จะไม่ได้เข้าเวร ภายใน 1 เดือนได้พกั ประมาณ 4 วัน ส่ วนอีกนายเล่าว่า
ต้องตื่นตั้งแต่ 05.00 น. ออกจากบ้าน 6.00 น. ถึงที่ทาํ งาน 6.30 น. ประจําจุดเลย กว่าจะกลับ
เข้าบ้านก็เวลา 22.00 น. ทุ่ม
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตํารวจจราจรของเชี ยงใหม่ตอ้ งทํางานหนัก
มากถึง 13-14 ชัว่ โมงต่อวัน ดังนั้น จึงส่งผลให้ได้รับการพักผ่อนน้อยและอาจเกิดความเครี ยด
ในการทํางานได้ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในด้านต่าง ๆ ด้วย
3.3 สวัสดิ การ โดยส่ วนใหญ่แล้ว ข้าราชการตํารวจที่ เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
มี ความเห็ นว่า สวัสดิ การที่ ได้รับอยู่ในระดับที่ ดี ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง เป็ นคนดี สิ ทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับไม่ขาด และมีงานเสริ มให้
3.4 ขวัญและกําลังใจ เนื่องจากตํารวจจราจรต้องทํางานงานหนัก ไม่มีเวลาหาอาชีพ
เสริ ม ทําให้ไม่สามารถใช้เวลาว่างในการหารายได้ดว้ ยการประกอบอาชีพเสริ มได้ แต่ก็ตอ้ ง
ทํางาน ดังที่นายตํารวจชั้นประทวนท่านหนึ่ งกล่าวว่า “อาชี พตํารวจเลือกไม่ได้ หนักก็ตอ้ ง
ทํา ไม่เคยท้อแท้ ลําบากเหนื่ อยกันทุกที่” ในขณะที่บางคนเห็นว่า งานด้านจราจรเป็ นงานที่
ทําแล้วมีความสุข เนื่องจากเป็ นงานหน้าเดียว จบภายในวันเดียว และเป็ นลักษณะงานบริ การ
ทําแล้วมีความสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจับบางประการก็ส่งผลต่อขัญและกําลังใจของข้าราชการ
ตํารวจพอสมควร เช่ น เงิ นเดื อน น้อ ยกว่าปกติ เมื่ อเที ยบหน่ ว ยราชการอื่ น เงิ นเดื อนไม่
สอดคล้องกับปริ มาณงาน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตํ่า มีความเสี่ ยงต่อการถูกรถชน ความ
เสี่ ยงต่อมลพิษ และอันตรายต่อสุ ขภาพร่ างกาย นอกจากนั้น เบี้ ยเลี้ยงที่ ได้รับไม่เพียงพอ
เช่น ได้รับเบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อเดือน และค่านํ้ามัน 200 บาทต่อเดือน โดยเฉพาะค่านํ้ามันนั้น
มีความต้องการใช้จริ งในงานวันละ 100 บาท หรื อเดือนละ 3,000 บาท ต่อเดือน
3.5 สุ ข ภาพ การปฏิ บ ัติหน้า ที่ ด ้านการจราจรของตํารวจเชี ย งใหม่ เป็ นว่า ส่ ง ผล
กระทบต่ อ สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจของตํา รวจโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง มลภาวะทางเสี ย ง
มลภาวะทางอากาศ ระบบการได้ยิน ปอด คลอเรสเตอรอลสูง และความเครี ยด และเห็นว่า
ควรได้รับการตรวจร่ างกายอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

4. ความต้ องการของประชาชนต่ อการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องตํารวจ

ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนภาคประชาชน แสดงความว่าข้าราชการตํารวจ
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการจราจรของเชียงใหม่ มีความสามารถพิเศษ ต้องรับรองแขกบ้านแขก
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เมืองจํานวนมากในแต่ละเดือน ทําให้กาํ ลังพลไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างไรก็ตาม
การดําเนิ นการเพื่อลดอุบตั ิ เหตุที่มองเห็นผลได้ชดั เจนคื อ การเน้นการบังคับใช้กฎหมาย
การเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และการเพิ่มสวัสดิการของตํารวจ ตัวแทนภาคประชาชน
อี กคนหนึ่ งเสนอว่า เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจควรเข้มงวดกวดขันการจอดรถตั้งป้ ายขายของริ มถนน
และรถขนส่ งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสี่ ลอ้ แดง ที่ไม่มีระเบียบวินยั บริ เวณตลาดบางแห่ งมี
กลุ่ม 4 ล้อแดง จอดได้ เช่น ตลาดช้างเผือก ทําให้เสี ยช่องทางการจราจร เจ้าหน้าที่ตาํ รวจควร
ฝึ กอบรมให้กบั กลุ่มผูข้ บั รถโดยสาร 4 ล้อแดง ด้วย นอกจากนั้น การที่ไม่มีป้ายหยุดรับ-ส่ ง
ผูโ้ ดยสาร ทําให้การหยุดรั บ-ส่ ง ไร้ ระเบี ยบและเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ ได้ ในขณะที่
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มบางส่ วนเสนอให้ตาํ รวจเข้มงวดในเรื่ องการจอดรถ โดยเฉพาะบริ เวณ
ร้านอาหารที่คนชอบมาใช้บริ การ บริ เวณหอพัก เป็ นต้น เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานราชการท่าน
หนึ่งกล่าวว่า พอใจการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในช่วงเวลาเร่ งด่วน แต่ในบางพื้นที่
จุดกลับรถอยูไ่ กลเกินไป ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มอีกท่านหนึ่ งซึ่ งเห็ นใจที่ ตาํ รวจมี กาํ ลังพลน้อย และปฎิ บตั ิ งานดี
แต่ในช่ วงการตั้งด่ าน หากพบประชาชนทําผิดกฎหมายจราจร ให้ช่ วยจับด้วย ปั จจุบัน
มักปล่อยและไม่จริ งจัง และในบางครั้งมีการเลือกปฏิบตั ิ

บทที่ 3
ผลการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง “โครงการศึ กษาโครงสร้ างการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ
จราจรเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร” เป็ นการศึกษาวิจยั โดยอาศัยวิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ งใช้เครื่ องมื อในการศึ กษาที่ สําคัญ ได้แก่ การศึ กษาเอกสาร (Documentary
research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การตั้งกลุ่มสนทนา (Focus group)
และการสังเกต (Observation) การดําเนินการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับ
การคัดเลื อกให้เป็ นต้นแบบหรื อตัวแทนจากภาคต่ าง ๆ จํานวน 4 ภาค ได้แ ก่ ภาคเหนื อ
(จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ (จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ) ภาคกลาง
(กรุ งเทพมหานคร) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) โดยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะผูว้ ิจยั ได้
คัดเลือกจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นตัวแทนของภาค ทั้งนี้ เนื่องจากอุบลราชธานีเป็ นเมืองขนาด
ใหญ่ เป็ นเมื องที่ เริ่ มส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกข้าราชการตํารวจ
สั ง กัด กองบัง คับ การตํา รวจภู ธ รจัง หวัด อุ บ ลราชธานี และข้า ราชการตํา รวจในสั ง กัด
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 เป็ นกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมในการสนทนากลุ่มย่อยซึ่ งการ
สนทนากลุ่มจัดขึ้นที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 16- 17
กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00- 16.00 น.
ผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการตํารวจจํานวน 12 นาย แบ่ งเป็ น
ชั้นสัญญาบัตร ยศตั้งแต่ร้อยตํารวจโทถึงพันตํารวจเอก จํานวน 12 นาย และข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวนจํานวน 4 นาย นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการจํานวน
4 คนประกอบด้วย ตัวแทน สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 2 คน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 คน และประชาชนทัว่ ไป
อีก 8 คน
0

0

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศ อยู่ห่างจาก กรุ งเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์หรื อ 575
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กิโลเมตรโดยทางรถไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 10.069
ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 9.16 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิ ศเหนื อ ติ ด จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดยโสธรและสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติด ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรี สะเกษ
ทิศตะวันตก ติด จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดยโสธร
สํา หรั บ แนวแนวพรมแดน ที่ ติ ด กับ ประเทศเพื่ อ นบ้า น ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชาชนลาว และประเทศกัมพูชาประชาธิ ปไตย รวมความยาวประมาณ
428 กิโลเมตร โดยติดกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชาชนลาว 361 กิโลเมตร และติด
กับกัมพูชาประชาธิปไตย 67 กิโลเมตร
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่ วนภูมิภาคออกเป็ น 20 อําเภอ 5 กิ่งอําเภอ
219 ตําบล 2,699 หมู่บา้ น สําหรับการปกครอง(ส่ วนท้องถิ่น) ประกอบด้วย องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตําบล 23 แห่ ง (รุ่ งนภา
สี ลวานิช, 2551, หน้า 2)
จํานวนประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
1,785,709 คน เพิ่มจากปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งมีอยูจ่ าํ นวน 1,783,035 คน ในอัตราร้อยละ 0.15 ส่ วน
ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 110.76 คนต่อตารางกิโลเมตร (รุ่ งนภา สี ลวานิ ช, 2551,
หน้า 3)
ประชากรโดยทั่วไปในจัง หวัดอุบลราชธานี ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 51.07% ของพื้นที่จงั หวัด หรื อประมาณ 6,034,170 ไร่ เนื่ องจากมีสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เป็ นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ าํ ที่สาํ คัญ 2 สายไหลผ่านได้แก่ แม่น้ าํ มูล และ
แม่ น้ ํา ชี ส่ ว นในภาคอุ ต สาหกรรม จัง หวัด อุ บ ลราชธานี มี ก ารลงทุ น ประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรม มียอดรวมทั้งสิ้ น 3,936 แห่ ง มูลค่าเงินลงทุนรวม 11,574,938,676 บาท มีการ
จ้างงาน 14,818 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ประกอบกิจการมากที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร (สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี, 2549, หน้า 41-43)
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จังหวัดอุบลราชธานี มี การคมนาคมติ ดต่อ กับจังหวัดต่างๆ ทั้งทางรถไฟ รถยนต์
และ ทางอากาศ ดังนี้
ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟจากกรุ งเทพมหานคร ผ่าน นครราชสี มา บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ ไป
สิ้ นสุ ดที่ อาํ เภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านสถานี ย่อย 2 แห่ ง คื อ สถานี
บุ่งหวาย และสถานีหว้ ยขะยุง
ทางรถยนต์ประจําทาง มีถนนภายในจังหวัด และเชื่ อมต่อจังหวัดใกล้เคียง ทั้งทาง
หลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และถนนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีรถยนต์ประจํา
ทางของบริ ษทั ขนส่ง และบริ ษทั เอกชนให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ
ทางนํ้า เส้นทางคมนาคมทางนํ้า ที่สาํ คัญ คือ แม่น้ าํ มูล ผ่านอําเภอเมือง อําเภอ วาริ น
ชําราบ และอําเภอพิบูลมังสาหาร และแม่น้ าํ โขง ผ่านอําเภอเขมราฐ อําเภอศรี เมืองใหม่ และ
อําเภอโขงเจี ยม โดยมี ร าษฏรที่ อาศัย ในเขตอําเภอที่ ติด แม่ น้ าํ ดัง กล่าว ใช้เป็ นเส้นทาง
คมนาคม ภายในจังหวัดเท่านั้น และในปัจจุบนั ไม่เป็ นที่นิยม เนื่องจากมีความล่าช้า
ทางอากาศ มีสนามบินพาณิ ชย์ 1 แห่ งโดยบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) จัด
เที่ยวบิน บริ การรับส่ งผูโ้ ดยสาร ระหว่างกรุ งเทพมหานคร - อุบลราชธานี เป็ นประจําทุกวัน ๆ
ละ 2 เที่ยว
เนื่ องจากจํานวนยานพาหนะที่ เพิ่มขึ้ น ตลอดจนการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ทําให้
สภาพการจราจรในเขตตัวเมื องอุบลราชธานี เริ่ ม มี ปัญหามากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ช่ วงเวลาเร่ งด่วนเช้าระหว่างเวลา 07.00-08.30 น. และเร่ งด่ วนเย็น ระหว่างเวลา 15.30 –
17.30 น.
ในปี พ.ศ. 2550 จํานวนยานพาหนะในจังหวัดอุ บลราชธานี มี จ ํานวนยานพาหนะ
370,543 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เมี่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549 โดยจํานวนยานพาหนะดังกล่าว
ยัง คงมี แ นวโน้ม เพิ่มขึ้ นเรื่ อย ๆ เนื่ องจากไม่ มีมาตรการควบคุ มปริ มาณยานพาหนะที่ เป็ น
รู ปธรรม ดังแสดงในตาราง 7
2

2
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ตาราง 7
สถิติจาํ นวนยานพาหนะของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2550
ปี พ.ศ.
จํานวนยานพาหนะ
2548
341,914
2549
356,259
2550
370,453
ที่ มา. สํานักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

เพิม่ /ลด จากปี ก่อน (%)
4.20
3.98

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา จํานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรในจังหวัดอุบลราชธานี มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นอย่างเห็ นได้ชัด โดยในปี พ.ศ. 2550 มี จาํ นวนผูเ้ สี ยชี วิตถึง 263 ราย
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนถึงร้อยละ 46.93 ในขณะที่มูลค่าความเสี ยหายทางทรัพย์สินก็เพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดในตาราง 8
ตาราง 8
สถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2550
พ.ศ.

รับแจ้ง

เสี ยชีวติ

บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
สาหัส
เล็กน้อย
2546
722
182
96
670
2547
1,144
201
106
790
2548
776
128
238
695
2549
1,050
179
353
1,078
2550
1,229
263
179
922
ที่ มา: ศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

มูลค่าความเสี ยหาย
(บาท)
12,481,980
12,767,434
10,417,392
16,551,574
27,550,582

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานี ตาํ รวจในสังกัดจํานวน 36 สถานี
ซึ่งรับผิดชอบการจัดการจราจรในเขตพื้นที่ของตนเอง ดังนี้
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1. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี
2. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอกุดข้าวปุ้ น
3. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเขมราฐ
4. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเขื่องใน
5. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอโขงเจียม
6. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอดอนมดแดง
7. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเดชอุดม
8. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตระการพืชผล
9. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอตาลสุม
10. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอทุ่งศรี อุดม
11. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอนาจะหลวย
12. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอนํ้ายืน
13. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอบุณฑริ ก
14. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอพิบูลมังสาหาร
15. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอโพธิ์ไทร
16. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอม่วงสามสิ บ
17. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอวาริ นชําราบ
18. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอศรี เมืองใหม่
19. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสําโรง
20. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสิ รินธร
21. สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอนาตาล
22. สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอนาเยีย
23. สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอนํ้าขุ่น
24. สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์
25. สถานีตาํ รวจภูธรกิ่งอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
26. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลคันไร่
27. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลโคกจาน
28. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลช่องเม็ก
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29. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลนาโพธิ์ อ.บุณฑริ ก
30. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลนาโพธิ์ อ. พิบูลมังสาหาร
31. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลโนนกุง
32. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลม่วงเฒ่า
33. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลหนามแท่ง
34. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลห้วยขะยุง
35. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลห้วยข่า
36. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลเอือดใหญ่
จากรายงาน จํานวนตําแหน่ ง ตัวคน ของข้าราชการตํารวจในสังกัด กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 พบว่า มีอตั ราของสัญญา
บัตรจํานวน 781 ตําแหน่ง มีคนครอง 412 นาย และมีอตั ราว่าง 369 ตําแหน่ง ในขณะที่อตั รา
ของชั้นประทวนมี ท้ งั หมด 3,723 ตําแหน่ ง มี คนครอง 2,613 นาย และมี อตั ราว่างจํานวน
1,110 ตําแหน่ ง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าชั้นสัญญาบัตร มีตาํ แหน่ งว่างถึงร้อยละ 47.25 ส่ วนระดับ
ชั้นประทวนมีตาํ แหน่งว่างถึงร้อยละ 29.81
2. ผลการศึกษาโครงสร้ างปัจจัยการบริหารงานจราจร
2.1 กําลังพล จากจํานวนกําลังพลที่กล่าวในตอนต้นแสดงให้เห็นว่า ยังมีอตั ราว่างอยู่
จํานวนมาก ดังนั้น ทําให้กาํ ลัง พลที่ มี อ ยู่ในปั จ จุ บันไม่ เพีย งพอต่ อ การปฏิ บัติหน้าที่ แ ละ
ปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่านหนึ่ งกล่าวว่า กําลังพลในปั จจุบนั ไม่เพียงพอ ใน
เขตสถานี ต าํ รวจภูธรอําเภอเมื อ ง มี ตาํ แหน่ ง สารวัตรจราจร และ รองผูก้ าํ กับ การจราจร
ในขณะที่สถานี ตาํ รวจในอําเภออื่น ๆ ต้องใช้กาํ ลังจากฝ่ ายป้ องกันและปราบปรามในการ
ควบคุม และจัดการจราจร ส่ วนนายตํารวจอี กท่านหนึ่ งกล่าวว่า กําลังพลในตอนกลางวัน
เพียงพอ แต่ในช่วงกลางคืนจะมีกาํ ลังพลในการปฏิบตั ิ หน้าที่ ไม่เพียงพอ แสดงให้เห็นว่า
กําลังส่วนใหญ่จะปฏิบตั ิหน้าที่ช่วงกลางวัน
2.2 งบประมาณ จากการสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม พบว่า ปั ญหางบประมาณ
เป็ นปั ญหาสําคัญของงานจราจร ดังที่นายตํารวจท่านหนึ่ งแสดงความเห็นว่า “งบประมาณ
นํ้ามันที่มีให้จะมาถึงสถานี ตาํ รวจเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น และการบริ หารงบประมาณ มอบให้
หั ว หน้ า สถานี เ ป็ นผู้บ ริ หาร ดัง นั้ น ไม่ ต้อ งแปลกใจเลยว่ า ระดับ ปฏิ บัติ ก ารจะได้รั บ
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งบประมาณเท่าใด” นอกจากนั้น งบประมาณอยู่ที่เทศบาล การของบจากเทศบาลจะล่าช้า
ต้องดําเนินการเอง ไม่ได้บริ หารงบประมาณเอง ซึ่ งในทางปฏิบตั ิ ผูป้ ฎิบตั ิไม่ได้เป็ นผูเ้ สนอขอ
งบประมาณ แต่ผทู้ ี่เสนอของบประมาณ ไม่รู้การปฎิบตั ิจริ ง ซึ่ งนายตํารวจท่านหนึ่ ง ได้กล่าว
ว่า “เขี ย นโครงการไป ก็ ไ ด้ง บไม่ เ พี ย งพอ จะทํา เอง ก็ล่ า ช้า การจัด ซื้ อ จัด หา ไม่ มี
งบประมาณ งบประมาณที่ให้ให้มาคราวเดียว อุปกรณ์ที่ได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
มีอายุการใช้งานตํ่า ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ใส่ ใจ และงานอํานวยการอ่อนแอ”เหล่านี้ แสดงให้เห็น
ความบกพร่ องและความอ่อนแอของงานฝ่ ายอํานวยการ และการขาดความเอาใจใส่ ของ
ผูบ้ ริ หารนัน่ เอง ดังนั้น จึงเห็นว่าควรแยกงบประมาณด้านการจราจรออกจากงบประมาณด้าน
อื่น ๆ
2.3 การจัดการ ปั ญหาเรื่ องการจัดการจัดการจราจรที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี คือ
การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณี ตคู้ วบคุมสัญญาณ
ไฟขัดข้อง ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเองได้ ต้องประสานไปยังเทศบาลหรื อกรมทางหลวง
ซึ่ ง เป็ นผูด้ ู แ ล ดัง นั้น การดํา เนิ น การซ่ อ มแซมหรื อ แก้ไ ขจึ ง ล่ า ช้า นอกจากนั้น การขาด
ระเบี ยบวินัยของประชาชนยังมี อยู่ให้เห็ นเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สวม
หมวกนิ รภัย นอกจากนั้น อุบลราชธานี ยงั ขาดแคลนเครื่ องมื อหรื อเทคโนโลยีสาํ หรั บการ
จัดการจราจร เช่น กล้อง CCTV เป็ นต้น
2.4 วัสดุ อุปกรณ์ แ ละนํ้ามัน ปั ญหาเรื่ องนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง ไม่ เพีย งพอ เป็ นปั ญหาที่
สําคัญของตํารวจจราจรของอุบลราชธานี ตามที่นายตํารวจท่านหนึ่ งได้ระบายความรู้สึกว่า
“งบประมาณนํ้า มัน ที่ มี ใ ห้ จ ะมาถึ ง สถานี ต ํา รวจเพี ย ง 1 ใน 3 เท่ า นั้น และการบริ ห าร
งบประมาณ มอบให้ หั ว หน้า สถานี เ ป็ นผู้บ ริ ห าร ดัง นั้ น ไม่ ต้อ งแปลกใจเลยว่ า ระดับ
ปฏิบตั ิการจะได้รับงบประมาณเท่าใด” ซึ่ งบ่งบอกถึงความขาดแคลนและความไม่เพียงพอ
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้น นายตํารวจระดับปฏิ บัติการหลายท่ าน ได้เสนอความเห็ นว่า
ตํารวจขาดเครื่ องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ไม่มีสัญญาณไฟตั้งด่าน กรวยยาง และแผงไฟไม่เพียงพอ
ในขณะที่ นายตํารวจระดับสู งท่ านหนึ่ งกล่ าวว่า “ มี เครื่ องวัดความเร็ ว แค่ 5 เครื่ อ ง ซึ่ ง ไม่
เพียงพอ และพยายามผลักดันให้มีกล้อง CCTV แต่ไม่เกิด เนื่องจากไม่มีความพร้อม”
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3. ผลการศึกษาศักยภาพของเจ้ าหน้ าทีต่ าํ รวจจราจร
3.1 ความรู้ความสามารถ ข้าราชการตํารวจสายงานจราจรมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่ องของกฎหมาย อย่ า งไรก็ ต าม ต้อ งมี ก ารฝึ กอบรมและให้ ค วามรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนั้น ควรมี ความรู้ เพิ่มเติ มในเรื่ องต่าง ๆ เช่น กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เป็ นต้น ปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของตํารวจจราจรคือ การทํางาน
แบบ “จับฉ่ าย” ไม่มีความเป็ นมืออาชีพ ถึงแม้จะมีการฝึ กอบรมให้ทุกปี ก็ไม่ค่อยได้ผลมาก
นัก เนื่ องจากขาดแคลนผูเ้ ชี่ ยวชาญ นอกจากนั้น ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์การ
อย่างเป็ นระบบ ความรู้ติดไปกับตัวคน ทําให้คนที่เข้ามารับผิดชอบใหม่ตอ้ งเสี ยเวลาใน
การเรี ยนรู้ใหม่ ส่งผลให้การพัฒนางานเกิดความล่าช้า
3.2 ชัว่ โมงการทํางานและเวลาพักผ่อน จํานวนชัว่ โมงการทํางานและเวลาพักผ่อน
ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจรของจังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่น ๆ ที่ทาํ การศึกษา เนื่องจาก สภาพการจราจรที่ไม่ติดขัดมากนัก และยังไม่เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติเต็มตัว การปฏิบตั ิหน้าที่โดยทัว่ ไปมีรายละเอียดคร่ าว ๆ ดังนี้
06.30 น.
ปล่อยแถว เข้าประจําจุดหรื อทางแยก
07.00 น. - 08.30 น. อํานวยความสะดวกการจราจร
09.30 น. – 10.30 น. กวดขันวินยั การจราจร
13.30 น. – 14.30 น. กวดขันวินยั การจราจร
15.30 น. – 18.00 น. อํานวยความสะดวกการจราจร
ส่ วนกลางคื นจะมีการเข้าเวรระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.00 น. โดยใช้กาํ ลัง 1 ชุ ด
จํานวน 15 นาย (จากกําลังพลทั้งหมด 45 นาย) และระหว่างเวลา 22.00 น. – 24.00 น. และ
ระหว่างเวลา 24.00น. -02.00 น. เป็ นการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ร่วมกับเจ้าหน้าที่เหยี่ยว
เวหา (ตํารวจ 10 นาย เจ้าหน้าที่เหยี่ยวเวลา 15 คน) โดยส่ วนใหญ่จะเน้นการตั้งจุดตรวจใน
วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิ ตย์ ในขณะที่ สถานี ตาํ รวจที่ อยู่ร อบนอกจะมี ร ะยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า ส่วนการพักผ่อนเป็ นการพักผ่อนแบบยืดหยุน่ ซึ่งนายตํารวจชั้นประทวน
ท่านหนึ่ ง เล่าว่า ตื่ นนอน 05.30 น. พอถึงเวลา 06.30 น. เริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ จนถึง 18.30 น.
กลับถึงบ้าน หากมีเวร ต้องเข้าเวร 10 วัน จึงจะได้พกั 3 วัน ต้องทํางานตั้งแต่เวลา 06.30 น. 21.00 น.โดยทํางาน 6 วัน ตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันเสาร์
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3.3 สวัสดิการ ข้าราชการตํารวจค่อนข้างพึงพอใจกับสวัสดิการที่ ได้รับ เช่น เงิ น
ช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อนตํารวจ กรณี เสี ยชีวิต จะได้รับ 50,000 บาท ส่วนกรณี บาดเจ็บสาหัส
ได้รับ 30,000 บาท เป็ นต้น ซี่ งสวัสดิการในส่ วนนี้ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้ขา้ ราชการ
ตํารวจมีขวัญและกําลังใจที่ดีข้ ึนด้วยนัน่ เอง
3.4 ขวัญและกําลังใจ ข้าราชการตํารวจท่านหนึ่ งแสดงความเห็นว่า มีขวัญและ
กําลังใจดี เนื่ องจาก มีส่วนแบ่งค่าปรับเยอะ และสวัสดิการที่ได้รับดี อย่างไรก็ตาม ปั ญหา
เรื่ องระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร ยังมีบทบาทต่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ตลอดจนโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นายตํารวจท่านหนึ่ ง จึงเสนอว่า การจะได้รับการแต่งตั้งเป็ น
สารวัตรจราจร บุคคลคนนั้นต้องมีประสบการณ์ดา้ นการจราจรมาก่อน ทั้งนี้ เนื่ องจากงาน
จราจรเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความชํานาญเฉพาะด้าน โดยผูบ้ ริ หารต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนวิสยั ทัศน์ดว้ ย
3.5 สุ ข ภาพ อาจกล่า วได้ว่า ตํา รวจจราจรในเขตจัง หวัด อุ บ ลราชธานี ยัง ไม่
ประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพที่รุนแรงมากนัก เนื่ องจาก สภาพการจราจรที่ไม่แออัดและติดขัด
มากนัก เมื่อเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่มได้เสนอ
ความเห็นด้วยความห่ วงใยว่า น่ าจะมีโครงการตรวจสุ ขภาพร่ างกายของตํารวจจราจร เพื่อ
เป็ นการกันไว้ดีกว่าแก้ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของนายตํารวจท่านหนึ่งที่เสนอว่าควรมีศนู ย์
ทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของตํารวจจราจรด้วย นอกจากนั้น ควรกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานด้วย เพราะงานจราจรเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความชํานาญ ทําให้ไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน้าที่ได้ ซึ่ งหากต้องเผชิ ญกับมลพิษเป็ นระยะเวลานาน อาจส่ งผลต่อสุ ขภาพร่ างกายและ
จิตใจได้
4. ความต้ องการของประชาชนต่ อการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องตํารวจ
ผูแ้ ทนภาคประชาชนท่านหนึ่ งแสดงความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจปฏิบตั ิหน้าที่ดี แต่ยงั
ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างตํารวจที่ประจําอยู่ ณ ทางแยกแต่ละจุด การประสานงานไม่
ค่อยสัมพันธ์กนั บางส่ วนเน้นยํ้าให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น เพราะ
ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งจากบุ ค ลากรจํา กัด ถ้าหากดําเนิ น การได้อย่ า ง
ครอบคลุม จะสามารถจะกวาดล้างผูก้ ระทําผิดกฎจราจรได้เยอะขึ้น ยิง่ ในช่วงเวลาเร่ งด่วน มัก
ไม่ค่อยมีการจับกุม การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มข้น โดยเฉพาะกรณี การแข่งรถในทาง โดย
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ผูบ้ ริ หารต้องเอาจริ งเอาจังด้วย ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นต่อระบบ
สัญญาณไฟ บริ เวณบางทางแยกว่าแตกต่างจากที่อื่น ทําห้คนจะไม่หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟ
แดง และไม่เห็ นด้วยกับรอบสัญญาณไฟในบางจุด บางทางแยกตั้ง รอบสัญญาณไฟไม่
เหมาะสม เอื้อต่อการทําผิดกฎจราจร นอกจากนั้น ยังมีผเู้ สนอว่า ควรมีการสุ่ มตั้งด่านบริ เวณ
จุดที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยด้วยเพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการเสนอให้ มีสาย
ตรวจเคลื่อนที่ดว้ ย เพื่อคนใช้รถใช้ถนนจะได้เห็น เกิดการระวังตัว ชลอความเร็ ว เป็ นต้น

บทที่ 4
ผลการศึกษาในเขตภาคใต้
0

0

การศึ กษาวิจัยเรื่ อง “โครงการศึ กษาโครงสร้ างการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ
จราจรเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร” เป็ นการศึกษาวิจยั โดยอาศัยวิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ งใช้เครื่ องมื อในการศึ กษาที่ สําคัญ ได้แก่ การศึ กษาเอกสาร (Documentary
research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การตั้งกลุ่มสนทนา (Focus group)
และการสังเกต (Observation) การดําเนินการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับ
การคัดเลื อกให้เป็ นต้นแบบหรื อตัวแทนจากภาคต่ าง ๆ จํานวน 4 ภาค ได้แ ก่ ภาคเหนื อ
(จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ (จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ) ภาคกลาง
(กรุ งเทพมหานคร) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) โดยในภาคใต้คณะผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกจังหวัด
ภูเก็ต เป็ นตัวแทนของภาค ทั้งนี้ เนื่ อ งจากภูเก็ตเป็ นเมื องการท่ อ งเที่ ย วระดับ นานาชาติ
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศจํานวนมหาศาล โดยคัดเลือกข้าราชการตํารวจสังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็ นกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมในการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่ งการ
สนทนากลุ่ ม จัด ขึ้ นที่ ก องบัง คับ การตํา รวจภู ธ รจัง หวัด ภู เ ก็ ต ในระหว่ า งวัน ที่ 21- 22
กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00- 16.00 น.
ผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการตํารวจจํานวน 13 นาย แบ่งเป็ น
ชั้นสัญญาบัตร ยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรี ถึงพันตํารวจเอก จํานวน 6 นาย และข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวนจํานวน 7 นาย นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการจํานวน
4 คนประกอบด้วย ตัวแทนสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจํานวน
2 คน สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 คน สํานักงานขนส่ งจังหวัดภูเก็ต
จํานวน 1 คน และประชาชนทัว่ ไปอีกจํานวน 4 คน
0

0

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต เป็ นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นเกาะและเป็ นเกาะ
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของภาคใต้ ในทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริ วาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร
ส่ วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพ้ืนที่ 543.034 ตาราง
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กิโลเมตร ส่ วนเกาะบริ วารมี พ้ืนที่ 27 ตารางกิ โลเมตร รวมพื้นที่ ท้ งั หมด 570.034 ตาราง
กิ โลเมตรหรื อ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิ นและ
สะพานเทพกษัตรี
ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ทิศใต้
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
จังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคออกเป็ น 3 อําเภอ ประกอบด้วย
อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้ อําเภอถลาง มีตาํ บล 17 ตําบล และ 103 หมู่บา้ น การบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาล 9 แห่ ง คือ
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมื องป่ าตอง เทศบาลตําบลกะรน เทศบาลตําบลกะทู้ เทศบาล
ตําบลเทพกษัตรี เทศบาลตําบลเชิ งทะเล เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลราไวย์ เทศบาล
ตําบลวิชิต และองค์การบริ หารส่วนตําบลอีก 9 แห่ง
ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 มีจาํ นวน 315,671 คน เป็ นชาย
150,552 คน หญิง 165,119 คน จํานวนบ้าน 146,258 ครัวเรื อน
รายได้หลักของจังหวัด ภูเก็ตมาจากธุ ร กิ จการท่ องเที่ ยว ซึ่ ง ขยายตัวเพิ่ม ขึ้ นทุ กปี
โดยในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดภูเก็ตมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวม 4.50
ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 77,595.88 ล้านบาท รองลงมาเป็ นรายได้จากการค้าส่ งและค้า
ปลี ก การเกษตรซึ่ ง ได้แ ก่ การประมง การปลูก ยางพารา มะพร้ าว สับ ปะรด เป็ นต้น
นอกจากนั้น ก็ยงั มี ร ายได้จากการบริ การทางด้านการคมนาคมขนส่ ง และอุตสาหกรรม
ซึ่งจากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า
ในปี 2548 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) 50,229 ล้านบาท และมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 171,823 บาท
ส่ วนการคมนาคมขนส่ งของหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทาง
นํ้าและทางอากาศ การคมนาคมทางบก มีทางหลวงหมายเลข 402 เป็ นเส้นทางหลัก และมี
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ทางหลวงจังหวัดรอบเกาะ รวมทั้งเส้นทางอื่น ๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไป
ยังชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
สําหรับทางนํ้า จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรื อนํ้าลึก 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรื อนํ้าลึกภูเก็ต อยูบ่ ริ เวณ
อ่าวมะขาม ใช้เป็ นท่าเรื อเพื่อการขนส่ งสิ นค้าและเพื่อการท่องเที่ ยว นอกจากนั้น ยังมี ท่า
เทียบเรื อท่องเที่ยวและเรื อขนาดเล็กอีก 14 แห่ง
ส่ วนทางอากาศ มี สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต ซึ่ งมีบทบาทสําคัญในการขนส่ งสิ นค้า
และผูโ้ ดยสาร เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง
จากการที่ปริ มาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ความแออัดบนท้องถนน เกิด
สภาพจราจร คับคัง่ อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั เกิดขึ้นบ่อยครั้ ง ปั ญหานี้ ไม่อยากให้เกิดขึ้นในเมือง
ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต จําเป็ นต้องแก้ไขปั ญหานี้ อย่างเร่ งด่วน ศึกษาโดยสํารวจเส้นทางเพื่อตัด
ถนนสายใหม่ เพิม่ ขึ้นเพื่อแบ่งเบาการจราจรตลอดจนการจัดระบบการเดินรถทางเดียว (One
Way) เป็ นต้น
โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจํานวนยานพาหนะโดยภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตมีจาํ นวน
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2548 ที่จาํ นวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้านั้นถึงร้อยละ 23.76 ดังรายละเอียดในตาราง 9
ตาราง 9
สถิติจาํ นวนยานพาหนะของจังหวัดภูเก็ตระหว่ างปี พ.ศ. 2548-2550
ปี พ.ศ.
จํานวนยานพาหนะ
เพิม่ /ลด จากปี ก่อน (%)
2546
264,038
2547
240,504
-8.91
2548
297,645
23.76
2549
295,980
-0.56
2550
314,566
6.28
ที่ มา: จาก รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2550 (Provincial Statistical Report 2007) (หน้า 131132), โดย สํานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต, 2550, ภูเก็ต: ศิลป์ อักษรการพิมพ์.
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ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา จํานวนอุบตั ิ เหตุ จํานวนผูเ้ สี ยชี วิต และจํานวนผูบ้ าดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุการจราจรในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มลดลง ดังรายละเอียดในตาราง 10
ตาราง 10
สถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต ระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2550
บาดเจ็บ
สาหัส
2546
2,171
136
169
2547
2,065
118
132
2548
999
101
99
2549
1,130
99
110
2550
1,121
116
101
ที่ มา: ศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ.

รับแจ้ง

เสี ยชีวติ

บาดเจ็บ
เล็กน้อย
1,970
1,471
1,080
936
1,164

มูลค่าความเสี ยหาย
(บาท)
27,581,379
20,972,169
18,333,000
26,093,856
19,939,000

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสถานีตาํ รวจในสังกัดจํานวน 8
สถานี ซึ่งทําหน้าที่รับผิดชอบการจัดการจราจรในพื้นที่ของตนเอง ดังนี้
1. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองภูเก็ต
2. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอกระทู้
3. สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอถลาง
4. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลฉลอง
5. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลเชิงทะเล
6. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลท่าฉัตรไชย
7. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลทุ่งทอง
8. สถานีตาํ รวจภูธรตําบลกมลา
จากรายงานยอดอัตรากําลังพลในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พบว่ามี
อัตราระดับสัญญาบัตรทั้งหมด 252 ตําแหน่ ง แต่มีคนครองแค่ 159 นาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.1
เท่านั้น ส่ วนระดับชั้นประทวน มีอตั รา 1,570 ตําแหน่งแต่มีคนครองจริ งเพียง 908 นาย หรื อ
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คิดเป็ นร้อยละ 57.83 ซึ่ งในจํานวนนี้ มีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการจราจรเพียง 165
นาย ดังรายละเอียดในตาราง 11
ตาราง 11
อัตรากําลังพลในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ภูธรภาคจังหวัดภูเก็ต
สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองภูเก็ต
สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอกระทู ้
สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอถลาง
สถานีตาํ รวจภูธรตําบลฉลอง
สถานีตาํ รวจภูธรตําบลเชิงทะเล
สถานีตาํ รวจภูธรตําบลท่าฉัตรไชย
สถานีตาํ รวจภูธรตําบลทุ่งทอง
สถานีตาํ รวจภูธรตําบลกมลา

สัญญาบัตร
อัตรา ครอง ว่าง
38
50
27
23
24
23
22
23
22

20
39
18
14
16
14
13
12
13

86
241
149
84
123
69
60
53
43

90
89
77
60
98
87
31
73
57

รวม
252
159
93 1,570
908
ที่มา. รายงานยอดอัตรากําลังพลในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต ประจําเดือนมีนาคม 2551
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2. ผลการศึกษาโครงสร้ างปัจจัยการบริหารงานจราจร

18
11
9
9
8
9
9
11
9

ประทวน
อัตรา ครอง ว่าง
176
330
226
144
221
156
91
126
100

2.1 กําลังพล กําลังพลของตํารวจจราจรภูเก็ต ปฏิบตั ิหน้าที่ครอบคลุมงานหลัก คือ
การจัดการจราจร การแก้ไขอุบตั ิเหตุ และกิจการพิเศษ โดยมีภารกิจอํานวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ซึ่งภายใน 1 ปี มีขบวนดังกล่าวประมาณ 250 คณะ หากเป็ น
ขบวนเสด็จจะมี เบี้ ย เลี้ ย งพิเศษให้จากผูว้ ่าราชการจัง หวัด ด้วยเหตุที่กาํ ลัง พลไม่ เพียงพอ
รองรับปริ มาณงานดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มเสนอว่าควรเพิ่มกําลังพลประมาณร้อยละ
60 โดยเพิ่มในส่ วนอํานวยความสะดวกการจราจร ร้อยละ 30 และการตรวจจับผูท้ าํ ผิด
วินยั การจราจรอีกร้อยละ 30 สําหรับสัดส่วนการใช้กาํ ลังพลในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน
ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า ควรใช้ก าํ ลัง ในสั ด ส่ ว น 60 ต่ อ 40 เนื่ อ งจาก ภู เ ก็ต เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
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เจ้าหน้าที่ตาํ รวจต้องใช้กาํ ลังมาดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจราจรบริ เวณ
สถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนเป็ นจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน ต้องเพิ่มกําลังพล
ให้กบั สถานี ตาํ รวจนอกเขตเทศบาลด้วย เนื่ องจาก การเพิ่มจํานวนตํารวจในการตรวจจับ
ผูก้ ระทําผิดกฎจราจรจะสามารถช่วยลดอุบตั ิเหตุได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลหรื อหลักเกณฑ์ในการเพิ่มจํานวนกําลังพล
นั้น มีการเสนอความเห็นว่า จะพิจารณาจากจํานวนทางร่ วมทางแยก จํานวนประชากรจริ ง
และประชากรแฝง จํา นวนยานพาหนะทั้ง ที่ จ ดทะเบี ย นในจัง หวัด ภู เ ก็ ต และจํา นวน
ยานพาหนะที่จดทะเบียนที่อื่น แต่นาํ มาใช้ในเขตจังหวัดภูเก็ตประกอบกัน
เนื่องจากตํารวจจราจรของสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองภูเก็ตต้องทํางานตั้งแต่เช้า
จนถึงดึก หากต้องแบ่งกําลังมาปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง กําลังพลจะไม่เพียงพอ ดังนั้น
ในช่วงกลางวัน ใช้กาํ ลังพลร้อยละ 70 ส่วนเวลากลางคืนใช้กาํ ลังพลร้อยละ 30 โดยมีการตั้ง
จุ ด ตรวจหมุ น เวี ย นตลอด โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในเรื่ อ งอาชญากรรมด้ว ย เนื่ อ งจาก
อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การตั้งจุดตรวจ จึงมีแนวทางการตั้งโดยพิจารณาถึง
ข้อจํากัดที่มีอยู่ และใช้กาํ ลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการลดอุบตั ิเหตุ ดังนั้น การตั้งจุด
ตรวจจึ งพิจารณาโดยวิเคราะห์สถิติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุและอาชญากรรมประกอบกัน โดยผู้
กํากับการซึ่งเป็ นหัวหน้าสถานีตาํ รวจเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นใจกําหนดจุดตั้งด่าน อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากกําลัง พลระดับสัญญาบัตรมี น้อย จึ งมี ข ้อเสนอว่า ควรปรั บเปลี่ ย นระเบี ย บของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ระบุให้ตอ้ งมีนายตํารวจสัญญาบัตร ดูแลการตั้งด่าน พร้อมเสนอ
ว่าบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุและอาชญากรรมบ่อย ควรให้นายตํารวจระดับชั้นประทวนมีอาํ นาจ
ตรวจค้นได้โดยไม่ตอ้ งมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรควบคุมการปฏิบตั ิ
การที่ กาํ ลัง พลของตํา รวจมี ไ ม่ เ พี ย งพอ ทํา ให้มี ข ้อ เสนอจากตํา รวจ ตัว แทน
หน่วยงานราชการ และตัวแทนภาคประชาชน โดยเสนอว่า ให้มีการผสมผสานกําลังระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อพปร. แม้วา่ จะมีปัญหาหรื ออุปสรรคบ้างในการตรวจ
ร่ วมเนื่ องจาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นไม่รู้บทบาทหน้าที่ ใช้อารมณ์ในการปฏิบตั ิงาน แต่ถา้
หากมีการพัฒนา บุคคลเหล่านั้นให้เป็ นมาตรฐาน จะสามารถแก้ไขปัญหาได้
2.2 งบประมาณ นายตํารวจท่านหนึ่ งแสดงความเห็นว่า งบประมาณด้านการจราจร
เป็ นปัญหาอันดับต้น ๆ ของภูเก็ต เป็ นปัญหาค่อนข้างใกล้วิกฤติ เพราะผูบ้ ริ หารจังหวัดไม่ให้
ความสําคัญ ติดขัดเรื่ องงบประมาณที่จดั สรรจากส่ วนกลางไม่เพียงพอ ผูน้ าํ ท้องถิ่นเองก็แจ้ง
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ว่าไม่ได้รับงบประมาณ นายตํารวจท่านหนึ่ งได้เสริ มว่า งบประมาณในปั จจุบนั ไม่เพียงพอ
งบประมาณที่ ได้รั บ เป็ นงบประมาณที่ ร วมงบประมาณทุ กด้านไว้ด ้วยกัน ขึ้ นอยู่กับการ
บริ ห ารของแต่ ล ะสถานี ต ํา รวจ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหมวดเงิ น เดื อ น ไม่ มี งบประมาณด้า น
การจราจรโดยตรง ส่วนงบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีบา้ งแต่ได้รับน้อยมาก ส่ วนใหญ่จะ
ได้รั บการสนันสนุ นจากภาคประชาชน ยกตัวอย่างเช่ น มี ค วามต้องการงบประมาณ แต่
ราชการให้มาไม่เกินร้อยละ 20 พร้อมเสนอว่าหากมีการเพิ่มกําลังพล ต้องเพิ่มวัสดุอุปกรณ์
และงบประมาณให้ดว้ ย เนื่องจากมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน นอกจากนั้น งบประมาณควร
มีการแยกออกจากงบประมาณของฝ่ ายป้ องกันและปราบปราม ส่ วนนายตํารวจระดับสูงท่าน
หนึ่ง กล่าวว่า หน่วยงานที่จดั ทําคําของบประมาณของตํารวจทํางบประมาณไม่เป็ น ขาดความ
ละเอี ย ด และของบประมาณไม่เป็ น ในขณะที่ นายตํารวจระดับรองผูก้ าํ กับการ ได้เสนอ
เพิม่ เติมว่า ส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้ตาํ รวจขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์คือ การที่ผบู้ ริ หาร
ขาดความเอาใจใส่นนั่ เอง
2.3 การจัดการ การจัดการจราจรเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การดําเนิ นการในด้าน
ต่าง ๆ จึ งขาดการประสานงานที่ดี ป้ ายสัญญาณไฟ ไม่สอดคล้องกัน ท้องถิ่นมีอาํ นาจออก
กฎหมาย และรู ป แบบการบัง คับ ใช้ก ฎหมายมี ปั ญ หา ตัว อย่า งของความไปมี ค วามเป็ น
เอกภาพ เช่น ป้ ายจราจรไม่มีมาตรฐาน เกิดความไขว้เขว สับสน ขนาดตัวอักษรไม่มาตรฐาน
ขนาดป้ ายขาดมาตรฐาน การใช้ภาษาไทย อังกฤษ บนป้ าย ไม่มีรูปแบบชัดเจนเป็ นมาตรฐาน
ตลอดจนการสร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน เป็ นต้น
2.4 วัสดุอุปกรณ์และนํ้ามัน ข้าราชการตํารวจให้ขอ้ มูลว่าได้รับค่านํ้ามันเชื้อเพลิงไม่
เพียงพอ โดยได้รับค่านํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่เดือนละ 600 บาท โดยเป็ นงบ
ของราชการ 300 บาท และได้รั บ การสนับ สนุ น จากภาคเอกชนอี ก 300 บาท ในขณะที่
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 125 ซี ซี มีค่าใช้จ่ายด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าบํารุ งรักษาเดือนละ
1,500 บาท ซึ่ งนายตํารวจท่านหนึ่ ง ได้กล่าวเสริ มว่า แม้จะได้รับเงิ นส่ วนแบ่งค่ าปรั บเต็ม
จํานวนคือ 10,000 บาท แต่ค่าครองชีพในจังหวัดภูเก็ตสูง ทําให้ตอ้ งจ่ายส่ วนต่างค่านํ้ามันเอง
ประมาณ 700-800 บาท โดยในแต่ละเดือนอาจเหลือเงินส่วนแบ่งค่าปรับดังกล่าวไม่ถึง 3,000
บาท
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3. ผลการศึกษาศักยภาพของเจ้ าหน้ าทีต่ าํ รวจจราจร
3.1 ความรู้ ค วามสามารถ ในมุม มองของตํารวจจราจรระดับชั้นประทวนเห็ นว่า
ข้าราชการตํารวจของจังหวัดภูเก็ตมีความรู้เรื่ อง พ.ร.บ.จราจรดี มีความตั้งใจในการทํางานสูง
ในขณะที่ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
อํานวยความสะดวกการจราจรกรณี งานศพ งานแต่งงาน งานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นต้น อย่างไรก็
ตาม ข้าราชการตํารวจยังมีความชัดเจนในเรื่ องนโยบายด้านการลดอุบตั ิเหตุของรัฐบาลใน
ระดับที่ต่ าํ ทั้งนี้ เนื่ องจากนโยบายที่ ขาดความชัดเจน และเป็ นการเน้นเฉพาะช่วงเทศกาล
สําคัญเท่านั้น
เมื่ อสอบถามถึ งการพัฒนาศักยภาพของตํารวจโดยการจัด ตั้งโรงเรี ยนการจราจร
โดยเฉพาะและพัฒนางานจราจรให้เป็ นสายงานวิชาชี พ ตํารวจจราจรทั้งหมดเห็นด้วย และ
ถือว่าเป็ นเรื่ องจําเป็ น เนื่ องจากที่ผ่านมา “ไม่มีการฝึ กอบรมเป็ นชิ้นเป็ นอัน สายอื่นมีการออก
วุฒิบตั รให้ การฝึ กอบรมควรมี เหมื อนโรงเรี ยน สื บสวน สอบสวน โรงเรี ยนสารวัตรและ
โรงเรี ยนฝ่ ายอํานวยการ” เพราะหากไม่มีโรงเรี ยนหรื อหลักสู ตรฝึ กอบรม ทําให้ตอ้ งฝึ กคน
ใหม่นานและเสี ยเวลา นอกจากนั้น ยังแสดงความเห็นให้มีการปรับการเลื่อนไหลของอาชีพ
ให้ชดั เจน เพราะการปรับเป็ นสายงานวิชาชีพ จะช่วยป้ องกันปัญหาการคอรัปชัน่ ได้อีกทางหนึ่ง
หากพิ จ ารณาถึ ง จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้อ บกพร่ อ งตํา รวจชั้น ประทวนนายหนึ่ ง เสนอว่ า
ข้าราชการตํารวจควรปรับปรุ ง เรื่ องกริ ยาวาจาที่ไม่สุภาพ การวางตัวไม่สุภาพ บุคลิกภาพไม่ดี
3.2 ชัว่ โมงการทํางานและเวลาพักผ่อน ตํารวจจราจรของ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอ
เมืองภูเก็ต ทํางาน 24 ชัว่ โมง ต่างจากที่อื่น ที่ทาํ งานถึงเวลาประมาณ 23.00 น. โดยมีราย
ละเอียการปฏิบตั ิหน้าที่คร่ าว ๆ ดังนี้
07.00 น. - 09.00 น. อํานวยความสะดวกการจราจรช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้า
09.00 น.- 12.00 น. บังคับใช้กฎหมาย
13.00 น. – 15.00 น. บังคับใช้กฎหมาย
15.30 น. – 18.00 น. อํานวยความสะดวกการจราจรช่วงเวลาเร่ งด่วนเย็น
18.00 น. - 22.00 น. อํานวยความสะดวกการจราจรตามสถานบันเทิง
และแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน
โดยแบ่งการทํางานเป็ น 3 ผลัด ดังนี้
ผลัดที่ 1
07.00 – 12.00 น.
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ผลัดที่ 2
12.00 – 18.00 น.
ผลัดที่ 3
18.00 – 22.00 น.
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิจริ ง 45 นาย ผลัดดึก มีระดับชั้นประทวน 2 นาย นายตํารวจชั้น
สัญญาบัตร ควบคุม 1 นาย ควรเพิ่มกําลัง หากตํารวจนายใดอายุมาก จะไม่ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ผลัดดึกหรื อออกตรวจ โดยเฉลี่ยแล้วข้าราชการตํารวชั้นประทวน หากเข้าเวรด้วยจะทํางาน
มากถึง 13 ชัว่ โมงต่อวัน หากปฏิบตั ิหน้าที่ผลัดบ่ายจะปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ยกว่าคือประมาณ 7.5
ชั่วโมงต่ อวัน แม้จะมี การปรั บให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ร ะหว่างเวลา 7.00 น. - 16.00 น. แต่ ไม่
สามารถทําได้ เนื่ องจาก กําลังพล ไม่พอ ส่ วนการพักผ่อนนั้น ไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่
เนื่องจาก ต้องพักแบบยืดหยุน่ ในระหว่างเวลาการปฏืบตั ิงาน
3.3 สวัสดิการ ข้าราชการตํารวจค่อนข้างพึงพอใจสวัสดิการที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การได้รับค่าตอบแทนในเรื่ องเงินส่วนแบ่งค่าปรับจราจร
3.4 ขวัญและกําลังใจ ส่วนใหญ่มองว่าตํารวจจราจรมีขวัญและกําลังใจดี เนื่ องจากมี
เงินส่ วนแบ่งค่าปรับ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะได้รับในอัตราสู งสุ ดคือ 10,000 บาท ในขณะเดียวกัน
ปัญหาเรื่ องระบบอุปถัมภ์ เป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ตํารวจระดับปฏิบตั ิการอย่างมาก ซึ่ งนายตํารวจท่านหนึ่ งกล่าวว่า “เจอขอทุกวัน ส่ วนใหญ่
เรี ยกมาคุย หากข้อหาไม่รุนแรงก็ว่ากล่าว แต่หากรุ นแรง เช่ น ฝ่ าฝื นสัญญาณไฟแดง ต้อง
เปรี ยบเทียบปรับ” นอกจากนั้น ยังเสนอเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ภายในหน่วยงานตํารวจด้วยว่า
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ควรพิ จ ารณาถึ ง ผลงานและความประพฤติ อ ย่า งจริ ง จัง เพราะเป็ นการ
เสริ มสร้างกําลังใจให้กบั ผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ มีศกั ยภาพและความสามารถสูง
3.5 สุขภาพ ประสบปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกับตํารวจจราจรในภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มลภาวะต่าง ๆ ทั้งทางเสี ยง อากาศ รวมถึงอันตรายจากอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
4. ความต้ องการของประชาชนต่ อการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องตํารวจ
ประชาชนในเขตจัง หวัด ภู เ ก็ต มี ค วามต้อ งการให้ ต าํ รวจจราจรดํา เนิ น การใน 4
ประเด็นหลัก ได้แก่
4.1 การบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องการให้ตาํ รวจกวดขันการจับกุมการกระทําผิดกฎ

จราจร เช่ น การแข่งรถในทาง การไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร การฝ่ าฝื นสัญญาณไฟแดงของ
กลุ่มวัยรุ่ น การโทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะ เป็ นต้น เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับมาก
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ขึ้น และต้องปลูกฝังวินยั การจราจรตั้งแต่เด็ก ๆ การดําเนินการจับกุมจักรยานยนต์ และแท็กซี่
ป้ ายดํา โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแห่ งหนึ่ งให้ขอ้ มูลว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจะจับกุมเฉพาะ
ข้อหาเดิ ม ๆ ดังนั้น ควรมี ความรู้ ในกฎหมายที่ ครอบคลุม เป็ นการติ ดอาวุธทางปั ญญาให้
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างครอบคลุมและได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนั้น ตัวแทนภาคประชาชนกล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายในปั จจุบนั มีอตั ราโทษเบา
และการเกิดอุบตั ิเหตุมีความผิดทางอาญาน้อย ฉะนั้น ควรลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ต้อง
ควบคุมคนใช้รถให้ปฏิบตั ิตามกฎจราจร มิใช่การเพิ่มกําลังเพียงอย่างเดียว และควรเพิ่มความ
เข้ม งวดในการจับ กุม ตลอดจนเพิ่ ม บทลงโทษให้ห นัก รวมถึ ง การฝึ กอบรม เจ้า หน้า ที่
นักเรี ยน คนขับรถ และเจ้าหน้าที่ตาํ รวจซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
4.2 การบริ หารจัดการ ตัวแทนภาคประชาชนเสนอว่าควรสร้างทางยกระดับในบาง

จุดเพื่อความคล่องตัวของการจราจร บริ เวณที่มีการก่อสร้างถนน เพื่อป้ องกันการเกิด การขอ
อนุญาตก่อสร้างห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ๆ จะต้องทําการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร
และคุณภาพชี วิตของคนท้องถิ่น พร้อมเสนอว่าน่ าจะมีรถสาธารณะคอยบริ การประชาชน
ด้วย และให้เน้นการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบโดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
จราจร นอกจากนั้น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐได้เสนอแนะว่า ควรมีการออกข้อบังคับจํากัด
เวลาการเดินรถของรถขนาดใหญ่ และรถบรรทุก ในช่วงเวลาเร่ งด่วนเพราะจะช่วยบรรเทา
ปัญหาการจราจรติดขัดได้
4.3 บุคลิกภาพ ควรปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการสนทนากับประชาชน ตลอดจน

การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็ นที่น่าเคารพเชื่อถือ
4.4 การสร้างระบบชื่ นชมคนดี โดยเสนอว่าควรมีมาตรการจูงใจให้คนปฏิบตั ิตาม

กฎ จราจร โดยมีการมอบรางวัลให้คนที่ประพฤติปฏิบตั ิดี ในขณะที่อาสาสมัครควรได้รับ
การชื่ นชมด้วยการมอบรางวัลหรื อการยกย่องทางสัง คมให้เกิ ดความภูมิใจในการปฏิ บัติ
หน้าที่

บทที่ 5
ผลการศึกษาในเขตภาคกลาง
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง “โครงการศึ กษาโครงสร้ างการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ
จราจรเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร” เป็ นการศึกษาวิจยั โดยอาศัยวิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ งใช้เครื่ องมื อในการศึ กษาที่ สําคัญ ได้แก่ การศึ กษาเอกสาร (Documentary
research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การตั้งกลุ่มสนทนา (Focus group)
และการสังเกต (Observation) การดําเนินการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับ
การคัดเลื อกให้เป็ นต้นแบบหรื อตัวแทนจากภาคต่ าง ๆ จํานวน 4 ภาค ได้แ ก่ ภาคเหนื อ
(จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ (จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ) ภาคกลาง
(กรุ งเทพมหานคร) และภาคใต้ (จัง หวัดภู เก็ต) โดยเขตภาคกลางคณะนัก วิจัยคัดเลื อ ก
กรุ งเทพมหานครเป็ นตัวแทนของภาค เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ เป็ นต้นแบบของเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัด
มี เ ทคโนโลยี ก ารจราจร รู ป แบบการบริ หารจัด การที่ ทัน สมัย มากที่ สุ ด ของประเทศ
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้แก่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 และกองบังคับการตํารวจจราจร นอกจากนั้น ยังเชิ ญ
ตัว แทนจากกองบัง คับ การตํา รวจทางหลวง กองบัญ การตํา รวจสอบสวนกลาง เข้าร่ ว ม
สนทนากลุ่มในครั้งนี้ ดว้ ย และการสนทนากลุ่ม จัดขึ้นที่ ห้องประชุมกองบังคับการตํารวจ
จราจร เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00- 16.00 น.
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการตํารวจ 17 นาย แบ่งเป็ นชั้นสัญญา
บัตร ยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรี – พันตํารวจเอก จํานวน 12 นาย ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
จํานวน 5 นาย ยศ ด.ต. ทั้งหมด ข้าราชการตํารวจที่เข้าร่ วมสนทนาจากสถานี ตาํ รวจ ในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจสัง กัด กองบัง คับการตํารวจจราจร และ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
นอกจากนั้น ยัง เชิ ญ ตัว แทนภาคประชาชนเข้า ร่ ว มการสนทนากลุ่ ม ด้ว ยจํา นวน 4 คน
ประกอบด้วย ตัวแทนสํานักงานเครื อข่ายลดอุบตั ิเหตุ 1 คน และอาสาจราจรจํานวน 3 คน
0

0

0
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1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของ กรุ งเทพมหานคร

กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย ตั้งอยูใ่ นเขตภาคกลาง บนฝั่งที่ราบ
ลุ่มของแม่น้ าํ เจ้าพระยา แม่น้ าํ สายสําคัญซึ่ งถือเป็ นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ
โดยตั้งอยูบ่ นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 28 ลิปดาตะวันออก
เนื่ อ งจากมี ที่ ต้ ัง อยู่บ ริ เ วณใกล้เ ส้ น ศู น ย์สู ต ร ทํา ให้ มี ส ภาพอากาศค่ อ นข้า งร้ อ นชื้ น
กรุ งเทพมหานครมี พ้ืนที่ 1,568.74 ตารางกิ โลเมตร มี เขตติ ดต่อกับจัง หวัดสมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร
กรุ งเทพมหานคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 50 เขต 160 แขวง การบริ หารส่ วน
การปกครองของกรุ ง เทพมหานครนั้ น ได้แ ยกเป็ นเอกเทศเช่ น เดี ย วกับ จัง หวัด อื่ น ๆ
ซึ่ งหน่วยงานในท้องที่ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลสภาพความเป็ นอยู่ และได้รับการสนับสนุน
จากการรัฐบาล โดยมีผวู้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร และรองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ที่มาจาก
การเลือกตั้ง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารงาน อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระ คราวละ 4 ปี
ในปี พ.ศ. 2550 กรุ งเทพมหานครมีประชากรทั้งหมด 5,716,248 คน แยกเป็ นชาย
2,727,574 คน และหญิง 2,988,647 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,644 คนต่อ
ตารางกิ โ ลเมตร โดยเขตที่ มีจ าํ นวนประชากรหนาแน่ นที่ สุ ด คื อเขตป้ อมปราบศัตรู พ่า ย
29,757 คนต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร มี อ ัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรร้ อ ยละ 0.36 (สํา นั ก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร, 2550, หน้า 4)
กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ เศรษฐกิจหลักประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็ นรายได้จากภาคการเกษตรกรรม
และถือเป็ นรายได้หลักของประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของรายได้ประชาชาติ นับตั้งแต่
พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมา และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่ อย ๆ นอกจากนี้ ร้อยละ 60 ของสิ นค้าที่
ส่ งออกในแต่ละปี ล้วนแล้วแต่มาจากภาคการเกษตรทั้งสิ้ น และรายได้อีกส่ วนหนึ่ งมาจาก
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ย ว โดยในปี พ.ศ. 2550 กรุ ง เทพมหานครมี ร ายได้ร วม จํานวน
43,687.42 ล้านบาท (สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร, 2550, หน้า 205)
การคมนาคมขนส่งในเขตกรุ งเทพมหานครมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย (กอง
การท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร, 2551)
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1) รถไฟฟ้ ามหานคร หรื อ รถไฟฟ้ า BTS เป็ นระบบการขนส่ งที่ รวดเร็ วและ
ปลอดภัย โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางด้วยกันคือ เส้นทางสุ ขุมวิท (สถานี อ่อนนุช-สถานี หมอชิต)
และเส้นทางสี ลม (สถานีสะพานตากสิ น-สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)
2) รถไฟฟ้ ากรุ งเทพ รถไฟฟ้ ากรุ งเทพเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของการเดิ นทางที่
สะดวกและรวดเร็ ว โดยมีจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานี หัวลําโพง สิ้ นสุ ด
ปลายทางที่สถานีบางซื่อ ผ่านทั้งหมด 18 สถานี
3) รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารประจําทางของ ขสมก. มีไว้รองรับผูใ้ ช้บริ การ
จํานวนมาก อีกทั้งยังมีราคาถูก
4) รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ ที่ประจําอยู่ที่สนามบินและโรงแรมจะมีการกําหนดอัตรา
ราคาที่แน่นอน ส่วนแท็กซี่ที่ให้บริ การทัว่ ไปจะมีมิเตอร์เป็ นตัวบอกระยะทางและค่าโดยสาร
โดยอัตโนมัติ
5) รถตุ๊กตุ๊ก รถตุ๊กตุ๊กมีชื่อเรี ยกทางราชการว่า รถสามล้อเครื่ อง นิ ยมใช้ในการ
เดินทางในระยะที่ไม่ไกลมากนัก ค่าโดยสารนั้นผูโ้ ดยสารสามารถตกลงต่อรองกันก่อนได้
6) เรื อโดยสาร เส้นทางของเรื อโดยสารที่ แล่นในแม่น้ าํ เจ้าพระยาคื อ นนทบุรีกรุ ง เทพฯ โดยเริ่ ม จากท่ า นํ้านนท์ และหมดระยะที่ ท่ า เรื อ สะพานตากสิ น (สาธร)
ประกอบด้วย 1) เรื อธรรมดา (ไม่มีธง) จะจอดทุกท่าเรื อที่ บริ ษทั เป็ นเจ้าของหรื อได้รับ
สัมปทาน 2) เรื อเร็ ว (ธงส้ม) ไม่ต่างจากเรื อธรรมดามากนัก แต่จะจอดสลับเว้นบางท่า เพื่อ
เพิ่มความรวดเร็ วในการเดินทาง 3) เรื อด่วนพิเศษ (ธงเหลือง) จะจอดรับผูโ้ ดยสารเฉพาะท่า
ใหญ่ที่มีคนหนาแน่น ทําให้ใช้เวลาน้อยกว่าเรื อสองประเภทที่กล่าวมา หลังจากให้บริ การใน
ชัว่ โมงเร่ งด่วนแล้ว เรื อนี้ จะกลายเป็ นเรื อนําเที่ยวและจะมีมคั คุเทศน์ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลการท่องเที่ยวระหว่างสองฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา และ 4) เรื อติดธงฟ้ า เป็ นบริ การใหม่ที่
เพิ่งเปิ ดขึ้น และมีความเร็ วสูงสุ ด เพราะจอดรับส่ งผูโ้ ดยสารเพียง 3 ท่าเท่านั้นคือ ท่านํ้านนท์
ท่านํ้าศิริราช และท่าเรื อสะพานตากสิ น
7) จักรยานยนต์รั บจ้าง ในชั่วโมงเร่ งด่ วน ประชาชนมักจะประสบกับปั ญหา
การจราจรติดขัด จักรยานยนต์รับจ้างจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปสู่ที่หมายได้ทนั เวลา และเป็ นที่นิยมมากของคนเมืองหลวง เนื่ องจาก ระบบขนส่ ง
มวลชนไม่เพียงพอและการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวและรวดเร็ วมากกว่า
ในสภาพการจราจรที่ติดขัด
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กรุ งเทพมหานคร เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศไทย เป็ นแหล่งจ้างงานขนาด
ใหญ่ ดังนั้น ทําให้แรงงานในจังหวัดต่าง ๆ หลัง่ ไหลเข้ามาแสวงหารายได้และความมัง่ คัง่ เป็ น
จํานวนมาก อย่า งไรก็ต าม การที่ ก รุ ง เทพมหานครไม่ มี ก ารควบคุ ม การใช้ที่ดิ น และการ
ขยายตัวของชุมชน ปั ญหาโครงข่ายของถนนที่ไม่สมบูรณ์ การพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนที่
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ มาณและความต้ อ งการของประชาชน ด้ ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ทํ า ให้
กรุ งเทพมหานครขึ้นชื่อลือชาว่าเป็ นเมืองหลวงแห่ งรถติดของโลก (The Congestion Capital
of the World) สภาพการจราจรมีการติดขัดตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทนั สางจวบจนกระทัง่ ดึกดื่นเที่ยง
คืน (Nuttal, 1995, 22) ส่ งผลต่อการสู ญเสี ยในเรื่ องของเวลาในการเดินทาง การสิ้ นเปลือง
นํ้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนปั ญหาอุบตั ิเหตุ และมลพิษ (Tanaboriboon, 1993, 14) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ตํารวจจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต้องทํางานหนักมากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน ต้อง
เผชิ ญกับมลพิษทั้ง ควันดํา เสี ย งดัง ตลอดจนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิ ดขึ้ นกับชี วิตเมื่ อใดก็ได้
บทบาทและหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายก็ลดน้อยถดถอยลงไป ในทางกลับกันต้อง
สู ญเสี ยเวลาและกําลังพลส่ วนใหญ่ไปในเรื่ องของการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
เพื่อให้สภาพการจราจรมีการเลื่อนไหลมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ จากการสํารวจความเร็ วเฉลี่ย
ของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักของกรุ งเทพมหานครในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาพบว่าสภาพ
การจราจรมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยพิจารณาจากความเร็ วเฉลี่ยช่วงเร่ งด่วนเช้าและ
เย็นที่ระดับความเร็ วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังรายละเอียดในตาราง 12
ตาราง 12
ความเร็ วเฉลี่ยรถยนต์ ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักในกรุ งเทพมหานครระหว่ างปี พ.ศ.25462550
ความเร็ วเฉลี่ย (กม./ชม.)
เร่ งด่วนเช้า
เร่ งด่วนเย็น
2546
16.8
24.4
2547
17.6
24.8
2548
17.2
24.2
2549
19.7
26.3
2550
18.1
25.7
ที่ มา. ส่วนพัฒนาระบบจราจร สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ปี พ.ศ.
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จากสถิติจาํ นวนยานพาหนะของกรุ งเทพมหานครในรอบห้าปี ที่ผ่านมา พบว่าในปี พ.ศ.
2548 เป็ นปี ที่ จาํ นวนยานพาหนะเพิ ่ม สู ง ขึ้ น จากปี ก่อ นหน้า มากที่ สุ ด ถึง ร้ อ ยละ 48.83
ในขณะที ่ ใ นปี พ.ศ. 2550 มี จ าํ นวนยานพาหนะทั้ง หมด 5,715,078 คัน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี
พ.ศ. 2549 ร้ อยละ 2.84 และมี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ นในอนาคต อย่างไรก็ต าม อาจเพิ่ม ขึ้ นใน
จํานวนที่ไม่มากนัก เนื่องจากภาวะราคานํ้ามันที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบนั
ตาราง 13
สถิติจาํ นวนยานพาหนะของกรุ งเทพมหานครระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2550
ปี พ.ศ.
2546
2547
2548
2549
2550
ที่มา. www.dlt.go.th

จํานวนยานพาหนะ
5,481,160
4,288,468
6,253,904
5,557,111
5,715,078

เพิม่ /ลด จากปี ก่อน (%)
-21.76
48.83
-11.14
2.84

ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร เป็ นปัญหาที่ค่อนข้างรุ นแรงในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากใน
แต่ ละปี มี จาํ นวนอุบัติเหตุ เกิ ด ขึ้ นประมาณ 50,000 ครั้ ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม การเกิ ด
อุบตั ิเหตุมีจาํ นวนลดลง ส่ วนจํานวนผูเ้ สี ยชี วิตและผูบ้ าดเจ็บก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
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ตาราง 14
สถิติอุบัติเหตุจราจรของกรุ งเทพมหานคร ระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2550
บาดเจ็บ
สาหัส
2546 52,400
840
1,848
2547 54,389
806
1,988
2548 50,126
697
2,209
2549 50,946
632
1,929
2550 46,899
671
1,742
ที่ มา: ศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ.

รับแจ้ ง

เสี ยชีวติ

บาดเจ็บ
เล็กน้ อย
20,591
21,027
20,748
20,178
18,855

มูลค่าความเสี ยหาย
(บาท)
488,425,797
466,029,181
402,550,675
394,811,424
369,831,719

กองบัญ ชาการตํา รวจนครบาล เป็ นหน่ ว ยงานในสํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ที่
รับผิดชอบพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มีส่วนราชการระดับกองบังคับการหรื อเทียบเท่าจํานวน 12
หน่วยงาน และหน่วยงานเทียบเท่ากองกํากับการจํานวน 2 หน่วยงาน โดยผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจ
นครบาลมอบหมายให้รองผูบ้ ญ
ั ชาการนครบาล 1 นาย เป็ นผูไ้ ด้รับผิดชอบงานด้านจราจร
โดยมีรองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจนครบาลอีก 2 นาย ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วย ซึ่ งหน่วยงานในระดับ
กองบังคับการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการจราจรโดยตรงแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 1-9 และกองบังคับการตํารวจจราจร ดังแสดงในภาพ 1
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ภาพ 1
แผนภูมิการแบ่ งส่ วนราชการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล

กองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ส่วนต่าง ๆ
ของกรุ งเทพมหานคร มี กาํ ลังเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจปฏิบตั ิ หน้าที่ ดา้ นการจราจรอยู่ตามสถานี
ตํา รวจนครบาลต่ า ง ๆ ในสัง กัด โดยทํา หน้า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบจัด การจราจร ในพื้ น ที่
รับผิดชอบของสถานี ตาํ รวจนครบาลนั้น ๆ การปกครองบังคับบัญชาเป็ นไปตามสายงาน
ของกองบังคับการเจ้าของพื้นที่ กล่าวคือ ผูบ้ งั คับการตํารวจนครบาล 1 – 9 มอบหมายให้
รองผูบ้ งั คับการ 1 ท่าน รับผิดชอบงานด้านการจราจรทําหน้าที่ควบคุมงานด้านการจราจรตาม
นโยบายของกองบังคับการตํารวจนครบาล โดยมีสายการบังคับบัญชาต่อเนื่ องผ่านไปยังผู้
กํากับการหัวหน้าสถานีตาํ รวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบ ถึงรองผูก้ าํ กับการฝ่ ายงานจราจร
สารวัตรจราจร รองสารวัตรจราจร จนถึงผูบ้ งั คับหมู่และลูกแถว
สําหรับกองบังคับการตํารวจจราจร ซึ่ งทําหน้าที่เสมือนหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการจราจรในภาพรวมของกรุ งเทพมหานคร หรื อสนับสนุ นภารกิ จของสถานี
ตํารวจนครบาลพื้นที่ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิภารกิจที่จาํ เป็ นต้องใช้กาํ ลังมาก หรื อภารกิจพิเศษที่
ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นหน่วยงานที่ถกู แบ่งส่วนให้มีความพร้อมด้าน
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในการควบคุมการจราจรอยูด่ ว้ ย มีสายการบังคับบัญชาใน
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ลักษณะเดียวกันกับกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 – 9 ซึ่ งให้ความสําคัญกับการแบ่งตาม
พื้นที่รับผิดชอบเป็ นหลัก แต่กองบังคับการตํารวจจราจรให้ความสําคัญกับการแบ่งงานตาม
ลักษณะของภารกิจหน้าที่ กล่าวคือ ผูบ้ งั คับการตํารวจจราจร เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของ
หน่วยงานขึ้นตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการตํารวจนครบาล มีรองผูบ้ งั คับการ
ตํารวจจราจรอีก 6 คนเป็ นผูช้ ่ วย แบ่งงานกันรั บผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยมีหน่ วยงาน
ระดั บ กองกํ า กั บ การเป็ นหน่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี พ้ื น ที่ เ ป้ าหมายคื อ พื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครทั้งหมด
สําหรับกําลังพลของตํารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่สายงานจราจรของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลมีจาํ นวนทั้งหมด 5,475 นาย แยกเป็ นสัญญาบัตร 327 นาย และระดับชั้นประทวน
จํานวน 5,148 นาย โดยในส่ วนนี้ แบ่งเป็ นระดับสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการตํารวจจราจร
จํานวน157 นาย สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1-9 จํานวน 170 นาย ส่ วนระดับชั้น
ประทวน สังกัดกองบังคับการตํารวจจราจรจํานวน 1,358 นาย และสังกัดกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1-9 จํานวน 3,790 นาย อย่างไรก็ตาม กําลังพลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เนื่ องจาก มี ภารกิ จที่ รับผิด ชอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการบังคับใช้กฎหมาย การ
อํานวยความสะดวกการจราจร การนําขบวนและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ เป็ นต้น
2. ผลการศึกษาโครงสร้ างปัจจัยการบริหารงานจราจร
2.1 กําลังพล จํานวนกําลังพลที่ไม่เพียงพอเป็ นปั ญหาที่กองบัญชาการตํารวจนคร
บาลประสบมาเป็ นระยะเวลานาน ข้าราชการตํารวจนายหนึ่ งให้ข ้อมูลว่าอัตราตําแหน่ ง
ภายในหน่วยงานของตนเองคือ 146 นาย แต่ว่างถึง 41 ตําแหน่ง ดังนั้น จึงควรเพิ่มกําลังพล
อีกประมาณ 30 นาย จึงจะเพียงพอ และหากต้องแบ่งกําลังส่ วนหนึ่ งไปดูแลการจราจรและ
รักษาความปลอดภัยกลุ่มผูป้ ระท้วงต่าง ๆ ยิง่ ทําให้กาํ ลังพลไม่เพียงพอและขาดแคลน
2.2 งบประมาณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ซึ่ งรับผิดชอบการจัดการและแก้ไข
ปั ญหาการจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร ดูเหมือนจะได้รับงบประมาณในอัตราที่น่าพอใจ
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ โดยได้รับงบประมาณด้านการจราจรในปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 24.46
ของงบประมาณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม งบประมาณดัง กล่าว ยัง ไม่ เพียงพอในการบริ หาร
จัดการด้านการจราจร ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศ หากพิจารณาในระดับผูป้ ฏิบตั ิแล้ว
มองว่า งบประมาณที่ได้รับมีนอ้ ย เนื่ องจากงบประมาณไปผูกพันอยูก่ บั งบประมาณของฝ่ าย
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ป้ องกันและปราบปราม ดังนั้น ควรแยกงบประมาณออกจากกัน และควรให้ตรงไปยัง ผู้
ปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.3 การจัด การ ปั ญ หาในด้า นการบริ ห ารจัด การ ด้า นการจราจรที่ พบในเขต
กรุ งเทพมหานครคื อ การขาดการประสานงานที่ ดีร ะหว่างหน่ วยงานภายในระหว่างศูนย์
ควบคุมและสัง่ การจราจร (บก.02) และเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่บนท้องถนน เนื่องจาก
อยูค่ นละสายการบังคับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชาหลายคน ส่งผลให้การบริ หารสั่งการไม่เป็ น
เอกภาพ ต่างพื้นที่ต่างมีวิธีการจัดการจราจรให้พ้ืนที่ของตนเองมีสภาพการจราจรที่คล่องตัว
โดยไม่มองถึงผลกระทบโดยภาพรวมของกรุ งเทพมหานครทั้งหมด ดังที่ ตาํ รวจนายหนึ่ ง
กล่ า วไว้ว่ า “ผู้บัง คับ บัญ ชาหลายคน ปั่ น ป่ วน” นอกจากนั้ น ยัง มี ปั ญ หาในเรื่ องการ
ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอกซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาการจราจร เช่ น
กรุ งเทพมหานคร สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง การไฟฟ้ านคร
หลวง การประปานครหลวง การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย องค์ ก ารขนส่ ง มวลชน
กรุ งเทพมหานคร การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย การ
รถไฟแห่ งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่ดูแลรถไฟฟ้ าใต้ดิน และรถไฟลอยฟ้ า เป็ นต้น
การขาดการประสานงานที่ดีดงั กล่าว ก่อให้เกิดการก่อสร้างโครงการที่ซ้ าํ ซ้อนกัน ทําให้เกิด
การสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จาํ เป็ น
2.4 วัสดุอุปกรณ์และนํ้ามัน จากการศึกษาพบว่า ปริ มาณนํ้ามันที่แต่ละสถานี ตาํ รวจ
ได้รับนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่บนทางด่วน หาก
เป็ นจัก รยานยนต์ข นาดใหญ่ จ ะได้รั บ นํ้ามัน เชื้ อ เพลิ ง จํา นวน 156 ลิ ต รต่ อ เดื อ น เป็ น
งบประมาณจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่วนจักรยานยนต์ขนาดเล็กจะได้รับประมาณ
80 ลิตรต่อเดื อน ซึ่ งถือว่าได้รับนํ้ามันเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่ นเดียวกับหน่ วยงาน
สัง กัด กองบัง คับ การตํา รวจทางหลวงที่ มี น้ ํามันเพีย งพอต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ โดยได้รั บ
งบประมาณจากกรมทางหลวง และการทางพิเศษระหว่างเมือง อย่างไรก็ตาม การใช้น้ าํ มันให้
ยึดหลักความประหยัด จ่ายตามที่ ใช้จ่ายจริ ง ส่ วนหน่ วยงานสังกัดกองบังคับการตํารวจ
จราจรอีกหน่ วยหนึ่ งให้ขอ้ มูลว่า รถกระบะจะได้รับนํ้ามัน 150 ลิตรต่อเดือน จักรยานยนต์
ได้รับ 40 ลิตรต่อเดือน ซึ่ งนํ้ามันไม่เพียงพอ ส่ วนใหญ่ตอ้ งเสี ยเงินเติมเอง ในขณะที่สถานี
ตํารวจท้องที่แห่ งหนึ่ งได้รับนํ้ามันเพียง 20 ลิตรต่อเดือน ซึ่ งไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน ซึ่ งจาก
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การสอบถามถึงความขาดแคลนดังกล่าว ข้าราชการตํารวจนายหนึ่ งกล่าวว่า เป็ นเรื่ องของ
การเมือง ทั้งการเมืองภายในและภายนอกองค์การ ทําให้ได้งบประมาณน้อย
ในส่ วนของอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น เสื้ อสะท้อนแสง เสื้ อกันฝน ตลอดจน
เครื่ องไม้เครื่ องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ไม่เพียงพอ รถยกมีจาํ นวนน้อย และไม่มีรถยกขนาด
ใหญ่ ส่ ง ผลให้ เ วลาเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ไ ม่ ส ามารถเคลื่ อ นย้า ยรถหรื อ ยานพาหนะที่ กี ด ขวาง
การจราจรออกไปได้ ต้องประสานความร่ วมมื อไปยังกรุ ง เทพมหานคร และในบางครั้ ง
ประสบปัญหาเรื่ องความล่าช้า เนื่องจากมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
3. ผลการศึกษาศักยภาพของเจ้ าหน้ าทีต่ าํ รวจจราจร
3.1 ความรู้ความสามารถ ผูบ้ ริ หารระดับสูงท่านหนึ่ ง แสดงความเห็นว่า หน่วยงาน
ตํารวจจราจร มีการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดการทดสอบความรู้ทุกปี
ทุกระดับ นอกจากนั้น ยังมี การฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อปรั บพื้นฐานให้กบั ข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ที่ยา้ ยเข้ามารับตําแหน่ งใหม่อยู่เป็ นประจําทุกปี อย่างไรก็ตาม ข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน อธิบายว่า ตํารวจจราจรยังมีจุดอ่อนบางประการที่ควรได้รับการพัฒนาให้
มี ศ ัก ยภาพมากขึ้ น เช่ น การเพิ่ ม เติ ม ความรู้ ด้า นกฎหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง
บุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ การแต่งกายและการเอาใจใส่ รักษายานพาหนะให้สะอาดอยู่
เสมอ
3.2 ชัว่ โมงการทํางานและเวลาพักผ่อน ระยะเวลาการทํางานและชัว่ โมงพักผ่อน
ของตํารวจจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร จะแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กบั พื้นที่ และลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ ซึ่ งลักษณะการปฏิบตั ิหน้าที่จะค่อนข้างหลากหลาย เช่ น การปราบปราม
การแข่งรถในทาง การอํานวยความสะดวกการจราจรบริ เวณแลห่ งบันเทิ งยามคํ่าคื น ซึ่ งมี
จํานวนมากในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยตํารวจทางหลวงจะมีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่โดย
ปกติประมาณ 12.00 ชัว่ โมง จะมีเข้าเวรตลอด 24 ชัว่ โมงเพียง 5 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น แต่ถา้
หากมี ภารกิ จ ถวายความปลอดภัย จะใช้กาํ ลัง พลทั้ง หมด และต้องหาเวลาพัก ผ่อนเอง
โดยทัว่ ไปรู ปแบบการทําปฏิบตั ิหน้าที่แบ่งเป็ น 2 ผลัด ดังนี้
ผลัดเช้า 06.00 น. – 18.00 น.
ผลัดบ่าย 18.00 น. – 06.00 น.
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ส่วนสถานีตาํ รวจท้องที่แห่งหนึ่งในเขตใจกลางเมืองของกรุ งเทพมหานคร มีรูปแบบ
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยแบ่งออกเป็ น 3 ผลัด ดังนี้
ผลัดที่ 1
05.30 น. – 14.00 น.
ผลัดที่ 2
14.01 น. – 21.00 น.
ผลัดที่ 3
21.00 น. – 05.30 น.
ผลัดเสริ ม
05.00 น. - 10.00 น. และ 16.00 น. – 21.00 น.
จนกว่าการจราจรจะคลี่คลาย
สําหรับระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายหรื อการตั้งจุดตรวจนั้น มีการกําหนด
ช่วงเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คร่ าว ๆ ดังนี้
10.00 น. – 12.00 น.(10 นาย)
14.0 น. – 16.00 น.(10 นาย)
22.0 น. – 00.00 น. (5 นาย/วัน)
01.00 น. – 03.00 น. (5 นาย/วัน) ร่ วมกับ อาสาจราจรและตํารวจบ้าน
ส่ วนหน่ วยงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่บนทางด่วน จะแบ่งกําลังออกเป็ น 5 ชุด ๆ ละ 20 คน
จะปฏิ บัติหน้าที่ 10 วัน พัก 2 วัน ซึ่ ง นายตํารวจท่ านหนึ่ ง กล่าวว่าต้องตื่ นนอนตั้ง แต่ เวลา
04.00 น.และทํางานจนถึ งเวลา 19.00 น. หากมี ภ ารกิ จพิเศษต้องทํางานถึง เวลาประมาณ
21.00 น. หรื อจนกว่าจะแล้วเสร็ จภารกิจ แต่โดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่
ดังนี้
ผลัดเช้า
05.00 – 14.00 น. (9 ชัว่ โมง)
ผลัดบ่าย
01.00 - 21.00 น. (8 ชัว่ โมง) และต้องมาเข้าผลัดเสริ ม
ตอนเช้าด้วย
ผลัดเสริ ม
05.30 – 21.00 น.
ในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกหน่วยงานหนึ่ งในสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจรซึ่ งมาให้
ข้อมูลกล่าวว่า ตํารวจจราจรต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในภารกิจอื่นด้วย ได้แก่ การเป็ นกําลังเสริ มการ
ควบคุม ฝูงชน การอํานวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
เป็ นต้น ทําให้ตอ้ งทํางานเฉลี่ยเกินกว่าวันละ 9 ชัว่ โมง แต่โดยทัว่ ไปมีระยะเวลาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ดังนี้
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ผลัดเช้า
05.00 น. – 14.00 น.
ผลัดบ่าย
14.00 น. – 19.00 น.
ผลัดเสริ ม
05.00 น. – 19.00 น.
ตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินยั การจราจรระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ส่วนช่วงบ่าย
ไม่มีการตั้งจุดตรวจแต่อย่างใด
ข้า ราชการตํา รวจชั้น ประทวนที่ ร่ ว มสนทนากลุ่ ม มี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกัน ว่ า
ปัจจุบนั สภาพการทํางานที่หนัก การพักผ่อนไม่เต็มที่ ต้องหาเวลาพักผ่อนแบบยืดหยุน่ เองใน
ระหว่างเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนั้น หากมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน เป็ น 3 ผลัด ๆ
ละ 8 ชัว่ โมง ก็จะทําให้ได้รับการพักผ่อนเพียงพอมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการเพิ่ม
จํานวนกําลังพล หากมีการดําเนินการในรู ปแบบนี้จริ ง เนื่ องจากปั จจุบนั กําลังพลไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม มีเพียงตํารวจทางหลวงเท่านั้นที่แสดงความเห็นว่ารู ปแบบการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนเองคือผลัดละ 12 ชัว่ โมงเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดีและสอดคล้องกับลักษณะ
งานของหน่วยงานตนเองอยูแ่ ล้ว ในขณะที่การใช้กาํ ลังพลในช่วงเวลากลางวันเทียบกับเวลา
กลางคื น นั้ น ตํา รวจของแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี ค วามเห็ น แตกต่ า งกัน ขึ้ นอยู่กับ พทื้ น ที่
รับผิดชอบและลักษณะงานเป็ นสําคัญ
3.3 สวัสดิการ นายตํารวจระดับชั้นประทวนเห็นว่า สวัสดิการที่ได้รับยังไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่พกั อาศัยสําหรับข้าราชการตํารวจไม่เพียงพอ ทําให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดํารงชี พในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีอตั ราค่า
ครองชี พสู ง นอกจากนั้น ค่ าตอบแทนที่ ได้รับ ไม่ได้รับเต็ม จํานวน เนื่ องจากติ ดปั ญหา
ระเบียบการเบิกจ่าย
3.4 ขวัญและกําลังใจ ข้าราชการตํารวจนายหนึ่ งให้ค วามเห็ นว่า ปั จจุบัน ตํารวจ
จราจรขาดขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เนื่ อ งจากศัก ดิ์ ศรี และภาพพจน์ ข อง
ข้าราชการตํารวจตกตํ่าตก ที่พกั อาศัยไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตสูง สวัสดิการที่
ได้รับตํ่า มีความไม่แน่นอนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน การทํางานของเพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาเน้นผลประโยชน์มากกว่าการแก้ไขปัญหาอย่างจริ งจัง เป็ นการรวบรวมเงินทุน
เพื่อการวิ่ง เต้นให้ได้ตาํ แหน่ งหน้าที่ การงานที่ ดีมี ผลประโยชน์สูง ในบางครั้ ง ต้องหาเงิ น
ให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ส่ งผลให้ขาดแรงจูงใจ ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน และระบบ
อุปถัมภ์ยงั เป็ นอุปสรรคต่อการเสริ มสร้างขวัญ กําลังใจของข้าราชการตํารวจ
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3.5 สุ ขภาพ หากพิจารณาถึงผลกระทบของการปฏิบตั ิหน้าที่ท่ามกลางการจราจรที่
แออัด และคับ คั่ง ต่ อ สุ ข ภาพของเจ้าหน้า ที่ ต าํ รวจจราจรแล้ว พบว่า ตํา รวจจราจรในเขต
กรุ งเทพมหานครได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิหน้าที่บนท้องถนนค่อนข้างมาก เพราะจาก
หลักฐานรายงานการตรวจสุขภาพประจําปี ปรากฏว่า ตํารวจจราจรร้อยละ 50.75 และ 47.01
มี ร ะดับ ไขมัน คลอเรสเตอรอลและระดับ ไขมัน ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์สู ง เกิ น กว่ า มาตรฐาน
ตามลําดับ ส่วนสมรรถภาพปอดและการได้ยนิ ผิดปกติร้อยละ 19.89 และ 15.11 ตามลําดับ
4. ความต้ องการของประชาชนต่ อการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องตํารวจ
ผูแ้ ทนภาคประชาชนท่ านหนึ่ ง เสนอว่ า เพื่ อเป็ นการบรรเทาปั ญหาการจราจร ซึ่ ง
หน่ วยงานตํารวจเองไม่มีกาํ ลังพลที่ เพียงพอ ดังนั้น ควรประสานขอความร่ วมมื อจากภาค
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
บทนี้จะนําเสนอสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนแนะจากการ
วิจยั ตามลําดับดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 2 อภิปรายผล
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทํางานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
จราจรด้านโครงสร้าง หน้าที่และทรัพยากรในการทํางาน ผลการศึกษาจากแต่ละภูมิภาคมี
ความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยสรุ ปประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่ศึกษา
1.1 กลุ่มสนทนา การจัดกลุ่มสนทนาใน 4 จังหวัดมีผเู้ ข้าร่ วมการสนทนา ดังนี้
ตาราง 15
จํานวนผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต
รวม

ตํารวจ
17
13
10
8
48

บุคคลภายนอก
4
6
12
8
30

รวม(คน)
21
19
22
16
78
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การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ผูเ้ ข้าร่ ว มการสนทนากลุ่ม ในกรุ ง เทพฯ 21 คน เชี ยงใหม่ 19 คน
อุบลราชธานี 22 คน ภูเก็ต 16 คน รวมทั้งสิ้ น 78 คน แยกเป็ นข้าราชการตํารวจ 48 คน และ
บุ ค คลภายนอก 30 คน ข้า ราชการตํารวจมากกว่าบุ ค คลภายนอก ร้ อยละ 37.5 สําหรั บ
บุคคลภายนอก ได้แก่ ข้าราชการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด
ขนส่ งจังหวัด แขวงการทาง ทางหลวงชนบท อาสาสมัคร มูลนิ ธิ โรงเรี ยน และประชาชน
ซึ่ ง แต่ ละเมื องมี สัด ส่ วนตัวแทนที่ เป็ นบุ ค คลภายนอกแตกต่ างกัน ส่ วนข้าราชการตํารวจ
สามารถแบ่งเป็ นนายตํารวจสัญญาบัตรและชั้นประทวนได้ ดังนี้
ตาราง 16
จํานวนผู้เข้ าร่ วมกลุ่มสนทนาเฉพาะข้ าราชการตํารวจ
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต
รวม

สัญญาบัตร
9
6
6
12
33

ประทวน
4
4
2
5
15

รวม(คน)
13
10
8
17
48

จากตารางข้างบน แสดงให้เห็นว่าจํานวนผูเ้ ข้าสนทนากลุ่มที่เป็ นตํารวจมีจาํ นวนมาก
ที่ สุด และในจํานวนนี้ ข ้าราชการตํารวจระดับสัญญาบัตร มี จาํ นวนมากกว่าชั้นประทวน
ประมาณ 2 เท่า
1.2 ประชากร จํา นวนประชากรของแต่ ละจัง หวัด ที่ ศึก ษา สามารถคิ ด เป็ นอัตรา
ประชากรต่อพื้นที่เพื่อเปรี ยบเทียบความหนาแน่นได้ดงั นี้
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ตาราง 17
จํานวนประชากร พ.ศ. 2550
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต

ประชากร(คน)
5,716,248
1,686,209
1,785,706
315,671

คน/ตร.กม.
3,643
83
110
553

จากสถิติจะเห็นได้วา่ กรุ งเทพฯเป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด และมีความหนาแน่น
ของประชากรอยูอ่ าศัยมากที่สุด รองลงมาคือ ภูเก็ต อุบลราชธานี โดยเชียงใหม่เป็ นเมืองที่มี
ความหนาแน่นน้อยที่สุด
1.3 ยานพาหนะ จํานวนยานพาหนะของแต่ละเมือง สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับ
จํานวนประชากรเป็ นอัตรา ประชากร: ยานพาหนะ ได้ดงั นี้
ตาราง 18
จํานวนยานพาหนะ พ.ศ. 2550
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต

จํานวนยานพาหนะ(คัน)
5,715,078
1,418,049
712,912
314,566

คน : ยานพาหนะ
1 :0.99
1 : 0.84
1 : 0.39
1 : 0.99

จากการเปรี ย บเที ย บจะเห็ น ได้ว่ า กรุ ง เทพฯและภู เ ก็ ต มี อ ัต ราการเป็ นเจ้า ของ
ยานพาหนะสู งประมาณ 1 คนต่อยานพาหนะ 1 คัน ส่ วนเชี ยงใหม่รองลงมา คื อ 1 คนต่ อ
ยานพาหนะ 0.84 คันและอุบลราชธานีนอ้ ยที่สุดคือ 1 คนต่อ 0.39 คัน
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1.4 ความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุ จากการศึกษาพบว่าอัตราการเสี ยชีวิตในรอบปี
2550 ของแต่ ล ะเมื อ งมี จ าํ นวนแตกต่ า งตามขนาดของเมื อ ง แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกัน ต่ อ
ประชากรหนึ่งแสนคน จะได้ผลกลับกันดังนี้
ตาราง 19
จํานวนผู้เสี ยชี วิตจากอุบัติเหตุจราจร พ.ศ. 2550
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต

เสี ยชีวิต(คน)
671
354
363
116

ตาย:ประชากรแสน(คน)
11.73
14.57
14.72
36.74

จากสถิติพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีจาํ นวนการเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุน้อยที่สุด แต่มีความ
รุ นแรงมากที่สุด คืออัตรา 36.74 คนต่อประชากรแสน ในขณะที่กรุ งเทพมหานคร เป็ นเมือง
ใหญ่ที่สุดแต่ มีอตั ราการเสี ยชีวิตตํ่าสุดคือ 11.73 คนต่อประชากรแสน
1.5 หน่ วยงานด้ านการจราจร การจัดหน่ วยงานด้านการจราจร ของแต่ละจังหวัด
มีลกั ษณะแตกต่างกัน ดังนี้
ตาราง 20
การจัดหน่ วยงานรั บผิดชอบด้ านการจราจร
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต

หน่วยงานกลาง
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

สถานีตาํ รวจ
มี
ไม่มี
มี
มี
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จากการศึกษาพบว่า เมืองที่มีโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบปั ญหาการจราจรดีที่สุด
คื อ กรุ งเทพมหานคร เพราะมี กองบังคับการตํารวจจราจรและตํารวจจราจรประจําสถานี
ตํารวจต่าง ๆ ร่ วมกัน ในขณะที่จงั หวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานกลาง เป็ นศูนย์การจราจรขึ้นมา
รองรั บ แต่ไม่มีตาํ รวจจราจรประจําสถานี ต่าง ๆ 4 สถานี ในพื้นที่ที่ศูนย์จราจรครอบคลุม
ส่ วนจังหวัดอุบลราชธานี และภูเก็ต มี ลกั ษณะหน่ วยงานคล้ายกันคื อ ไม่มีหน่ วยงานกลาง
คงใช้กาํ ลังจากสถานีตาํ รวจต่าง ๆ ตามปกติเท่านั้น
1.6 จํานวนเจ้ าหน้ าทีต่ าํ รวจจราจร
จํานวนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจร จากพื้นที่ศึกษากับความต้องการจริ ง สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ดงั ตางราง 21
ตาราง 21
สรุ ปความขาดแคลนกําลังเจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจจราจร
จังหวัด
ปฏิบตั ิงานจริ ง (คน) ต้องการ(คน)
กรุ งเทพมหานคร
1,470
1,700
เชียงใหม่
178
330
อุบลราชธานี
65
165
ภูเก็ต
59
151

ขาด (คน)
230
152
100
92

เฉลี่ยขาดร้อยละ
13.53
53.94
60.61
60.93

จากตาราง 21 แสดงให้เห็นว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิงานจริ งเมื่อเทียบกับ
ความต้องการจริ ง ๆ ในทุกจังหวัด มีไม่เพียงพอ มีความต้องการคนเพิม่ ถึงประมาณร้อยละ
54 - 61
1.7 ระยะเวลาทํางานโดยเฉลี่ย เนื่ องจากกําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงทําให้ตาํ รวจ
จราจรในทุกจังหวัดต้องเพิ่มเวลาทํางานให้ครอบคลุมภารกิ จสําคัญคื อ การจัดการจราจร
ประจําวัน ซึ่งสามารถประเมินเวลาทํางานเฉลี่ยได้ดงั ตาราง 22
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ตาราง 22
ระยะเวลาทํางานเฉลี่ยของตํารวจจราจร
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ภูเก็ต

จัดการจราจร(ชม./วัน) ตั้งจุดตรวจ(ชม./วัน) รวมทํางานเฉลี่ย/วัน
10
4
14
9
4
13
8
4
12
9
4
13

จากตาราง 22 ตํารวจจราจรมีการจัดการจราจร : การตั้งจุดตรวจ เท่ากับอัตราส่ วน
70:30 ซึ่ ง โดยเฉลี่ ย ทํางานวันละ 12-14 ชั่วโมง ซึ่ งการทํางานโดยเฉลี่ ยนานเกิ นกว่า 8
ชัว่ โมง ส่งผลให้เกิดความเครี ยด คุณภาพงานไม่ดี ไม่มีอารมณ์ในการให้บริ การ และมีปัญหา
สุขภาพ
1.8 วัส ดุอุปกรณ์ ในการทํางาน เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจจราจรมี ค วามต้องการเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ในการทํางาน แต่เนื่ องจากไม่ได้รับแจกจากราชการ จึงจําเป็ นจะต้องจัดซื้ อหาด้วย
ตัว เองจํา นวนหนึ่ ง จากการสํา รวจวัส ดุ อุป กรณ์ ในการทํางานของทุ กจัง หวัด มี ล ักษณะ
คล้ายคลึงกัน คื อ วัสดุอุปกรณ์ ในการทํางานขาดแคลน ยังขาดจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม
กรุ งเทพมหานคร จะเป็ นจังหวัดที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ในสัดส่ วนที่มากกว่าจังหวัดอื่น ดังนั้น
ในที่น้ ี จึงแสดงรายละเอียดความขาดแคลนแยกต่างหาก เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน ดังตาราง 23 และตาราง 24
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ตาราง 23
วัสดุอุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นในการทํางานของเชี ยงใหม่ อุบลราชธานี และภูเก็ต
รายการ
1. จักรยานยนต์
2. รถยนต์สายตรวจ
3. นํ้ามันเชื้อเพลิง

หน่วย

4. เครื่ องตรวจจับ

คัน
คัน
ลิตร/เดือน
เครื่ อง

5.

เครื่ อง

6.
7.
8.
9.

ความเร็ ว/สถานี
เครื่ องตรวจวัด
แอลกอฮอล์/สถานี
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การจราจร
กรวยยาง
อุปกรณ์การตั้งจุด
ตรวจ
เสื้ อสะท้อนแสง

ความต้องการ จํานวนที่ได้รับ ขาดแคลน (%)
231
113
51.08
12
5
58.33
21,100
10,967
48.03
9
1
89.89
25

11

56.00

125,790

1,000

99.21

อัน/ปี
ชุด/ปี

750
25

3,000
5

60.00
80.00

ตัว/ปี

523

144

72.47

บาท/เดือน

จากตาราง 23 จะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่างบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการจราจร เป็ น
ปั ญหาที่สาํ คัญมาก เนื่ องจาก มีการจัดสรรงบประมาณให้น้อยมาก ไม่ถึงร้อยละ 1.00 หาก
พิจารณาถึงการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ จะเห็นได้ชดั เจนว่า เครื่ องตรวจจับความเร็ วมีความขาด
แคลนมากเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ตามมาด้ว ยอุ ป กรณ์ ก ารตั้ง จุ ด ตรวจ และเสื้ อ สะท้อ นแสง
ตามลําดับ และหากพิจารณาในภาพรวม จะเห็นได้ชดั เจนว่า ตํารวจจราจรในต่างจังหวัดมี
ความขาดแคลนอุปกรณ์ที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ทุกรายการ โดยมีร้อยละของความขาด
แคลนมากตั้งแต่ 48.03 – 99.21
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ตาราง 24
วัสดุอุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นในการทํางานของกรุ งเทพมหานคร
รายการ
10.จักรยานยนต์
11.รถยนต์สายตรวจ
12.นํ้ามันเชื้อเพลิง

หน่วย

คัน
คัน
ลิตร/เดือน
13. เครื่ องตรวจจับ เครื่ อง
ความเร็ ว/สถานี
14. เครื่ องตรวจวัด เครื่ อง
แอลกอฮอล์/สถานี
บาท/เดือน
15. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การจราจร
อัน/ปี
16. กรวยยาง
17. อุปกรณ์การตั้งจุด ชุด/ปี
ตรวจ
18. เสื้ อสะท้อนแสง ตัว/ปี

ความต้องการ จํานวนที่ได้รับ ขาดแคลน (%)
1,193
1,193
0.00
100
111
74,000
40,000
46.95
10
16
50

131

-

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

-

1,000
0

350
0

65.00
-

1,400

394

71.86

ในขณะที่ กองบังคับการตํารวจจราจร กรุ งเทพมหานครมีความขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่สาํ คัญ 3 ประเภทได้แก่ เสื้ อสะท้อนแสง กรวยยาง และนํ้ามัน
เชื้อเพลิง โดยมีอตั ราความขาดแคลนร้อยละ 71.86 , 65.00 และ 46.95 ตามลําดับ
2. ผลการวิจยั ด้ านการจัดการ
การศึกษาด้านการจัดการของหน่วยงานด้านการจราจร ทั้ง 4 ภูมิภาค พบว่ามีลกั ษณะ
ปั ญหาคล้ายคลึงกัน เนื่ องจากทุกหน่ วยงานอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายและสภาพแวดล้อม
คล้ายคลึงกัน
ปั ญ หาสํา คัญ ที่ พ บ คื อ ทรั พ ยากรการบริ ห ารงานจราจรมี จ าํ กัด ได้แ ก่ คน วัส ดุ
อุปกรณ์ในการทํางานและงบประมาณ ซึ่ งเมื่อเข้าสู่ กระบวนการบริ หารงานจราจรปั จจุบนั
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แล้ว ส่งให้เกิดผลลัพธ์เป็ นความเสี ยหายได้แก่ ความสูญเสี ยจากอุบตั ิเหตุจราจรของประเทศ
และความสูญเสี ยจากปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยภาพ 2 ดังนี้
ภาพ 2
การบริ หารงานจราจร

Input

- คน
- เงิน
- วัสดุอุปกรณ์
- การจัดการ

Process

การบริ หารงานจราจร

Output

ความสู ญเสี ย
จากปัญหา
การจราจร

Feedback

จากภาพ 2 จะเห็ น ได้ ว่ า การบริ หารงานจราจร ที่ เ ป็ นอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยัง ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล จึ ง ทํา ให้เ กิ ด ความสู ญเสี ย นํ้า มันเชื้ อ เพลิ แ ละมี ผูเ้ สี ย ชี วิ ต
ประมาณ 12,000 คนต่ อปี มากกว่าอาชญากรรมประมาณ 4 เท่า ความสู ญเสี ยจากปั ญหา
อุ บัติ เ หตุ คิ ด เป็ นเงิ น กว่า 2.3 แสนล้า นบาทต่ อ ปี หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 2 ของอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของประเทศ (GDP)
ผลการศึกษา ส่ งผลให้จะต้องมี การการทบทวนว่า คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ ที่มี และ
ระบบการจัด การที่ มี ในระบบนั้น มี เ พีย งพอหรื อไม่ ซึ่ ง จากการศึ กษาพบว่า ไม่ เพี ย งพอ
นอกจากนี้ กลไกในการสะท้อนปัญหากลับ (Feed Back) ไปยังรัฐบาลยังขาดคุณภาพ
2.1 การจัดการเกีย่ วกับกําลังพล
เมื่ อ แยกศึ ก ษาปั จจัย สําคัญ ของระบบ ในรายละเอี ยดแต่ ละเรื่ อ ง โดยเริ่ ม จากคน
(Man) หรื อ กําลัง พลที่ เ ป็ นเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจจราจร ที่ จะต้องมาทํา งานในพื้ นที่ ปรากฏว่า
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ปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจากส่ วนกลางคือ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ไม่สามารถบรรจุคนให้มา
ทํางานตามความต้องการของพื้นที่ได้ ดังภาพ 3
ภาพ 3
ปั ญหาการบริ หารงานกําลังพลตํารวจจราจร
Process

3. ผูบ้ ริ หาร

รายงาน

Output

สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
Input

2.ฝ่ ายอํานวยการ

ขาดคน
50%

1.หน่วยปฏิบตั ิ

จากภาพ 3 ส่ วนกลางได้อนุ มตั ิอตั ราอนุญาต แก่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจรในพื้นที่
ต่าง ๆ แต่ไม่สามารถแต่งตั้งได้ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ ทําให้ขาดคนประมาณร้อยละ 50 ของ
ทุกพื้นที่ ขณะเดี ย วกัน เมื่ อหน่ วยปฏิ บัติร ายงานต่ อผูบ้ ริ หารโดยตรง หรื อหน่ วยปฏิ บัติ
รายงานต่อฝ่ ายอํานวยการ ตามลําดับใน ข้อ 1, 2 และ 3 แล้ว กระบวนการ รายงานกลับ
(Feedback) ที่เป็ นเส้นประ ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิได้
สาเหตุของการไม่ได้กาํ ลังคน อาจจะเกิดจากรัฐบาล ผูบ้ ริ หาร หรื อระบบการรายงาน
แต่เมื่ อเกิ ดปั ญหาเป็ นเวลานาน ทําให้การขอกําลังคนล้มเหลวอย่างถาวรหรื อไม่คิดจะขอ
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กํา ลัง คนอี ก ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ จ าํ เป็ นจะต้อ งแก้ไข โดยเฉพาะการปรั บปรุ ง หน้าที่ ง านด้า น
อํานวยการ
2.2 การจัดการเกีย่ วกับงบประมาณ
งบประมาณ ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ ส่ วนใหญ่
เป็ นหมวดเงิ นเดื อน ส่ วนอื่น ๆ ที่ ได้รับแบ่งจ่ายก็มีจาํ นวนไม่มาก ปั ญหาอยู่ที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติยงั ไม่ได้จดั ลําดับความสําคัญของงานจราจรที่เหมาะสม ผลลัพธ์จึงปรากฏว่า
งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในปี งบประมาณ 2552 งานจราจร
ยังมิได้ถกู จัดให้เป็ นแผนงานหลักในแง่ของการจัดสรรงบประมาณ จากเอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ 6 (คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พศ. 2552) จากงบประมาณของ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติจาํ นวนเงิน 69,882 ล้านบาท ร้อยละ 72 เป็ นงบประมาณหมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุอุปกรณ์มีเพียงร้อยละ 21 ยังมิพกั
ต้องกล่าวถึงค่าครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น งบประมาณ
สําหรั บการอํานวยการจราจรนั้นได้รับการจัด สรรจํานวน 3,733 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น
ประมาณร้อยละ 5.34 ของงบประมาณทั้งหมด ขณะเดียวกันหากพิจารณาค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย และวัสดุของการอํานวยการจราจรมีเพียงร้อยละ 3 ของงบประมาณหมวดค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย และวัสดุท้ งั หมด ซึ่ งมีประมาณ 14,516 ล้านบาท หรื อค่าครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆของการ
อํานวยการจราจรมีเพียงร้อยละ 0.22 ของงบประมาณหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆทั้งหมด ซึ่ งมี
ประมาณ 3,671 ล้านบาท
จากภาพ 4 งบประมาณที่ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ได้รับ ถูกส่ ง มายังหน่ วย
ปฏิบตั ิ ซึ่งปลายทางคือสถานีตาํ รวจต่าง ๆ ซึ่ งได้รับงบประมาณในการทํางานด้านการจราจร
เพียงร้อยละ 50 ส่ วนที่น่าสนใจคือ ลําดับที่ 3 และ 4 ซึ่ งหน่วยงานทั้ง 2 ระดับมักจะเห็นว่า
งานด้า นป้ องกัน ปราบปรามอาชญากรรมสํา คัญ กว่ า งานจราจร และพิ จ ารณาจัด สรร
งบประมาณให้งานจราจรเป็ นงานรอง
การจัดทําคําของบประมาณ ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติยงั มีปัญหาที่สาํ คัญอีกคือ
บุคลากรที่ทาํ หน้าที่ดา้ นนี้ขาดแคลน ตั้งแต่ระดับสถานีถึงสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ผูบ้ ริ หาร
ไม่ เ ห็ น ความสํา คัญ และหน่ วยปฏิ บัติ ต้อ งหันไปพึ่ง พาเงิ นบริ จ าค หรื อ งบประมาณจาก
ท้องถิ่นในการทํางาน จนกลายเป็ นความคุน้ เคยและไม่พ่ งึ ระบบอีก
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ปั ญ หาสํ า คัญ น่ า จะมี ส าเหตุ ม าจาก งานด้า นฝ่ ายอํา นวยการที่ ต้อ งแก้ไ ขให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
ภาพ 4
ปั ญหาการจัดการด้ านงบประมาณจราจร

1.สํานักงบประมาณ

2.จัดสรรโดย
สํานักงานตํารวนแห่งชาติ

ได้รับร้อยละ 50

4. จัดสรรโดยกองบังคับการ
หรื อสถานี ตาํ รวจ

3.จัดสรรโดย
กองบัญชาการ

2.3 การจัดการวัสดุอปุ กรณ์
จากการศึ กษาพบว่า วัสดุ อุปกรณ์ ข องเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจจราจรไม่ ได้รั บตามความ
ต้องการ ซึ่งถ้าหากแบ่งความต้องการเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ประจําตัว วัสดุอุปกรณ์
พื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ระดับสู ง จะพบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจร ขาดแคลนทั้ง 3 ระดับ
ดังแสดงในภาพ 5
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ภาพ 5
ปั ญหาการจัดการวัสดุอุปกรณ์ งานจราจร

วัสดุอุปกรณ์
-ประจําตัว
-พื้นฐาน
-ระดับสู ง

50%

การบริ หารงานจราจร

ความสู ญเสี ย

วัสดุอุปกรณ์ประจําตัว ได้แก่ อาวุธปื น หมวกนิ รภัย รองเท้า เสื้ อผ้า เสื้ อกันฝน เสื้ อ
สะท้อนแสง ไฟฉาย และนกหวีด เป็ นต้น
วัสดุอุปกรณ์ พ้ืนฐาน ได้แก่ ยานพาหนะ นํ้ามันเชื้ อเพลิง และอุปกรณ์ ต้ งั จุดตรวจ
เป็ นต้น
วัสดุอุปกรณ์ระดับสู งได้แก่ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่อควบคุมการจราจร เครื่ องมื อ
ตรวจจับความเร็ ว เครื่ องตรวจวัดความเมา เครื่ องตรวจวัดควันดํา เครื่ องตรวจวัดเสี ยงดัง เป็ นต้น
สาเหตุของการขาดแคลน มีลกั ษณะคล้ายกับ การขาดแคลนกําลังคน และการขาด
แคลนงบประมาณ คือ สาเหตุจากระบบงานฝ่ ายอํานวยการขาดประสิ ทธิภาพ
การแก้ไขปั ญหาวัสดุอุปกรณ์ ควรพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ ประจําตัว ให้แก่เจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจรทุ กนาย วัสดุ อุปกรณ์ พ้ืนฐาน ให้แก่ สถานี ตาํ รวจทุ กแห่ ง ส่ วนวัสดุ อุปกรณ์
ระดับสู ง ควรมอบให้แก่กองบังคับการตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจทางหลวง และ
สถานีตาํ รวจในเมืองใหญ่
3. การวิเคราะห์
3.1 ปัญหาทีค่ วรแก้ไข
จากผลการวิจยั ที่พบในข้อที่ 2 แสดงว่ามีปัญหาการบริ หารทั้ง 3 ด้าน คื อ คน เงิ น
และวัสดุอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม แม้จะแก้ไขปั ญหาทั้ง 3 ข้อดังกล่าวแล้ว ก็ยงั ไม่เพียงพอ
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เพราะปัญหาที่ปรากฏเหมือนกับยอดของภูเขานํ้าแข็ง ที่ลอยอยูเ่ หนื อผิวนํ้า แต่มีภูเขานํ้าแข็ง
ที่ใหญ่กว่าซ่อนอยูใ่ ต้น้ าํ ปัญหาที่ซ่อนอยูน่ ้ ีคืออะไร โปรดดูที่ภาพ 6
ภาพ 6
ปั ญหาการบริ หารงานจราจรที่ เป็ นภูเขานํา้ แข็ง
คน
เงิน
วัสดุอุปกรณ์

ขาดมืออาชีพ
ระบบอุปถัมภ์สูง
ขาดสายงานจราจร
ขาดระบบการจัดการที่ดี

ภาพ 6 แสดงว่าปั ญหาที่ ปรากฏบนยอดภูเขานํ้าแข็ง ซึ่ ง ลอยพ้นนํ้า ได้แ ก่ หน่ ว ย
ปฏิบตั ิขาดคน เงินและวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน รวม 3 ข้อ แต่ปัญหาที่เป็ นรากลึก ที่อาจ
มองไม่เห็นแต่จมอยูใ่ ต้น้ าํ ยังมีอีก 4 ข้อ ได้แก่
1) การขาดมืออาชีพในฝ่ ายอํานวยการ ได้แก่ ขาดบุคลากรที่คุณวุฒิ ระบบ
การฝึ กอบรม ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะ เป็ นต้น
2) ระบบอุปถัม ภ์ในการแต่งตั้งสู ง ได้แ ก่ การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน การ
แต่ ง ตั้ง โยกย้ายบุ ค ลากร โดยเฉพาะผูบ้ ัง คับบัญชางานจราจร ที่ ไม่ มี
ความรู้ในสายงาน จึงมีลกั ษณะปี ที่ 1 มาเรี ยนรู้งาน ปี ที่ 2 ตัดสิ นใจ ปี
ที่ 3 ลงมื อ ทํา งาน แต่ ใ นข้อ เท็ จ จริ งปรากฏว่ า คนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ น
ตําแหน่งไม่เกินกว่า 2 ปี ก็โยกย้ายจึงขาดความต่อเนื่อง
3) ขาดสายงานจราจร หมายถึง ขาดการรักษาคน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4) ขาดระบบการจัดการที่ดี หมายถึง ขาดหน่วยงานที่จะดูแลด้านกําลังพล
งบประมาณ เครื่ องมือเครื่ องใช้ การฝึ กอบรม พัฒนากฎมาย ฯ
ดังนั้นสิ่ งที่ควรดําเนิ นการต่อไป ก็คือการแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ องสําคัญจํานวน
7 ข้อดังกล่าวข้างต้น โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
3.2 แผนการแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาการจราจรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรดําเนินการโดยวางแผน
เป็ น 3 ขั้นตอนดังภาพ 7
ภาพ 7
ขั้นตอนการพัฒนางานจราจร 3 ขั้น

3. สร้างความยัง่ ยืน
2. สร้างปั จจัยพื้นฐาน
1. สร้างความตระหนัก

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักต่อความสําคัญของปั ญหาจราจร ต่อผูบ้ ริ หาร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐบาล ให้ประสบความสําเร็ จ ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี วิธีการ
ได้แก่การจัดการประชุม สัมมนา และนําเสนอข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างปัจจัยพื้นฐานการทํางานให้พร้อม ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ให้สาํ เร็ จภายใน 1 ถึง 2 ปี วิธีการได้แก่ การหาเจ้าภาพ การดําเนิ นการ และเร่ งรัด
การดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความยัง่ ยืน ได้แก่ การสร้างสายงานจราจร โรงเรี ยนจราจร และ
พัฒนาฝ่ ายอํานวยการจราจร ให้สาํ เร็ จภายใน 2 ถึง 5 ปี วิธีการได้แก่ การหาเจ้าภาพ การตั้ง
คณะกรรมการ และการจ้างที่ปรึ กษา เป็ นต้น
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3.3 แนวความคิดในการเพิม่ ตํารวจจราจร
คนเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดใน 7 ข้อ จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจร มีหน้าที่
สําคัญ 2 ประการคือ การจัดการจราจร และการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร แต่เนื่ องจากขาดกําลัง
พล เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจรจึงต้องทํางานด้านการจัดการจราจรเพียงด้านเดียวเป็ นหลัก โดย
เริ่ มจากประมาณ 06.00 - 21.00 น. โดยเฉลี่ย ซึ่ งเท่ากับประมาณ 15 ชัว่ โมงต่อวัน ส่ วนการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุน้ นั ดําเนินเพียงการตั้งจุดตรวจในเมื่อมีเวลาว่าง คือประมาณ 10.00 น. และ
13.30 น. วันละ 2 รอบ ทําให้มีขาดกําลังคนที่จะออกมาตรวจจับในเวลากลางคืน
จากการสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มทั้ง 4 จังหวัด ทราบว่าหากลดเวลาทํางาน
เจ้าหน้าที่เหลือ 8 ชัว่ โมง ต่อผลัด จะมีผลดี ต่อการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานเช่นเดียวกับ
สายป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่มีเวลาแน่ ชัด แต่ควรจะต้องปรับกําลังเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ทั้ง 4 จังหวัด เห็ นว่ากําลังเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจที่ ข าดแคลนนั้น
ควรเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวของกําลังที่มีในปัจจุบนั
3.3.1 การจัดลําดับของสถานีตาํ รวจ
การพิจารณาเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ ควรจะพิจารณาแบ่งขนาดของสถานีตาํ รวจ ดัง
รายละเอียดในตาราง 25
ตาราง 25
ขนาดของสถานีตาํ รวจ
ระดับ
A
B
C

ระดับปัญหาจราจร
สูง
ปานกลาง
น้อย

ระดับสถานี
สภ.เมือง และ สน.
สภ.ทัว่ ไป
สภ.ขนาดเล็ก

หัวหน้างานจราจร
รองผกก.
สว.จร
รองสว.จร.

จากตาราง 25 การพิจารณาเพิ่มกําลังตํารวจจราจรในอนาคต ควรเริ่ มจากการจัดลําดับ
สถานีตาํ รวจดังนี้
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ระดับ A คือสถานี ที่มีปัญหาการจราจรและอุบตั ิเหตุสูง ซึ่ งได้แก่สถานี ตาํ รวจอําเภอ
เมือง และสถานีตาํ รวจนครบาล หัวหน้างานจราจรคือ รองผูก้ าํ กับการจราจร
ระดับ B คื อสถานี ที่มี ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ปานกลาง ซึ่ งได้แ ก่ สถานี
ตํารวจภูธรทัว่ ไป เดิม หัวหน้างานจราจร คือ สารวัตรป้ องกันปราบปราม ในอนาคต ควรจะ
เป็ นสารวัตรจราจร
ระดับ C คือสถานี ที่มีปัญหาการจราจรและอุบตั ิเหตุนอ้ ย ซึ่ งได้แก่ สถานี ตาํ รวจภูธร
ขนาดเล็ก เดิม หัวหน้างานจราจรคือ สารวัตรป้ องกันปราบปราม ในอนาคต ควรให้เป็ นรอง
สารวัตรจราจรเป็ นอย่างน้อย
3.3.2 การเพิม่ จํานวนตํารวจจราจร
การเพิ่มจํานวนตํารวจจราจรมีหลักการสําคัญ ที่การเพิ่มกําลังคนเพื่อลดความสูญเสี ย
จากอุบตั ิเหตุจราจรและปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงการให้บริ การประชาชน ซึ่ งจะทําให้
ตํารวจจราจรมี กาํ ลังเพียงพอที่ จะทํางาน 24 ชั่วโมง หรื อ วันละ 3 ผลัด โดยการปรั บปรุ ง
ครั้งนี้อาจจะใช้ต่อไปนานถึง 5 ถึง 10 ปี เนื่องจากในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
ถ้าหากคิดว่าสถานีตาํ รวจแต่ละระดับ มีอตั รากําลังตํารวจปัจจุบนั เป็ น 100 ส่วนการ
พิจารณาเพิ่มจะเป็ นสัดส่วนกันดังตาราง 26
ตาราง 26
เกณฑ์ การเพิ่มกําลังตํารวจจราจรขั้นตํา่
ระดับ
A
B
C

เดิมมีตาํ รวจ
100
100
100

เพิม่ ร้ อยละ
60
40
20

การแบ่ งผลัดในอนาคต
70+70+20
60+60+20
100+20

จากตาราง 26 หากสถานี ตาํ รวจระดับ A แห่ งหนึ่ งมีตาํ รวจจราจรจํานวน 60 นาย จะ
ได้ตาํ รวจจราจรเพิ่ม ร้อยละ 60 หรื อ 36 คนรวมมีกาํ ลัง 96 คน สามารถจัดกําลังเป็ น 3 ผลัดได้
ดังนี้ ผลัดเช้า 42 คน ผลัดเย็น 42 คน ผลัดดึก 12 คน
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หากสถานี ตาํ รวจระดับ B มีตาํ รวจจราจร 30 นาย จะได้ตาํ รวจจราจรเพิ่มร้อยละ 40
หรื อ 12 คน รวมมีกาํ ลัง 42 คน สามารถจัดกําลังเป็ น 3 ผลัดได้ดงั นี้ ผลัดเช้า 18 คน ผลัดเย็น
18 คน ผลัดดึก 6 คน
ส่วนสถานีตาํ รวจระดับ C หากมีตาํ รวจจราจร 15 นาย จะได้ตาํ รวจจราจรเพิ่มร้อยละ 20 หรื อ
3 คน รวมมีกาํ ลัง 18 คน สามารถจัดกําลังเป็ น 2 ผลัด คือ ผลัดกลางวัน 15 คน ผลัดกลางคืน 3 คน
ข้อดีของการแบ่งกําลังตํารวจเป็ นผลัดคือ การมีตาํ รวจจราจรในผลัดดึก เพื่อกวดขัน
วินยั จราจร ซึ่งเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุสาํ คัญ และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลมาก่อน
การดําเนิ นการดังกล่าว ยังไม่รวมการเพิ่มนายตํารวจสัญญาบัตร และการปรับเลข
ตําแหน่งตํารวจฝ่ ายป้ องกันปราบปรามที่ทาํ หน้าที่จราจรเป็ นตํารวจจราจร
3.3.3 เกณฑ์ การเพิม่ ตํารวจ 1 คน
การเพิ่มตํารวจจราจร 1 คน ควรมีหลักเกณฑ์รองรับ คือปริ มาณงานเท่ากับ 40 ชัว่ โมง
ทํางานต่อสัปดาห์ ปริ มาณงานดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับงานใน 3 ลักษณะคือ
1) การจัดการจราจร ประกอบด้วย การยืนประจําจุด การควบคุมการจราจร
ทางแยก การประจําจุดกลับรถ ซึ่ งสถานี ตาํ รวจสามารถสํารวจได้ว่ามีจุดที่จาํ เป็ นต้องจัดการ
จราจรเท่าใด
2) การควบคุมวินยั จราจร ประกอบด้วย การตั้งจุดตรวจ การออกสายตรวจ
จราจรซึ่งควรรวมงานใหม่คือ การกวดขัดวินยั จราจร เช่น ตั้งจุดตรวจในเรื่ องความเมา การฝ่ า
ฝื นสัญญาณไฟจราจรในเวลากลางคืนด้วย
3) งานอื่นๆ ได้แก่ การรับเสด็จ กิจการพิเศษ งานเทศกาลต่าง ๆ
การเพิ่มเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 1 คน จึงอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เนื้ องานที่สถานี ต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย
3.3.4 ความคุ้มค่ าของการเพิ่มตํารวจ 1 คน
แน่ นอนว่า การเพิ่มตํารวจจราจร 1 คนนํามาซึ่ งการเพิ่มขึ้ นของงบประมาณด้าน
บุคคลากร หากตํารวจจราจรที่เพิ่มขึ้น 1 คนนั้นมิได้มีศกั ยภาพที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างที่ควร
จะเป็ นอันเนื่ องมาจากสาเหตุดงั เช่น ความสามารถส่ วนบุคคล การขาดเครื่ องมือที่จาํ เป็ นใน
การกวดขันวินยั จราจร เป็ นต้น การเพิ่มตํารวจ 1 คนนั้นก็จะไม่ช่วยในการลดอุบตั ิเหตุจราจร
ใดๆ จึงไม่นาํ มาซึ่ งความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณ ดังนั้นการเพิ่มตํารวจ 1 คนในที่น้ ี อยู่
บนเงื่อนไขจําเป็ นที่ว่าจะต้องการเพิ่มตํารวจ 1 คนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
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ลดความสูญเสี ย ดังนั้นการเพิ่มตํารวจจราจร 1 คนนั้นมีนยั เชิงนโยบายมิใช่เพียงแค่การเพิ่ม
จํานวนคน แต่มีความหมายรวมถึงความจําเป็ นของการปรับปรุ งการจัดการเวลาทํางานโดย
คํานึงถึงประสิ ทธิภาพการทํางานระหว่างวัน การเสริ มสร้างความพร้อมของอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น
อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงแรงจูงใจในการทํางานประเภทต่างๆ หากเพิ่มบุคคลากรพร้อม
กับการปรับมาตรการดังกล่าวด้วยแล้ว จึงจะกล่าวได้ว่า การเพิ่มตํารวจ 1 คนมีความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ในแง่ของการลดความสูญเสี ยจากอุบตั ิเหตุจราจร ในแต่ละปี ความสูญเสี ย
ทางเศรษฐกิ จอันเนื่ องมาจากอุบตั ิ เหตุจราจรสู งถึงหลักแสนล้านบาท ดังนั้นหากการเพิ่ม
ตํารวจที่มีประสิ ทธิ ภาพ 1 คนในการอํานวยการจราจรและกวดขันวินัยจราจรสามารถลด
อุบัติเหตุ รุ นแรงลงไปได้อย่างน้อย 10% ก็สามารถนับได้ว่าการเพิ่ม จํานวนตํารวจที่ มี
ประสิ ทธิภาพ 1 คนเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า แนวทางการเพิ่มตํารวจจราจรที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น
จะได้กล่าวต่อไปในหัวเรื่ องการพัฒนาฝ่ ายอํานวยการจราจร
3.4 การพัฒนาฝ่ ายอํานวยการจราจร
ฝ่ ายอํานวยการจราจร ของสํานักงานตํารวจแห่ ง ชาติ ลําดับแรกที่ ค วรได้รับการ
พัฒ นาคื อ กองพัฒ นาการจราจรและการบริ ก ารประชาชน โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้มี ขี ด
ความสามารถในการแก้ไข และควบคุมงาน 2 ด้าน คือ งานประจําและงานพัฒนา
งานประจําในอนาคต ควรจะแก้ไขให้มีอาํ นาจหน้าที่ครอบคลุมปั ญหาสําคัญ 4 ด้าน
คือ กําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริ หารงานจราจร
ส่ วนการพัฒนาควรเน้น 2 เรื่ อง คื อ การพัฒนาระบบการจัด การจราจร และการ
พัฒนายุทธวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร
โครงสร้ างหน้าที่ของกองพัฒนาการจราจรในอนาคต ควรปรั บปรุ งให้รับผิดชอบ
เฉพาะงานด้านการจราจร และมีเชี่ยวชาญอย่างน้อย 4 ด้าน ดังภาพ 8
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ภาพ 8
โครงสร้ างกองพัฒนางานจราจร
กองพัฒนาการจราจร

1.การจัดการจราจร

2.การจัดการอุบตั ิเหตุ

3.งบประมาณ/กําลังพล/
พัสดุ

4.ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

จากภาพ 8 โครงสร้างระดับกองกํากับการของ กองพัฒนาการจราจรและขนส่งอาจจะต้อง
เพิ่มหน้าที่อย่างน้อย 4 กองกํากับการ ได้แก่ การจัดการจราจร การจัดการอุบตั ิเหตุ แผนงานและ
งบประมาณ และฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โครงสร้างของงานใหม่ที่เกิดขึ้นคือ ลําดับที่ 1, 2 และ 3 ส่ วน
ลําดับที่ 4 คืองานปัจจุบนั งานด้านสารสนเทศ กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ วิชาการ เป็ นต้น
บุคลากร ของกองพัฒนาการจราจรควรแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ร้อยละ
40 และสายนักวิชาการ ร้อยละ 60 โดยสายนักวิชาการ อาจรับบุคคลพลเรื อน ที่มีคุณวุฒิและ
ความสามารถสู ง เช่น พนักงานของรัฐ เพื่อทําหน้าที่ซ่ ึ งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจขาดแคลน หรื อไม่
ถนัด ซึ่งจะทําให้กองพัฒนาการจราจร สามารถแก้ปัญหาความอ่อนแอของฝ่ ายอํานวยการที่มี
มานานได้ เนื่องจากไม่มีการวิง่ เต้นโยกย้าย สามารถพัฒนางานได้ต่อเนื่อง
สําหรับสายนักวิชาการ อาจจะกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ระบบ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่มีการประเมินผลงานทางวิชาการควบคู่ไปด้วย พร้ อมกับมีเงิ น
ประจําตําแหน่ง
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หน้า ที่ ข องกองพัฒ นางานจราจร ในอนาคต จะเป็ นฝ่ ายอํา นวยการที่ ดู แ ลการ
บริ หารงานจราจรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ครบทุกด้าน
3.4.1 นักวิชาการจราจร
เนื่ องจากนักวิชาการจราจรของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติมีความขาดแคลน สาเหตุ
สําคัญเกิดจากไม่มีหน่ วยงานรองรับ ทําให้อยูใ่ นระบบปิ ด กล่าวคือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจราจรมีขอ้ จํากัด ผูท้ ี่เป็ นวิทยากรหรื อนักวิชาการมักจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิที่
มีประสบการณ์ แต่ขาดองค์ความรู้ ดังภาพ 9
ภาพ 9
วงจรการถ่ ายทอดความรู้ ภายในองค์ กร

1
รร.นายร้อยตํารวจ
รร.พลตํารวจ

2
-หาความรู ้เอง
- การสังเกต
- อบรมหน้าแถว
- สอนกันเอง
- การสังเกต

3

4

ปฏิบตั ิงาน
- จัดการจราจร
- ตั้งจุดตรวจ
- อื่นๆ

หลักสูตร
ฝึ กอบรม

5

จากภาพ 9 สามารถอธิบายวงจรการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรได้ ดังนี้
1) โรงเรี ย นนายร้ อยตํารวจ และโรงเรี ยนพลตํารวจ ผลิ ตข้าราชการตํารวจ
ออกมาปฏิบตั ิหน้าที่โดยทั้งสองโรงเรี ยน เป็ นหลักสูตรการเป็ นข้าราชการตํารวจทัว่ ไป มีการ
เรี ยนวิชาการจราจรมาบ้างแต่มิได้ผลิตเพื่อสายงานจราจร
2) ข้าราชการระดับสัญญาบัตร ส่ วนใหญ่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเอง และใช้
การสังเกตวิธีการทํางาน ส่วนตํารวจชั้นประทวน จะได้รับความรู้จากการอบรมหน้าแถวจาก
นายตํารวจ การสอนกันเองและการสังเกต
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3) ความรู้ที่ได้ จะใช้ในการปฏิบตั ิงานในขั้นตอนที่ 3
4) เมื่ อมี ห ลักสู ต รการฝึ กอบรม วิทยากรที่ ได้รั บเชิ ญ มักจะเป็ นนายตํารวจ
จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 ที่มีประสบการณ์หรื อมีตาํ แหน่งสูง มาเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้
5) ความรู้ ที่ ได้จะถูกป้ อนกลับไปสู่ ผูป้ ฏิ บัติห น้าที่ อีก หรื อ บางกรณี อาจถูก
ป้ อนกลับไปที่โรงเรี ยนพลตํารวจ หากได้รับเชิญ
จากภาพ 9 สามารถใช้อธิ บายได้ว่า เหตุใดข้าราชการตํารวจจราจร จึงไม่อยาก
เข้ารับการฝึ กอบรม โดยให้เหตุผลว่า วิทยากรไม่มีคุณภาพ และเหตุใดองค์กรจึงขาดทิศทาง
ในการทํางานหรื อพัฒนาหน่วยงานมาเป็ นเวลานาน
3.4.2 การสร้ างนักวิชาการจราจร
การแก้ไขในเรื่ องนี้ ควรจะสร้างวงจรการถ่ายทอดความรู้เป็ นระบบเปิ ด จาก
เดิมที่เป็ นระบบปิ ด เปลี่ยนวงจรการสร้างนักวิชาการใหม่ เพื่อรับความรู้ที่เป็ นสากล สร้างมือ
อาชี พ เพื่ อเป็ นนัก วิช าการจราจร ซึ่ งจะมี ค วามแตกต่ า งจากผูม้ ี ประสบการณ์ ใ นอดี ต ดัง
รายละเอียดในภาพ 10
ภาพ 10
นักวิชาการจราจร
ความรู ้ที่เป็ นสากล

การเขียน
ผลงานวิชาการ

การทําวิจยั

นักวิชาการ
จราจร
การประชุม/สัมมนา
ระดับสากล

ตํารวจจราจร

การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
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นักวิช าการจราจร ในอนาคตควรมี เป็ นอัตราส่ วนกับ กําลัง ตํารวจจราจรทั้ง หมด
ในอัตราขั้นตํ่า 1 : 1,000 คน กล่าวคือ หากมีตาํ รวจจราจร 10,000 คน ควรมีนกั วิชาการจราจร
ที่ เป็ นเจ้า หน้าที่ ตาํ รวจ 10 คน ได้รั บการแต่ ง ตั้ง กระจายกันไปตามกองบัญชาการต่ าง ๆ
กองพัฒนาการจราจร โรงเรี ยนจราจร หรื อโรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ ทําหน้าที่วิจยั วางแผน
พัฒนาหน่วยงานและ ฝึ กอบรม
การสร้ างนักวิช าการจราจรเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนางานด้านฝ่ ายอํานวยการ
หน้าที่ของนักวิชาการจราจรคือ การพัฒนายกระดับความปลอดภัยทางถนน และการบริ การ
การเดินทางที่มีประสิ ทธิภาพ
3.4.3 งานธุรการสถานีตาํ รวจ
งานธุ ร การสถานี ต ํา รวจที่ ไ ด้รั บ ทราบจากการศึ ก ษา มี ปั ญ หาในเรื่ อง
เจ้าหน้าที่ ธุรการที่ ม ักจะมาจากเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ ที่ จาํ เป็ นต้องมาทํางานธุ รการ
โดยที่ไม่ถนัดหรื อไม่สมัครใจ ทําให้งานไม่มีคุณภาพงาน การแก้ไขในเรื่ องนี้ อาจมีทางเลือก
ในการดําเนินงานใหม่ ดังภาพ 11
ภาพ 11
การจัดตั้งฝ่ ายธุรการจราจรประจําสถานีตาํ รวจ
สารวัตรจราจร

รองสารวัตรจราจร

ธุรการจราจร
ชั้นประทวน
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จากภาพที่ 11 ควรจัดตั้งฝ่ ายธุรการจราจรประจําสถานี ตาํ รวจ ให้มีอตั ราคนและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม แทนการช่วยราชการ โดยขึ้นอยูต่ ามสายการบังคับบัญชาของสารวัตร
จราจร นอกจากนี้ ฝ่ายธุ รการจราจร ควรมีความสามารถในการทํางานสําคัญอย่างน้อย 4 เรื่ อง
ดังภาพ 12 ดังนี้
ภาพ 12
งานธุรการจราจรประจําสถานี
หัวหน้าธุรการจราจร

ใบสั่ง/ยึดรถ

ธุ รการ/แผนงาน

ซ่อมบํารุ ง/รถยก

ทัว่ ไป

จากภาพ 12 งานธุ รการจราจรประจําสถานี ตาํ รวจในอนาคต ควรปรั บให้มีหน้าที่
(Function) อย่างน้อย 4 ข้อ ดังภาพ คือสามารถเก็บใบสั่งด้วยระบบสารสนเทศ จัดสถานที่
ยึดรถของสถานี ทํางานด้านรายงาน ธุรการ แผนงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดูแลการยืม-คืน
รถราชการ การเบิ กนํ้ามัน และวางระบบจัด จ้างเพื่อซ่ อมบํารุ ง การควบคุม ผูข้ ับรถยกให้
ปฏิบตั ิงานตามคําสัง่ รวมถึงงานทัว่ ไป ที่อาจเกี่ยวข้องกับป้ ายจราจรต่าง ๆ
ฝ่ ายธุ รการจราจร อาจวิเคราะห์ตาํ แหน่งให้สถานี ตาํ รวจขนาดใหญ่ โดยไม่ใช้อตั รา
ข้าราชการตํารวจ แต่อาจใช้บุคคลพลเรื อน โดยการจ้างเหมาบริ ษทั เอกชน จํานวนคนที่จา้ ง
ควรมี จาํ นวนไม่ม าก ประกอบด้วยหัวหน้า 1 คน ปริ ญญาตรี 2 คน ช่ าง 2 คน พนักงาน
ขับรถยก 2 คน
หากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีนโยบายจ้างบุคลากรเอกชนจํานวนมาก จะทําให้มี
บริ ษทั ที่ จะสนใจลงทุน โดยอาจเปิ ดให้รับงานเป็ นรายกองบัญชาการ 10 แห่ ง ด้วยวิธีการ
แข่งขัน
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ยกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น (2007, Keisatsu Hakusho; White Paper of Police
Affairs) ซึ่ งงานตํารวจจะแบ่งออกเป็ นส่ วนกลางและส่ วนจังหวัด (Prefectures) ในกรณี ของ
ตํารวจส่ วนกลางนั้น ในปี 2007 มีกาํ ลังพลรวมทั้งสิ้ น 7,568 คน มีตาํ รวจ 1,774 นาย ตํารวจ
รักษาองค์พระจักรพรรดิ 906 นาย และเจ้าหน้าที่ทว่ั ไป 4,888 นาย หากคิดสัดส่ วนของกําลัง
พลที่มิใช่ตาํ รวจแล้วมี กว่าร้ อยละ 64.5 ในด้านของตํารวจส่ วนจังหวัดนั้นมีกาํ ลังพลรวม
ทั้งสิ้ น 282,313 คน มีตาํ รวจรวมฝ่ ายบริ หารและปฏิบตั ิการ 253,505 นาย และมีเจ้าหน้าที่
ทัว่ ไป 28,808 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.2 หากพิจารณารวมทั้งสองส่ วนเข้าด้วยกันพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ทว่ั ไปที่มิใช่ตาํ รวจในองค์กรของตํารวจคิดเป็ นร้อยละ 11.6 หากพิจารณาประเภท
ของอาชี พในสายงานตํารวจที่ มิได้มี ส ถานภาพเป็ นตํารวจแต่ เป็ นเจ้าหน้าที่ ท่วั ไปได้แ ก่
งานธุรการทัว่ ไป (ระดับวุฒิมธั ยมปลาย/ปริ ญญาตรี ) งานด้านจัดการข้อมูลช่างยนต์ ลูกเรื อ
ตรวจการ พนักงานขับเฮลิค อปเตอร์ นักวิจยั ในสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ นักจิ ตวิทยาเด็กเยาวชน นักสาธารณสุข
3.4.4 การพัฒนาสายงานอํานวยการจราจรทั้งหมด
เจ้าหน้าที่สายงานอํานวยการจราจร ที่ประจํา สถานี กองกํากับการ กองบังคับการ
กองบัญชาการ และสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ควรได้รั บการพัฒนาในงานสําคัญ 3 เรื่ อง
ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ โดยทางเลือกที่ 1 จัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ในสายงานให้มี
ความรู้ความสามารถ หรื อทางเลือกที่ 2 จ้างบุคลากรเอกชน เข้ามาทําหน้าที่น้ ี แทน โดยค่อย
เป็ นค่อยไป เพื่อเปลี่ยนถ่ายหน้าที่ และรับงานใหม่
การใช้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทํางานฝ่ ายอํานวยการ มีขอ้ ดีในเรื่ องประสบการณ์ และความ
เข้าใจงานตํารวจ แต่มีขอ้ เสี ยคือ การวิ่งเต้นโยกย้าย คุณภาพของงาน ขาดวิสัยทัศน์และงาน
ไม่ต่อเนื่อง
การจ้างบุคลากรเอกชน ยังไม่มีมาก่อน แต่หากเทียบกับภาคเอกชน หมายถึงการจ้าง
มืออาชี พ ที่ มีความหวังว่าจะพัฒนางานให้เข้าระบบ พัฒนาเข้าสู่ ระบบสารสนเทศ มี ความ
คล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพสู ง ปั ญหาในการทํางานอยูท่ ี่การยอมรับ ซึ่ งหากการคัดเลือกได้
ผูร้ ับงานที่เหมาะสม น่าจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว
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3.5 อุปสรรคในการแก้ไข
การวิเคราะห์การจ้างบุคลากรเอกชน การพัฒนาหน่วยงานฝ่ ายอํานวยการจราจร และ
การเพิ่มเจ้าหน้าที่ตาํ รวจประจําสถานีต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร
และมีความขัดแย้งต่อบริ บทด้านกฎหมายหรื อไม่ อาจกล่าวได้ ดังนี้
จุดแข็ง ปั ญหาการจราจรเป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศ มีหน่ วยงานต่างๆให้ความ
สนใจ ข้อเสนอในการพัฒนางานจราจรจําเป็ นจะต้องดําเนิ นการเพราะเป็ นการลงทุน ที่ มี
ความเสี ยหายเกิดขึ้นแล้วจํานวนมาก และต้องทําแข่งกับเวลา
จุดอ่อน ระบบราชการเป็ นระบบที่อ่อนไหว ปรับตัวช้า ไม่กล้าตัดสิ นใจ ถ้าผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงไม่เข้าใจและลงมาสังการ การแก้ไขใดๆก็จะไม่เกิดผลสําเร็ จ
ภัยคุกคาม ความไม่มน่ั คงของรัฐบาลและนักการเมือง ภัยทางเศรษฐกิจโลกอาจทําให้
รัฐบาลไม่กล้าตัดสิ นใจที่จะใช้เงิน หรื อเพิ่มกําลังคน
โอกาส ปั ญหาการจราจรมีการทดลองแก้ไขมาแล้วหลายปี โดยเน้นการทํางานด้าน
ต่างๆจํานวนมาก แต่ไม่ใช่การสร้างเข้มแข็งให้กบั การบังคับใช้กฎหมายมาก่อน การริ เริ่ ม
ดําเนินการใหม่ ๆ น่าจะเป็ นเรื่ องที่น่าทดลองให้การสนับสนุน เพราะทางอื่นได้ลองมาแล้ว
สําหรับบริ บททางกฎหมายนั้น อาจพิจารณาได้ ดังนี้
1) พรบ.จราจรทางบกฯ พรบ.รถยนต์ พรบ.ขนส่ งฯและกฎหมายอื่น ไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริ หารงานจราจรครั้งนี้
2) กฎหมายอาญา ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
วางแผนแก้ไขปัญหาครั้งนี้เช่นกัน
3) ระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ไม่เป็ นอุปสรรค และยังให้
การสนับสนันให้ดาํ เนินการได้ดว้ ย
ส่ วนที่ 2 การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษา สามารถอภิปรายใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1) สถานการณ์
กําลังคน เงิ น วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 2) โครงสร้ างการทํางานประจําวันในการจัดการ
จราจร และบังคับใช้กฎหมาย 3) เสนอแนะโครงสร้างในการทํางาน ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
ป้ องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุและใช้ทรัพยากรการบริ หารที่เหมาะสม และ 4) เรื่ องอื่นๆ
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1. สถานการณ์ กาํ ลังคน เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการ
จากการศึกษา พบว่า สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีปัญหาด้านการจัดการ ทําให้ขาด
กําลังเจ้าหน้าที่ ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยการที่อ่อนแอ
โดยได้นาํ เสนอในส่วนที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ข้อ 2 ผลการวิจยั ด้านการจัดการ ซึ่ งเสนอ ผลเสี ย
ของการบริ หารงานจราจร ต่อประเทศไทย การจําแนกให้เห็นว่ากําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจในพื้นที่ได้รับมีประมาณร้อยละ 50 ของความต้องการจริ ง มานานประมาณ
กว่า 10 ปี แล้ว
2. โครงสร้ างการทํางานประจําวันในการจัดการจราจรและบังคับใช้ กฎหมาย
โครงสร้างการทํางานประจําวันของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจร เป็ นการทํางานส่ วนใหญ่
ไปกับการจัดการจราจรประจําวัน คือใช้เวลาและทรัพยากรไปประมาณร้อยละ 70 ของที่มี
ส่ วนการบังคับใช้กฎหมาย ใช้ประมาณร้ อยละ 30 ของที่มี สาเหตุเพราะ ปั ญหาการจราจร
ติดขัดเป็ นปั ญหาเฉพาะหน้าที่เห็นได้ชดั เจน ส่ วนปั ญหาอุบตั ิเหตุน้ นั เจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่มี
เวลา คงใช้เวลาว่างเท่านั้นที่จะไปตั้งจุดตรวจ โดยทัว่ ไปคือเวลาสาย และช่วงบ่ายของแต่ละวัน
การแก้ไขสถานการณ์จราจรให้ดีข้ ึน จําเป็ นจะต้องปรับโครงสร้างการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจจราจร ให้ทาํ งานได้ท้ งั 2 หน้าที่ คื อการจัดการจราจร และการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อให้เกิดวินยั จราจร โดยจําเป็ นจะต้องวางแผนให้มีกาํ ลังทํางานด้านการบังคับใช้
กฎมายทั้งกลางวันและกลางคืน รายละเอียดได้นาํ เสนอ ในส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อ 3.3
แนวความคิดในการเพิ่มตํารวจจราจรไว้แล้ว ว่าควรเพิ่มกําลังเท่าที่จาํ เป็ น โดยเพิ่มแตกต่าง
กันไปตามขนาดของสถานีตาํ รวจ เพื่อให้เกิดการแบ่งงานเป็ นผลัดได้ครบ 3 ผลัดใน 1 วัน
3. เสนอแนะโครงสร้ างในการทํางานทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
โครงสร้างในการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถป้ องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุและใช้
ทรัพยากรการบริ หารที่เหมาะสม ที่ควรดําเนิ นการประกอบไปด้วย 4 ส่ วน คือ การปรับปรุ ง
ศักยภาพของกองพัฒนาการจราจร การพัฒนานักวิชาการจราจร การพัฒนางานธุรการจราจร
ประจําสถานีตาํ รวจ และพัฒนาสายงานฝ่ ายอํานวยการ
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3.1 กองพัฒนาการจราจร ที่ปรับปรุ งใหม่จะมีอาํ นาจหน้าที่ครอบคลุมงานสําคัญ 4
เรื่ อง ได้แก่ คน เงิน วัสดุอปุ กรณ์และการจัดการ โดยมีบุคลากรเอกชนที่มีคุณภาพสูงเข้ามา
ทํางานด้วย ส่วนเรื่ องเร่ งด่วนคือ การเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ในระยะต้นได้เสนอ
แนวทางปฏิบตั ิไว้แล้วแต่การพัฒนาด้านอื่นๆ ควรมอบหมายกองพัฒนาการจราจรดําเนินการ
ต่อไป
3.2 การพัฒนานักวิชาการจราจร จะช่วยเสริ มความเข้มแข็งให้แก่งานตํารวจจราจร
ในระยะยาว เมื่อมีกระบวนการสร้างมืออาชีพ ที่จะก้าวมาทํางานด้านวิชาการ การพัฒนา และ
เป็ นบุคคลชั้นนํา(Elite) ขององค์กรในอนาคต
3.3 การพัฒนางานธุรการจราจรประจําจังหวัด จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ผปู้ ฏิบตั ิไม่ได้
รับความสะดวกในการทํางาน โดยอาจใช้บุคลากรเอกชน
3.4 การพัฒนาสายงานฝ่ ายอํานวยการทั้งหมด จะช่วยแก้ไขปัญหาการสนับสนุน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้ได้รับความสะดวก มีคน เงิน อุปกรณ์การทํางานพร้อม โดยอาจจะใช้
บุคลากรเอกชนเช่นกัน
รายละเอียดได้นาํ เสนอแล้วใน ข้อ 3.4 การพัฒนาฝ่ ายอํานวยการจราจร
ข้อดีของการใช้บุคลากรเอกชน คือ มีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นสายงานอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างรวมสวัสดิการแล้ว และพัฒนางานได้
ข้อเสี ยของการจ้างบุคลากรเอกชนคือ ความไม่ไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ขา้ ราชการ ซึ่ง
สามารถแก้ไขได้

ส่ วนที่ 3. ข้ อเสนอแนะ
1. เสนอสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับทราบผลการศึกษา เห็นชอบในหลักการ
และตั้งหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการดําเนินการต่อไป
2. จัดประชุม/สัมมนา เพื่อเผยแพร่ รับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและการ
พัฒนางานจราจรตามที่เสนอ
3. เสนอสํานักงบประมาณให้ทราบปัญหาด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทํางานของตํารวจจราจร และแนวทางแก้ไข
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4. เสนอรั ฐบาลให้ทราบปั ญหาด้านกําลัง พล งบประมาณ และแนวทางการ
แก้ปัญหาที่จะมีในอนาคต เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อเสนอแนะ
5. ตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนางานด้านการจราจรสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ โดยมี
หลายหน่วยงานเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
6. ตั้ง โรงเรี ย นจราจร เพื่ อฝึ กอบรมเจ้า หน้า ที่ ต าํ รวจจราจรให้เ ป็ นสายงาน
วิชาชีพ โดยมีการวางแผนให้สาํ เร็ จใน 2 ปี
7. พิจารณาความเป็ นไปได้ในการตั้งกองทุนจราจร โดยนําเงินรายได้ของรัฐมา
สนับสนุนเข้ากองทุน อาทิ ภาษีน้ าํ มัน ภาษีรถยนต์ ค่าปรับจราจร และเงินบริ จาคจากสมาคม
ประกันภัย โดยมีรูปคณะกรรมการ ที่เป็ นเอกชน มีหน้าที่สนับสนุนการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุจราจร การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ การฝึ กอบรม วิชาการ การเยียวยาผู้
ได้รับผลร้ายจากอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
8. พัฒนากองพัฒนาการจราจรและขนส่ ง ด้านโครงสร้างหน้าที่ บุคลากร และ
ให้อาํ นาจในการดูแลงานสําคัญด้านการจราจรครบทุกด้าน
9. จ้างบุคลากรเอกชน ประจํางานธุ รการจราจรประจําสถานี ฝ่ ายอํานวยการ
จราจร นักวิชาการ และอื่นๆ เพื่อเข้ามาทํางานฝ่ ายอํานวยการ
10. ปรับปรุ งระบบการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ตาํ รวจจราจร และแยกสายงานจราจร
เป็ นสายงานวิชาชีพ มีระบบการสอบ ค่าตอบแทน การเจริ ญเติบโต
11. ปรับปรุ งศูนย์จราจรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพิ่มโครงสร้างการทํางาน อย่างน้อย
มี งานสําคัญ 7 ด้านคื อ 1. การจัดการจราจร 2. การป้ องกันอุบตั ิ เหตุ 3. เสี ยงดัง ควันดํา
ความเร็ ว ความเมาฯ4. ศู น ย์ค วบคุ ม จราจร 5. ใบสั่ ง ใบขับ ขี่ 6. ช่ า งยนต์ ตรวจสภาพ
7. อํานวยการ โดยยกระดับหัวหน้าหน่วยเป็ นระดับผูก้ าํ กับการ และนําโครงสร้างนี้ ไปใช้กบั
เมืองใหญ่อื่นๆ
12. วางหลักเกณฑ์ให้ผบู้ ริ หารงานจราจรระดับสู ง เมื่อรับตําแหน่ งใหม่ จะต้อง
เข้ารั บฟั งคําบรรยาย อย่างน้อย 4 หัวข้อคื อ 1. สถานการณ์ จราจร 2. แนวทางการจัดการ
จราจร 3.แนวทางการป้ องกันแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ 4. กําลังพล แผนงาน งบประมาณ
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