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บทสรุปผู้บริหาร
การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกคือภัยคุกคามส�ำคัญด้านสาธารณสุข เป็นเหตุให้แต่ละปี มีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 1.25 ล้านคน และผู้บาดเจ็บประมาณ 20-50 ล้านคน ดังนั้น โครงการความปลอดภัยทางถนน
ของโลกตามการริเริ่มของบลูมเบิร์ก (Bloomberg Initiative for Global Road Safety หรือ BIGRS) จึงมอบทุน
สนับสนุนแก่ประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง 5 ประเทศ เพื่อปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ส�ำหรับ
รับมือปัญหาดังกล่าว โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจาก
นี้การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกด�ำเนินการนั้น
ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความปลอดภัยทางถนนของโลกตามการริเริ่มของบลูมเบิร์กด้วยเช่นกัน โดยมี
จุดประสงค์เพือ่ ให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย
ทางถนนมีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อประเมินกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างรอบด้าน อันน�ำไปสู่
การน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่างๆ ดังนัน้ ในการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุจดุ ประสงค์ดงั กล่าว จึงมีการทบทวนเอกสาร
ต่างๆ และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ
การประเมินเชิงสถาบันชีว้ า่ ปัจจุบนั มีหลายองค์กรในประเทศไทยด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน ดังนั้น จึงได้มกี ารสร้างระบบบริหารจัดการ (Management System) ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ว่าด้วย “การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน”) พ.ศ. 2554 เพื่อให้องค์กรต่างๆ
ประสานงานกันโดยใกล้ชดิ และบรรลุเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action
for Road Safety) ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด (คือ “คณะกรรมการ
นโยบายป้องกัน และลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ” “ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน” และ “ศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน”) แต่ระบบบริหารจัดการมีจุดอ่อนหลายด้าน เช่น นักการเมืองระดับสูง
ด�ำรงต�ำแหน่งทัง้ ประธานคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ และประธานศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ท�ำให้เวลาประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีจ�ำกัด นอกจากนี้
เลขานุการคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดมีหน้าที่เพียงการประสานงาน แต่กลับไม่มีอ�ำนาจหรือหน้าที่จริงในคณะ
กรรมการชุดนั้นๆ
การประเมินกฎหมายเชิงลึกชี้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จ�ำเป็นในการแก้ไขปัจจัย
เสีย่ งต่อความปลอดภัยทางถนนอยูแ่ ล้ว แต่มกี ฎหมายไม่กฉี่ บับทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสากล อีก
ทั้งกฎหมายมีช่องโหว่ท่ตี ้องแก้ไข นอกจากนี้ ประเทศไทยควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับ
เด็กในรถยนต์เพื่อป้องกันเด็กที่น่ังในรถยนต์ รวมทั้ง บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานรถยนต์ให้ดยี ิ่งขึ้น ด้วยช่องโหว่ดงั กล่าว ขอแนะน�ำให้รัฐบาลไทย 1) ศึกษาแนวทางสร้างความรับ
ผิดชอบทางการเมือง (Political Commitment) ด้านความปลอดภัยทางถนน 2) ศึกษาทางเลือกต่างๆ เพื่อ
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เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ และ 3) จัดให้มรี ะบบสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเลขานุการคณะ
กรรมการชุดต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนสอดคล้องกับหลักปฏิบัตทิ ี่ดี
ของสากล ขอแนะน�ำให้ประเทศไทย (1) บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ (2) ลด
อัตราความเร็วสูงสุดในเขตเมือง (3) ท�ำให้กฎหมายว่าด้วยอัตราความเร็ว 2 ฉบับ (พระราชบัญญัตจิ ราจรทาง
บก และพระราชบัญญัตทิ างหลวง) สอดคล้องกัน (4) ก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดส�ำหรับผู้ขับขี่มือ
ใหม่ให้ต�่ำกว่าเดิม (5) ก�ำหนดให้ผู้น่งั ตอนหลังคาดเข็มขัดนิรภัย (6) ก�ำหนดมาตรฐานหมวกนิรภัยส�ำหรับ
เด็ก (7) มีข้อก�ำหนดยึดรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Impoundment) และ (8) บังคับใช้กฎหมายและกฎ
ระเบียบเพื่อปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์ให้ดีขึ้น อีกทั้ง ประเทศไทยต้องเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน เช่น มีบทก�ำหนดโทษรุนแรงขึ้น เพิ่มค่าปรับ มีเครื่องไม้เครื่องมือ
เพียงพอ มีระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับการจัดเก็บค่าปรับ ใช้ระบบระดับชาติในการตัดคะแนนเมือ่ กระท�ำ
ผิดกฎหมายจราจร (National Demerit Point System) และสร้างการตระหนักรูข้ องประชาชนต่อความปลอดภัย
ทางถนนและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน
เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งแสดงถึง
การด�ำเนินการจริงจังในการลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก จึงหวังว่าความกระตือรือร้นเช่นนี้
ของประเทศไทยจะมีสว่ นช่วยให้โครงการความปลอดภัยทางถนนของโลกตามการริเริม่ ของบลูมเบิรก์ ประสบ
ความส�ำเร็จ และขยายสู่การด�ำเนินการไปทั่วประเทศ
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บทน�ำ
การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกคือภัยคุกคามส�ำคัญด้านสาธารณสุข อันเป็นเหตุให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 1.25 ล้านคน และผู้บาดเจ็บประมาณ 20-50 ล้านคน1,2 ในแต่ละปี และหากไม่แก้ไขปัญหานี้
โดยเร่งด่วน การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกจะกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 7 ภายใน ค.ศ. 2030
ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขภัยคุกคามด้านสาธารณสุขดังกล่าว สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจงึ เรียกร้องทุกประเทศ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ฉบับสมบูรณ์ ในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
(พ.ศ. 2554-2563) ด้วยเหตุนี้ โครงการความปลอดภัยทางถนนของโลกตามการริเริ่มของบลูมเบิร์ก (พ.ศ.
2558-2562) จึงให้ทุนสนับสนุนแก่ประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง คือ ประเทศจีน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศแทนซาเนีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน ซึ่งด�ำเนินการ
โดยองค์การอนามัยโลก ส�ำนักงานประเทศไทย ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความปลอดภัยทางถนน
ของโลกตามการริเริ่มของบลูมเบิร์กในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

1.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ขององค์การ
อนามัยโลก มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย และ
มีพนื้ ที่ 510,890 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 76 จังหวัด4 ทัง้ นี้ ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชากรราว 67
ล้านคนและมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรร้อยละ 0.34 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 15,600
ดอลลาร์สหรัฐ5 เพศชายและเพศหญิงมีอายุมธั ยฐาน 35.7 และ 37.7 ปี ตามล�ำดับ5 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล6 ความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาเป็นเหตุให้เกิดการรัฐประหารใน พ.ศ. 2557 ดังนัน้ ณ ปัจจุบนั “คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ” ท�ำหน้าที่บริหารประเทศ
ด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัดพื้นฐานชี้ว่าคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น เช่น อัตราการเสียชีวิตของทารกลด
ลงจาก 31 คนต่อทารก 1000 คนใน พ.ศ. 2533 เหลือ 11 คนต่อทารก 1000 คนใน พ.ศ. 2555 ขณะที่
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปีลดลงจาก 38 คนต่อเด็ก 1000 คนใน พ.ศ. 2533 เหลือ 13 คน
ต่อเด็ก 1000 คนใน พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ปัจจุบัน ผู้ชายและผู้หญิงไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 71.5 และ 78.5 ปี
ตามล�ำดับ8 งบประมาณสาธารณสุขของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ4
ใน พ.ศ. 2558 รายงานสถานการณ์ภาระโรคของทัว่ โลก (Global Burden of Diseases) เผยว่า
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เป็นสาเหตุ 3

การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

1

อันดับแรกของการเสียชีวิตของคนไทยทุกช่วงอายุ ขณะที่สาเหตุอันดับต้นๆ ของการสูญเสียปีสุขภาวะซึ่ง
ปรับด้วยความพิการ (Disability Adjusted Life Years หรือ DALYs) คือ โรคหัวใจขาดเลือด การบาดเจ็บ
จากการจราจรทางบก และโรคหลอดเลือดสมอง8 นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุ พบว่า การบาดเจ็บ
จากการจราจรทางบกเป็นสาเหตุการเสียชีวติ และการสูญเสียปีสขุ ภาวะซึง่ ปรับด้วยความพิการในผูม้ อี ายุตำ�่
กว่า 15 ถึง 49 ปี ซึง่ เป็นกลุม่ อายุทมี่ ผี ลิตผลทางเศรษฐกิจสูงสุด (Most Economically Productive Age Group)8

1.2 วัตถุประสงค์
จุดประสงค์เฉพาะของการประเมินครั้งนี้ คือ
§§ สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินครัง้ นีจ้ ะสะท้อนถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบขององค์กรส�ำคัญๆ ในด้านการวางแผนโครงการระยะ 5 ปี
§§ ประเมินขั้นต้นในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
§§ ประเมินทางเทคนิคเชิงลึกเกีย่ วกับกฎหมายปัจจุบนั เพือ่ จัดท�ำค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงกฎหมายให้ดขี นึ้

1.3 กรอบแนวคิด
การประเมินครัง้ นีอ้ ยูใ่ นกรอบของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management
Framework) ตามทีป่ รากฏในภาพประกอบ 1.1 และ “คู่มอื การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยทางถนน” (WHO Strengthening Road Safety Legislation Manual)9,10 ขององค์การอนามัยโลก
โดยประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกทีพ่ ฒ
ั นากรอบของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ต่อมา
ธนาคารโลกน�ำกรอบนี้ไปใช้เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ประเมินความสามารถของประเทศ โดยกรอบดัง
กล่าวมี 3 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน คือ การจัดการเชิงสถาบัน (Institutional Management Functions) ซึ่ง
ก�ำหนดมาตรการต่างๆ (Interventions) อันน�ำไปสู่ผลลัพธ์ (Results) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้9
การจัดการเชิงสถาบัน มีหน้าที่ส�ำคัญ 7 ด้าน ซึ่งโดยทั่วไปด�ำเนินการโดยองค์กรรัฐ เช่น การเน้น
ผลลัพธ์ การประสานงาน กฎหมาย การระดมทุนและการจัดสรรทรัพยากร การส่งเสริม การตรวจติดตาม
และการประเมินผล และการวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ ขณะที่มาตรการต่างๆ ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อน�ำไปสู่
ผลลัพธ์ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่งและการใช้ที่ดินเพื่อความปลอดภัย การ
ปฏิบตั กิ าร และการออกแบบถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย การใช้ถนนปลอดภัย และการดูแลรักษา
หลังประสบเหตุ ดังนัน้ ระบบบริหารจัดการทีด่ ตี อ้ งก�ำหนดผลลัพธ์ทชี่ ดั เจนในลักษณะของสิง่ ทีไ่ ด้รบั (Outputs)
ผลลัพธ์ระยะกลาง (Intermediate Outcomes) และผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcomes) ทั้งนี้ เป้าหมายระยะ
กลางและระยะยาวเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการประเมินมาตรการต่างๆ และการจัดการเชิงสถาบัน9
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ภาพประกอบ 1.1: การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
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อางอิง: Bliss and Breen, Building on the frameworks on Land Transport Safety Authority, 2000; Wegman, 2001; Koomstra et al., 2002; Bliss, 2004.

อ้างอิง: Bill & Breen, 2013

ตามอธิบายไว้ข้างต้น กฎหมายเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
“คูม่ อื การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน” ขององค์การอนามัยโลก ระบุวา่ การ
ประเมินกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมี 4 ขัน้ ตอน คือ (1) ประเมินเชิงสถาบัน (2)
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศ (3) ประเมินช่องโหว่ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
และ (4) ประเมินความสมบูรณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ (หน้า 17)10 ดังนั้น การเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยว
กับกฎหมายและกฎระเบียบจะช่วยให้ทราบถึงช่องโหว่ตา่ งๆ อันน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมต่อไป10
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1.4 วิธีการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประเมินครั้งนี้ จึงท�ำการศึกษา 2 ลักษณะ คือ ประการแรก การทบทวน
เอกสารส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
§§ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน” พ.ศ. 2554
§§ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555
§§ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559
§§ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2555-2563
§§ แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558-2563
§§ เอกสารการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนน ชุดหลัก ของ
ประเทศไทย
§§ วรรณกรรมด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ซึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่
ประการทีส่ อง สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนส�ำคัญ คือ เลขานุการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
เลขานุการคณะอนุกรรมการทัง้ 3 ชุด และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ซึง่ มีความ
รอบรูด้ า้ นความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เพือ่ ให้เข้าใจดีขนึ้ ว่า ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนนมีขั้นตอนและการปฏิบัติการจริงอย่างไรบ้าง
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จ�ำนวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศไทย
2.1 แหล่งข้อมูลด้านการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศไทย
การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกเป็นปัญหาร้ายแรงทางสาธารณสุขในประเทศไทย แม้ว่าหลายภาคส่วน
ในประเทศจะมีระบบข้อมูลเพื่อรับมือกับภาระของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน แต่ระบบเหล่านี้มี
ปัญหาหลายด้าน ตาราง 2.1 ระบุว่า ในปัจจุบันข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนมาจาก 10 แหล่งข้อมูล
เช่น ระบบสารสนเทศต�ำรวจ ระบบ e-Claim บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บ (Trauma Registry) และใบมรณบัตร
โดยมี 7 หน่วยงานเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างกันและใช้ค�ำนิยามไม่เหมือนกัน นอกจากนี้
แม้ว่าขณะนี้มีแผนเชื่อมโยงข้อมูลของต�ำรวจ โรงพยาบาล และบริษัทประกันภัย เพื่อให้การประมาณการ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตท�ำได้ดขี ึ้น แต่ยงั ไม่มีการด�ำเนินการใดๆ ในเรื่องนี้ ดังนั้น ในปัจจุบัน ข้อมูลของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติจึงถูกใช้อ้างอิงเป็นการทั่วไปมากที่สุด
ตาราง 2.1: แหล่งข้อมูลอุบัติเหตุการจราจรทางบกในประเทศไทย

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ระบบสารสนเทศของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

การรายงานอุบัติเหตุบนถนนของประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

ระบบ e-Claim

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บ

กระทรวงสาธารณสุข

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ

กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ระบบ Emergency Claim Online (EMCO)

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล
(OP/PP Individual Record)

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใบมรณบัตร

กระทรวงมหาดไทย
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2.2 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากการจราจรทางบก
ข้อมูลล่าสุดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติชวี้ า่ อุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวติ จากการจราจรทางบก
ต่อประชากร 100,000 คน มีอัตราลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550 (ภาพประกอบ 2.1) ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2555
เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก 61,197 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 110,777 คน และผู้เสียชีวิต 8,724 คน ดังนั้น
ถ้าหารด้วยประชากร 67,164,130 คนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 พบว่ามีอุบัติเหตุ 91.1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ
164.9 คน ผูเ้ สียชีวติ 13.0 คนต่อประชากร 100,000 คน ตามล�ำดับ อัตราการเสียชีวติ ดังกล่าวต�ำ่ กว่าอัตราที่
องค์การอนามัยโลกเคยคาดการณ์ไว้ (ผู้เสียชีวติ 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน)1 และต�ำ่ กว่าอัตราผู้เสีย
ชีวติ ตามจ�ำนวนใบรับรองการเสียชีวติ ทีอ่ อกโดยกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
ชี้ว่า อัตราผู้เสียชีวิตลดลงในช่วง พ.ศ. 2546 ถึง 2552 แต่กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ. 2553 โดยมีอัตราผู้เสีย
ชีวติ 21.87 และ 22.89 คนต่อประชากร 100,000 คนใน พ.ศ. 2555 และ 2556 ตามล�ำดับ (ภาพประกอบ 2.2)
ภาพประกอบ 2.1: อัตราอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน
พ.ศ. 2550-2555
250.00
200.00

221.14

215.12

169.87
153.35

150.00

133.51

170.73
156.53

127.44

111.53

102.04

100.00
50.00

164.93

91.12

18.83

17.40

16.10

14.81

16.11

13.02

0.00
2007

2008

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

2009

อัตราการการเจ็บชีวิต

อ้างอิง: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2550-2555; ธนาคารโลก, 2550-2555
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2011

2012

อัตราการการเสียชีวิต

ภาพประกอบ 2.2: จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางบก พ.ศ. 2543-2556
25

16000
14000

20.9 20.5 21.3 20.4

12000

21.61

21.86

21.87 22.89
20

19.7
17.8

10000

16.6

15.9

15.3 15

15

8000
10

6000
4000

5

2000
0

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

จำนวนการเสียชีวิต

อัตราการเสียชีวิตตอประชากร 1000,000 คน

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข, 2556

ตาราง 2.2 แสดงอัตราส่วนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางบกต่อจ�ำนวนอุบัติเหตุ
แม้ว่าจ�ำนวนการบาดเจ็บต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งลดลงเล็กน้อยใน พ.ศ. 2550 ถึง 2555 แต่จ�ำนวนการเสียชีวติ
ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งค่อนข้างคงที่ คือ 0.12-0.15
ตาราง 2.2: อัตราส่วนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางบกต่อจ�ำนวนอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2550-2555

ปี

จำ�นวน
อุบัติเหตุ

ผู้เสียชีวิต

ผู้บาดเจ็บ

จำ�นวนผู้เสียชีวิต
ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

จำ�นวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

2007

101 752

12 492

142 738

0.12

1.40

2008

88 721

11 561

146 955

0.13

1.66

2009

84 806

10 717

113 048

0.13

1.33

2010

74 379

10 742

113 862

0.14

1.53

2011

68 269

9 910

104 725

0.15

1.53

2012

61 197

8 746

110 777

0.14

1.81

อ้างอิง: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2555
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2.3 การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกและประเภทรถยนต์
ข้อมูลล่าสุดของหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (ThaiRoads) ระบุว่า
อุบัติเหตุการจราจรทางบกที่เกิดกับรถยนต์ทุกประเภทลดจ�ำนวนลง แม้ว่าจ�ำนวนการจดทะเบียนรถยนต์
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2556 จะเพิ่มขึ้นจาก 19.8 เป็น 33.5 ล้านคัน11 และปรากฏชัดเจนว่า รถโดยสาร
สาธารณะมีอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุลดลงจาก 414.7 ครั้งต่อรถโดยสารสาธารณะ 10,000 คัน ใน พ.ศ. 2548
เหลือ 72.8 ครั้งต่อรถโดยสารสาธารณะ 10,000 คัน ใน พ.ศ. 2555 (ตาราง 2.1)
สิ่งส�ำคัญที่พึงทราบ คือ ร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวติ จากการจราจรทางบกในประเทศไทย คือ ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์12 จ�ำนวนดังกล่าวถือว่าสูงมากเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศทีม่ รี ายได้สงู สาเหตุหนึง่ เกิดจาก
จ�ำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา13 โดยจ�ำนวนรถจักรยานยนต์
คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของจ�ำนวนรถยนต์จดทะเบียนใน พ.ศ. 255612 รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงจะประสบ
อุบัติเหตุการจราจรทางบกมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ประเภทอื่นเพราะว่ารถจักรยานยนต์ใช้ถนน
ร่วมกับรถยนต์ขนาดใหญ่กว่าซึ่งอาจมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ ตลอดจน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวม
อุปกรณ์ปอ้ งกันตัว ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา อัตราส่วนการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
ต่อการจดทะเบียนรถยนต์ลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ไม่จดทะเบียนนับล้านคัน
ท�ำให้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่ารถจักรยานยนต์มจี �ำนวนจริงเท่าใด และที่สัญจรบนถนนมีจ�ำนวนเท่าใด
ตาราง 2.3: อัตราการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกแยกตามประเภทรถยนต์ พ.ศ. 2555

ปี

รถ
จักรยานยนต์

รถ
ส่วนบุคคล

รถกระบะ

รถตู้โดยสาร

รถโดยสาร
สาธารณะ

รถบรรทุก

จำ�นวน อัตรา จำ�นวน อัตรา จำ�นวน อัตรา จำ�นวน อัตรา จำ�นวน อัตรา จำ�นวน อัตรา
2004

77 642

58.8

46 658

177.4

34 555

102.1

3 344

91.9

4 433

414.7

10 101

147.5

2005

78 830

54.2

43 527

149.9

32 862

89.7

3 718

100.8

3 954

367.1

9 026

126.0

2006

75 752

48.0

42 091

127.1

27 871

66.8

3 140

79.4

3 391

297.0

7 737

107.7

2007

68 140

42.3

40 687

114.3

28 822

65.9

2 634

69.0

2 961

245.2

6 812

91.1

2008

59 162

36.0

40 334

105.9

24 491

53.8

2 417

63.7

2 534

202.1

5 965

77.3

2009

52 608

31.5

39 275

96.3

23 650

50.4

2 218

57.8

2 370

185.8

4 954

62.6

2010

31 426

18.2

24 453

54.4

14 219

29.1

1 458

37.2

1 289

97.8

3 236

39.6

2011

19 785

10.9

16 422

32.8

8 966

17.5

899

22.3

977

72.4

1 997

23.4

2012

20 674

10.8

17 519

29.9

9 426

17.3

919

22.0

1 002

72.8

2 193

24.4

* อัตราต่อ 10,000 คัน
อ้างอิง: มูลนิธิไทยโรดส์, 2555
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2.4 ปัจจัยเสีย
่ งต่อความปลอดภัยทางถนน
ประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนอยู่เพียงบางส่วน หน่วยเฝ้าระวังและ
สะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง สสส. ให้การสนับสนุน ได้เก็บข้อมูลทุกปีจาก 74 จังหวัด
โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 3 ปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน (ความเร็ว การสวมหมวกนิรภัย และการ
คาดเข็มขัดนิรภัย) จากทั้งหมด 5 ปัจจัยเสี่ยงตามที่องค์การอนามัยโลกระบุ ภาพประกอบ 2.3 แสดงข้อมูล
การสวมหมวกนิรภัยใน พ.ศ. 2554 ซึง่ เก็บรวบรวมโดยหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนน ซึง่ พบว่า ทุกจังหวัดมีอตั ราการสวมหมวกนิรภัยต�ำ่ กว่าร้อยละ 60 ยกเว้น กรุงเทพ ฯ จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดภูเก็ต
ภาพประกอบ 2.3: อัตราการสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554

อ้างอิง: มูลนิธิไทยโรดส์, 2555
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นอกจากนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติท�ำการวิเคราะห์ทุกปีเพื่อหาสาเหตุส�ำคัญของอุบัติเหตุ การ
จราจรทางบกในประเทศไทย เช่น ใน พ.ศ. 2556 สาเหตุหลัก คือ ความเร็ว (ร้อยละ 12.6) ตามด้วย การ
เปลี่ยนช่องจราจรในลักษณะอันตราย (ร้อยละ 12.2) การขับขี่ประชิดคันหน้ามากเกินไป (ร้อยละ 9.6) และ
การเมาแล้วขับ (ร้อยละ 6.9) (ภาพประกอบ 2.4) เมือ่ แยกกลุม่ “ความผิดพลาดของมนุษย์” “ความบกพร่อง
ของรถยนต์” และ “โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของถนน” พบว่า ใน พ.ศ. 2556 ความผิดพลาด
ของมนุษย์เป็นสาเหตุส�ำคัญของอุบัติเหตุการจราจรทางบก (ร้อยละ 77.5) ตามด้วย ความบกพร่องของ
รถยนต์ (ร้อยละ 1.3) และสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 0.4) นอกจากนี้ ภาพประกอบ 2.5 ระบุด้วยว่า ระหว่าง พ.ศ.
2549-2556 อุบัตเิ หตุการจราจรทางบกมีสาเหตุส่วนใหญ่จากความผิดพลาดของมนุษย์ (ร้อยละ 63.9)
ภาพประกอบ 2.4: ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรทางบก พ.ศ. 2556
ขับรถยนตในขณะอยูในฤทธิ์ของยาควบคุมพิเศษ
บรรทุกเกินอัตรา
ขับขี่แลวชนสัตว
ขับขี่รถยนตที่ดวงไฟชำรุด
ขับขี่รถยนตโดยไมเปดไฟ
ไมขับขี่ในชองจราจรซายสุด
ฝาฝนสัญญาณใหหยุด
ไมใหสัญญาณขณะจอด/เลี้ยว/ชะลอ
หลับใน
ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร
ขับขี่ผิดชองจราจร
ขับแซงอยางผิดกฎหมาย
ไมใหทางแกรถยนตทางเอก
ผูขับขี่ขาดประสบการการณ/มือใหม
เมาแลวขับ
ขับขี่ประชิดคันหนามากเกินไป
เปลี่ยนชองจราจรในลักษณะอันตราย
ขับเร็วเกินกวาอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด
อื่นๆ

0.03%
0.05%
0.14%
0.16%
0.27%
0.54%
0.85%
0.95%
1.03%
1.52%
2.02%
2.56%
3.39%
4.37%
6.92%
9.60%
12.20%
12.61%
18.07%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%

อ้างอิง: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2556
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ภาพประกอบ 2.5: ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรทางบก พ.ศ. 2549-2553

สภาพแวดลอม
รอยละ 5.76
ขอบกพรองของ
รถยนตรอยละ 4.76
ถนน
รอยละ 8.08

อื่น ๆ
รอยละ 17.50

ผูใชถนน
รอยละ 63.80

อ้างอิง: ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2549–2556

2.5 ภาระทางเศรษฐกิจเนื่องด้วยการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกใน
ประเทศไทย
การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกสร้างภาระทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทย โดยรายงาน
สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 ระบุว่า อุบัติเหตุการจราจรทางบกในประเทศไทย
สร้างความสูญเสียร้อยละ 3.0 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ1 และข้อมูลจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ระบุเช่นกันว่า อุบัติเหตุการจราจรทางบกสร้างความเสียหายเฉลี่ย 328 ล้านบาทต่อปี (ตาราง 2.4) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตาราง 2.4: ภาระทางเศรษฐกิจเนือ่ งด้วยการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศไทย
พ.ศ. 2550-2555

ปี

จำ�นวนอุบัติเหตุ

ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
(ล้านบาท)

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ร้อยละต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ

2007

101 752

115 003 226

4 259 633

0.003

2008

88 721

115 185 057

4 370 056

0.003

2009

84 806

153 804 223

4 298 954

0.004

2010

74 379

361 101 087

4 395 796

0.008

2011

68 269

577 230 370

4 471 627

0.013

2012

61 197

649 152 504

4 800 209

0.014

รวม

479 124

1 971 476 467

26 596 275

0.007

79 854
328 579 411
4 432 713
0.007
เฉลี่ย
อ้างอิง: ศูนย์สารสนเทศส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, 2555; ศูนย์สารสนเทศ ส�ำนักงานนโยบายการจราจรและการขนส่ง
กระทรวงคมนาคม, 2555; คณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ, 2555
การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย
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ใน พ.ศ. 2550 กรมทางหลวงใช้แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อศึกษาว่าอุบัติเหตุการ
จราจรทางบกในประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคม (Social Cost) เท่าใด โดยพิจารณาต้นทุน 3 ด้าน คือ ทุน
มนุษย์ (Human Costs) ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และความเสียหายทั่วไปจากอุบัติเหตุ15 ตาราง 2.5 ชี้ว่า
ประเทศไทยมีต้นทุนต่อการเสียชีวิต (Cost per Fatal Case) 3.9-4.6 ล้านบาท และต้นทุนต่อการพิการ (Cost
per Disability) 4.6-5.4 ล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะกรุงเทพฯ พบว่า ต้นทุนต่อการเสียชีวิต และต้นทุน
ต่อการพิการ คือ 8.3-9.7 และ 9.1-10.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ตาราง 2.5: ต้นทุนทางสังคมจากอุบต
ั เิ หตุการจราจรทางบก, 2550

ต้นทุนต่อ
การเสียชีวิต
(บาท)

ต้นทุนต่อ
การพิการ
(บาท)

ต้นทุนต่อ
การบาดเจ็บ
เล็กน้อย
(บาท)

ต้นทุนต่อ
ความเสียหาย
ของทรัพย์สิน
(บาท)

ประเทศไทย

3 959 387–
4 658 004

4 503 479–
5 404 175

123 245–
128 836

30 289–
30 461

40 220

กรุงเทพฯ

8 259 264–
9 708 474

9 081 183–
10 894 420

257 850–
264 419

135 446–
135 695

128 617

จังหวัดอื่น
นอกจาก
กรุงเทพฯ

3 721 920–
4 379 084

4 386 606–
5 263 927

116 409–
121 951

23 227–
23 394

31 178

อ้างอิง: กรมทางหลวง, 2550
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การบาดเจ็บ
รุนแรง
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3
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
ประเทศไทย
3.1 องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ความปลอดภัยทางถนนเป็นประเด็นสหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายภาคส่วน มีองค์กรรัฐในประเทศไทยหลาย
องค์กรด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ทัง้ ระดับนโยบาย อ�ำนวยการ และการปฏิบตั กิ าร ไม่วา่ ทางตรง
และทางอ้อม องค์กรหลักในเรือ่ งนี้ คือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก (3 กรมนี้สงั กัดกระทรวงคมนาคม) กรมควบคุมโรค (สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ และบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ตาราง 3.1 สรุปบทบาทของ 8 องค์กรรัฐ (ยกเว้น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด)
ทีด่ �ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย โดยการด�ำเนินการแบ่งเป็น 5 เสาหลักตามทีก่ �ำหนด
ในแผนปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2548-2563 คือ
การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ถนนและการเดินทางปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ผู้ใช้ถนน
ปลอดภัย และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ16 ข้อมูลในตารางระบุว่า ปัจจุบัน มี 3 องค์กร (คือ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมโรค) รับผิดชอบเสาหลัก “ผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัย” และ
อีก 2 องค์กร (กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท) รับผิดชอบเสาหลัก “ถนนและการเดินทางปลอดภัย”
แต่ยังไม่มอี งค์กรใดรับผิดชอบเสาหลัก “การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน” เป็นการเฉพาะ
นอกจากองค์กรรัฐ ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
ในประเทศไทย เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรพัฒนาเอกชน
และบริษัทเอกชน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานอิสระ ตัง้ ขึน้ ตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ พ.ศ. 2544 มีบทบาทเป็นการเฉพาะในด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย งบประมาณหลักของ สสส. ได้จากภาษีสรรพสามิตบุหรี่และเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ งบประมาณราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ สสส. ใน พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดสรร ดังนี้
โครงการควบคุมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 9.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการความปลอดภัยทางถนน 6.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โครงการกิจกรรมทางกาย (Physical Activity Programs) 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ โครงการ
ควบคุมบุหรี่ 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ตาราง 3.1: องค์กรรัฐทีม
่ ห
ี น้าทีห
่ ลักและเสาหลัก 5 ด้าน

เสาหลักที่ 1
การบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัยทาง
ถนน

เสาหลัก
ที่ 2
ถนนและ
การเดิน
ทาง
ปลอดภัย

เสาหลัก
ที่ 3
ยาน
พาหนะ
ปลอดภัย

เสาหลักที่ 4
ผู้ใช้ถนน
ปลอดภัย

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

X

กระทรวงศึกษาธิการ

X

กรมทางหลวง

X

กรมทางหลวงชนบท

X

กรมการขนส่งทางบก
กรมควบคุมโรค

เสาหลักที่ 5
การตอบ
สนองหลัง
เกิดอุบัติเหตุ

X
X

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

X

บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
จำ�กัด

X

หน้าที่หลักของ สสส. ด้านความปลอดภัยทางถนน คือ ส่งเสริมการประสานงานระหว่างองค์กร
รัฐกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดย สสส. ร่วมงานกับองค์กรรัฐหลายองค์กร เช่น กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมทัง้ ให้การสนับสนุนและเงินทุนแก่คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนระดับจังหวัด (Provincial Road Safety Team) ศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Road Safety
Group) หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (Accident
Prevention Network) ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย (Thaicycling Club) และมูลนิธเิ มาไม่ขบั (ตาราง
3.2) อีกด้วย
นอกจากส่งเสริมการประสานงาน เงินสนับสนุนของ สสส. ในโครงการความปลอดภัยทางถนน
ยังครอบคลุมการให้ค�ำปรึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ข้อมูล แต่น่าเสียดายว่า ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
เงินสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนนลดจ�ำนวนลง เพราะว่า สสส. หันไปเพิม่ บทบาทด้านการส่งเสริม
สุขภาพภายในประเทศ
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ตาราง 3.2: องค์กรและเครือข่ายที่ สสส. ให้การสนับสนุน

รายละเอียด
คณะทำ�งานด้านความปลอดภัย เป็นเครือข่ายประกอบด้วยหลายองค์กร เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทางถนนระดับจังหวัด
มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน (Private Organization) และองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งดำ�เนินงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนา การใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ และการถ่ายทอด
ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ในระดับนโยบายผ่านสื่อมวลชน

หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน
สถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนน

เป็นเครือข่ายนักวิจัยจากหลายสถาบันในประเทศไทย หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการเผยแพร่
ข้อมูลการบาดเจ็บ จากการจราจรทางบก รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนนยังตรวจติดตามและประเมินแผนความปลอดภัยทางถนนระดับอำ�เภอ
จังหวัด และประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ

เป็นเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการลดและการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก ทั้งนี้
เครือข่ายลดอุบัติเหตุมีจุดประสงค์เพื่อประสานงานกับหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เพิ่มความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยทาง
ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาสพิเศษของปี (วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์)
รวมทั้ง พัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์การประสานงานในการส่งเสริมการรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนนและการตรวจติดตาม การดำ�เนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย

เป็นชมรมส่งเสริมให้การเดินและการปั่นจักรยานกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน
รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์และความสงบสุขของประชาชน

มูลนิธิเมาไม่ขับ

มูลนิธินี้แสวงหาแนวทางป้องกันการเมาแล้วขับ โดยมีจุดประสงค์เป็นการเฉพาะใน
การเพิ่มการตระหนักรู้ถึงอันตรายของการเมาแล้วขับ และการผลักดันตำ�รวจไทยให้
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับอย่างเข้มงวด และสนับสนุนให้ทุกคนเรียก
ร้องคนรู้จักให้เลิกพฤติกรรมเมาแล้วขับ ตลอดจน เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย
ว่าด้วยการเมาแล้วขับ

มูลนิธปิ อ้ งกันอุบตั ภิ ยั แห่งเอเชีย (Asia Injury Prevention Foundation หรือ AIP) มีจดุ ประสงค์เพือ่ ป้องกัน
การเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในประเทศทีม่ รี ายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง ใน พ.ศ. 2549
มูลนิธนิ ไี้ ด้เปิดสาขาในประเทศไทยและเปิดตัวโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (Helmet Vaccine Initiative)
โดยร่วมมือกับองค์กรรัฐหลายองค์กร ภายใต้โครงการนี้ มูลนิธิฝกึ อบรมเด็ก ครู และพ่อแม่ ให้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการสวมหมวกนิรภัย สนับสนุนการรณรงค์การสือ่ สารการตลาดเพือ่ สังคม (Social Marketing
Campaigns) ของรัฐบาล และสร้างชุมชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน (Model Road Safety Communities)
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องค์กร Safe Kids Worldwide เป็นองค์กรระดับโลกมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันเด็กทั่วโลก
จากการบาดเจ็บ องค์กร Safe Kids Thailand สนับสนุนหลายโครงการในประเทศไทยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้เด็กวัยเรียน เพือ่ ให้เด็กเหล่านีพ้ ฒ
ั นานิสยั การเดินทางปลอดภัย (Safe Commuting Habits)
บริษัทเอกชนในประเทศไทย เช่น บริษัทโตโยต้า บริษัทเอพี ฮอนด้า สมาคมผู้ประกอบ
การรถจักรยานยนต์ไทย (Motorcycle Enterprise Association) บริษัทมิชลิน สถาบันมาตรฐานอังกฤษ
(British Standard Institute) บริษัทเชฟรอน และบริษัทเอสซีจี มีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยทางถนน
ด้วยเช่นกันโดยด�ำเนินการผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
Programs) โครงการที่พบบ่อย เช่น การรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม การอบรมผู้ขับขี่รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ การศึกษาในโรงเรียน และโครงการในชุมชน

3.2 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
เพื่อให้องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยประสานงานกันโดยใกล้ชิด และบรรลุเป้าหมาย
ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้
ระบบบริหารจัดการตามระเบียบฉบับนี้มีความรับผิดชอบหลัก 4 ด้าน ดังนี้17
(1) จัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ
และให้ทกุ ฝ่ายรับไปปฏิบัติ
(2) ก�ำหนดมาตรการแบบบูรณาการผ่านทางระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรทางถนน เช่น มาตรฐาน
ส�ำหรับการจัดการการจราจร ถนน รถยนต์ และการดูแลรักษาหลังเกิดอุบัติเหตุ
(4) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในประเทศไทย
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้แบ่งระบบบริหารจัดการเป็น 3 ระดับ คือ นโยบาย อ�ำนวยการ และการ
ปฏิบตั กิ าร17 เมือ่ เปรียบเทียบระบบบริหารจัดการทัง้ 3 ระดับกับกรอบแนวคิด พบว่า คณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและการลดอุบตั เิ หตุ (หรือ “คณะกรรมการ นปถ.”) มุง่ เน้นผลลัพธ์สดุ ท้ายหรือผลลัพธ์ระยะกลาง
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนให้ความส�ำคัญกับมาตรการต่างๆ และศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน (หรือ “ศปภ.”) มุง่ เน้นการจัดการเชิงสถาบัน (ภาพประกอบ 3.1) โดย “ศูนย์” ในที่นี้หมายถึง “คณะ
กรรมการ” มิใช่เป็น “ศูนย์” จริงๆ
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ภาพประกอบ 3.11: การเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการกับกรอบแนวคิด

คณะกรรมการนโยบาย
การปองกันและ
การลดอุบัติเหตุ

ตนทุน
ทางสังคม
ผลลัพธ
สุดทาย

ผลลัพธ

ผลลัพธ
ระยะกลาง
สิ่งที่ไดรับ
เครือขายถนน
การวางแผน
การออกแบบ
การปฏิบัติการ
การใชงาน

มาตรการ

การเขาและออก
จากรถยนต
และผูขับขี่

การฟนฟูและ
การฟนสภาพ
ของเหยื่ออุบัติเหตุ

ศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน

การ
ว
และ ิจัยและ
การ
ก
เผยแ ารพัฒ
พรค นา
วาม
รู

การ
ต
และ รวจติด
การ
ต
ประ าม
เมิน
ผล

ริม
สงเส
การ

การ
ร
จัดส ะดมทุน
รรทร และ
ัพยา การ
กร

มาย
กฎห

การ

ประ

สาน
งาน

การมุงเนนผลลัพธ
การจัดการ
เชิงสถาบัน

ศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน

อางอิง: Bliss and Breen, Building on the frameworks on Land Transport Safety Authority, 2000; Wegman, 2001; Koomstra et al., 2002; Bliss, 2004.

อ้างอิง: ปรับปรุงจาก Bill & Breen, 2013

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนมีความรับผิดชอบหลักด้านการปฏิบัติการระดับอ�ำเภอ
และระดับท้องถิน่ แม้วา่ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนจะไม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการตรากฎหมาย
และกฎระเบียบ แต่เกีย่ วข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและกฎระระเบียบ นอกจากนี้ โครงสร้างศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ความปลอดภัยทางถนนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือความสนใจของจังหวัด อ�ำเภอ และ/หรือ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ ดังนัน้ ข้อมูลเสริมที่ 1 และ 2 จึงอธิบายเกีย่ วกับคณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เท่านั้น
ข้อจ�ำกัดของระบบบริหารจัดการ
แม้วา่ การสร้างระบบบริหารจัดการเป็นขัน้ ตอนเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน แต่ระบบ
ดังกล่าวมีจุดอ่อนมากมายเช่นเดียวกับระบบราชการไทย ตาราง 3.3 เปรียบเทียบระหว่างระบบบริหาร
จัดการกับระบบราชการไทย โดยใช้ปัญหาเชิงโครงสร้างหลัก 4 ด้าน ตามที่การวิจัยของวรเดช จันทร
ศร เรื่อง “การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย” ระบุไว้ดังนี้ 1) การประชุมขาดความต่อเนื่อง
2) หน่วยงานหลักมีบทบาทในคณะกรรมการทุกชุด 3) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการหลายชุด
และ 4) องค์กรที่มีต�ำแหน่งในคณะกรรมการกลับไม่มีหน้าที่หรือบทบาทจริงๆ18
ตาราง 3.3 ชีว้ า่ มีนกั การเมืองระดับสูงด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนหลายชุด
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ข้อมูลเสริมที่ 1: คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ (หรือ “คณะกรรมการ นปถ.”)
ตำ�แหน่ง

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

รองประธาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการจากภาครัฐ

ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขานุการสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขานุการสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
อัยการสูงสุด
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ

ตำ�แหน่ง

เลขานุการ

ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยทำ�หน้าที่เลขานุการ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นรองเลขานุการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) กำ�หนดนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามที่กฎหมายกำ�หนด
(2) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกฉบับ
(4) ออกประกาศ หรือ คำ�สั่ง หรือ แนวทาง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบฉบับนี้
(5) เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อ้างอิง: แปลจากระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
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ข้อมูลเสริมที่ 2: ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน (หรือ “ศปถ.”)
ตำ�แหน่ง

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำ�นวยการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รองผู้อำ�นวยการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

กรรมการจากภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงคมนาคม
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อธิบดีกรมทางหลวง
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมกรมโยธาและผังเมือง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค
เลขานุการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
กระทรวงแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ตำ�แหน่ง

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขานุการสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้บัญชาการสำ�นักงานยุทธศาสตร์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
เลขานุการสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขานุการคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด

ผู้เชี่ยวชาญ

5 ตำ�แหน่ง

องค์กรพัฒนาเอกชน

มูลนิธิเมาไม่ขับ
สำ�นักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย

เลขานุการ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการ

ความรับผิดชอบของศูนย์
1 จัดทำ�ข้อเสนอ นโยบาย แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นปถ.
2 บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนของหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
3 บริการจัดการ ตรวจติดตาม เร่งรัด ประสานงาน และประเมินผลของทุกกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางถนน
4 จัดทำ�ฐานข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
5 ค้นคว้าวิจยั ด้านความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ฏิบตั ดิ า้ นความ
ปลอดภัยทางถนน
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6 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนต่อสาธารณะ
7 เสนอแนวทางการเสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องโดยตรงกับความ
สำ�เร็จของงานด้านความปลอดภัยทางถนน ต่อคณะกรรมการ นปถ.
8 จัดทำ�รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนเสนอต่อนายก
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
9 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ นปถ. เพื่อออกประกาศ หรือ คำ�สั่ง หรือ แนวทาง เพื่อปฏิบัติ
การตามระเบียบฉบับนี้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
10 เชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับระเบียบฉบับนี้
11 ตีความและให้ข้อสรุปในประเด็นใดๆ เกี่ยวกับระเบียบฉบับนี้
12 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานตามความจำ�เป็น
13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ นปถ. มอบหมาย
อ้างอิง: แปลจากระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554

แม้ว่านักการเมืองเหล่านีจ้ ะเป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นอีกหลายร้อยชุดอยู่แล้วก็ตาม เช่น
ปัจจุบนั นายกรัฐมนตรีเป็น “ประธาน” คณะกรรมการนโยบาย นปถ. และประธานคณะกรรมการอืน่ อีกกว่า
500 ชุด ท�ำให้เกิดปัญหาการประชุมคณะกรรมการและจ�ำนวนกรรมการทีร่ ว่ มประชุม ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554
เป็นต้นมา คณะกรรมการ นปถ. มีการประชุมเพียง 2 ครั้ง และรองนายกรัฐมนตรีเข้าประชุมเพียงครั้งเดียว
ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยท�ำหน้าที่ประธานการประชุมครั้งล่าสุด นอกจากนี้ ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยท�ำหน้าที่ประธานการประชุมศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ กรรมการหลายคนมีงานและก�ำหนดการต่างๆ มากมาย ดังนั้น กรรมการที่มีบทบาท
ส�ำคัญ เช่น กรรมการจากกระทรวงมหาดไทยและส�ำนักงบประมาณ เมื่อเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ ก็มัก
มอบหมายให้ตัวแทนเข้าประชุม ท�ำให้เกิดปัญหาการสือ่ สารระหว่างกรมต่างๆ และตัวแทนทีเ่ ข้าประชุมต้องรอ
ผูบ้ ริหารอนุมตั ิก่อนการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องงบประมาณ แม้ว่าคณะกรรมการหลายๆ ชุดประกอบด้วยกรรมการจากกรม
ต่างๆ แต่กรมเหล่านีไ้ ม่มที รัพยากรภายในเพียงพอ เพราะว่าโครงสร้างการจัดการงบประมาณของกระทรวง
ต่างๆ ต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอน และภายใต้ระบบงบประมาณของประเทศไทย แต่ละหน่วยงาน
ต้องจัดท�ำแผนงานและโครงการในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จึงล�ำดับความส�ำคัญของ
งบประมาณให้กบั งานหลักก่อน จึงไม่ได้วางแผนด้านความปลอดภัยทางถนนเพราะว่าไม่ใช่หน้าทีห่ ลักของ
หน่วยงาน

การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

21

ตาราง 3.3: การเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการและกรอบของระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาทางโครงสร้าง

ระบบราชการ

ระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

การประชุมขาดความ
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบางชุดไม่มีการประชุม
มากกว่า 2 ปี

มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุเพียง 2 ครั้ง
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

องค์กรสำ�คัญๆ มีบทบาท
ในคณะกรรมการทุกชุด

นักการเมืองระดับสูงบางคนจากองค์กร
สำ�คัญ (เช่น สำ�นักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
และกรมประชาสัมพันธ์) ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
หลายชุด (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประมาณ 200 ชุด)

องค์กรที่เป็นกรรมการมักมอบหมายให้
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม แต่ตัวแทนโดย
ส่วนใหญ่ไม่มีอำ�นาจตัดสินใจ ทำ�ให้
องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถทำ�ข้อตกลงใดๆ
ด้านนโยบายและการปฏิบัติการได้

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการหลายชุด

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะ
ประมาณ 500 ชุด ดังนั้น การประชุมจึง กรรมการ นปถ. แต่เข้าร่วมประชุมครั้ง
เป็นเรื่องยาก และนายกรัฐมนตรีมักใช้
เดียวจากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
เวลาส่วนใหญ่เป็นประธานการประชุมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของตน
ผู้บริหารระดับสูงก็เข้าประชุมเฉพาะการ
ประชุมที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ในคณะกรรมการมีองค์กร
หลายองค์กรเป็นกรรมการในคณะ
ที่ไม่มีหน้าที่หรือบทบาทจริง กรรมการ แต่ไม่มีบทบาทหรือหน้าที่ใด
เป็นการเฉพาะ ดูเหมือนว่าหน่วยงาน
เหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งเพราะว่าอาจจะมี
ขีดความสามารถบางอย่าง

เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ซึ่งแทบไม่เข้าร่วมประชุม เพราะ
ว่าไม่ชัดเจนว่ากรมนี้มีบทบาทใดในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน

ตาราง 3.4 เปรียบเทียบระหว่างหน้าที่ที่ควรจะเป็นของหน่วยงานชั้นน�ำด้านความปลอดภัยทาง
ถนน กับ ระบบปัจจุบันของประเทศไทย ธนาคารโลกระบุว่า หน้าที่หลักของระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน คือ การจัดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ การส่งเสริม การตรวจติดตาม และการประเมิน รวม
ทั้ง การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้9 ข้อมูลในตารางชีว้ ่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีฉันทามติในประเทศไทยว่าความ
ปลอดภัยทางถนนเกี่ยวข้องกับปัญหาส�ำคัญ 8 ด้าน และวางเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจราจรทาง
บกให้ต�่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คนภายใน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ เคยมีการจัดท�ำแผนฉบับหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของต�ำรวจ
โรงพยาบาล และบริษัทประกันภัย แต่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนส�ำคัญเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินการภายในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (ตาราง 3.4)
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ตาราง 3.4: การวิเคราะห์หน้าทีต
่ า่ งๆ ภายในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

หน้าที่
การจัดการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์

การส่งเสริม

บทบาทเชิงสถาบัน

สถานะของประเทศไทย

บริหารจัดการขั้นตอนของรัฐบาลในการ
ประเมินผลการดำ�เนินการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

มีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งจากหลายชุดรับผิด
ชอบหน้าที่นี้เป็นการเฉพาะ แต่ขาดทรัพยากร
มนุษย์หรือเงินทุนในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ

ระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหุ้นส่วน เพื่อ
นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงด้านความปลอดภัย
ทางถนน

แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริหารจัดการ
ระดับต่างๆ ตามที่ระเบียบสำ�นักนายกฯ กำ�หนด

ริเริ่มการประเมินขีดความสามารถด้าน
ความปลอดภัยทางถนน

การประเมินขีดความสามารถด้านความปลอดภัย
ทางถนนถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความ
เสี่ยงด้วยวิธี SWOT Analysis เพื่อกำ�หนดแผนของ
รัฐบาลด้านความปลอดภัยทางถนน แต่ไม่มี
การประเมินเกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด

เป็นประธานการประเมินผลการดำ�เนินการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ปัจจุบันมี “คณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่าง
กระทรวง (Interministerial Committee) แต่ใน
ระหว่างการประชุม ไม่มีการรายงานในเรื่องการ
ประเมินแต่อย่างใด

จัดทำ�รายงาน เอกสาร และจดหมายข่าว
เพื่อรายงานผลการดำ�เนินการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนนเผย
แพร่รายงานประจำ�ปี ประกอบด้วย รายงาน
สถานการณ์ประจำ�ปี เอกสารวิจัย และกิจกรรม
ต่างๆ

มีความเห็นตรงกันต่อปัญหาสำ�คัญของ
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน

ความปลอดภัยทางถนนเกี่ยวข้องกับปัญหา
สำ�คัญ 8 ด้าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
รัฐบาลและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับไปดำ�เนินการ

ติดตามผลการดำ�เนินการตามที่ตกลงกันไว้

โครงการและกิจกรรมไม่เชื่อมโยงกันเพราะ ขาด
งบประมาณและการประสานงานที่ดี

ศึกษาและเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาวและ
กว้างไกลด้านความปลอดภัยทางถนน

รัฐบาลกำ�หนดเป้าหมายของทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย โดยจะลดการ
เสียชีวิตให้ต่ำ�กว่า 10 คนต่อประชากร 100,000
คน ภายในปี 2563

เสนอวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนต่อรัฐบาล หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคมโดยรวม

ไม่กำ�หนดหน้าที่ที่เป็นโครงสร้างชัดเจน
(Structured Task) และไม่ได้หมอบหมายหน้าที่นี้
ให้หน่วยงานใด
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หน้าที่

การตรวจติดตาม
และการประเมิน

24

บทบาทเชิงสถาบัน

สถานะของประเทศไทย

ผลักดันให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยทางถนน แสดงบทบาท
เชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
ปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมให้มีการ
ริเริ่มนโยบายผ่านทางสื่อมวลชน

ไม่มีรัฐมนตรีจากทุกกระทรวงเป็นกรรมการ อีกทั้ง
ความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่งานที่มีลำ�ดับสำ�คัญ
ของกระทรวงต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทาง
ถนนและการริเริ่มนโยบายเพื่อนำ�ไปสู่
ผลลัพธ์ต่างๆ ได้รับการเผยแพร่และเข้า
ถึงได้

ไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องนี้ แม้ว่า
หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนน ซึ่ง สสส. ให้การสนับสนุน
จะเป็นหน่วยงานที่ดำ�เนินการในบางเรื่องก็ตาม

พัฒนาขีดความสามารถภายใน (In-House
Capacity) ในการส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนน และจัดทำ�สื่อโฆษณาด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเนื้อหาหลัก ของการรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ

ไม่มี

ใช้ความเป็นผู้นำ�และการสนับสนุนจาก
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทเฉพาะการรณรงค์
ช่วง 7 วันอันตรายระหว่างเทศกาลวันปีใหม่
และวันสงกรานต์

พัฒนาและสนับสนุนทุนแก่โครงการความ
ปลอดภัยทางถนนที่เน้นชุนชมเป้าหมาย
อีกทั้ง ให้การสนับสนุนผู้ประสานงานระดับ
ท้องถิ่นด้านความปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
ริเริ่มในระดับท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันขาดการ
ประสานงาน

สร้างฐานข้อมูลเพื่อระบุและตรวจติดตาม
ผลลัพธ์สุดท้ายและผลที่ได้รับ (Outputs)

ฐานข้อมูลอยู่ในการดูแลของหลายหน่วยงาน เช่น
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โรงพยาบาล บริษัท
ประกันภัย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานเหล่านี้ใช้นิยาม
และตัวชี้วัดต่างกัน

ทำ�ให้รายงานของตำ�รวจและข้อมูลการเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลเชื่อมโยงกันเพื่อ
ให้สามารถประเมินได้ว่าจำ�นวนตกหล่น
จากรายงานมีเท่าใด

ปัจจุบันมีแนวคิดจะเชื่อมโยงข้อมูลของตำ�รวจ โรง
พยาบาล และบริษัทประกันภัย เพื่อให้ประเมิน
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางบกแม่นยำ�ขึ้น

ทำ�การศึกษาก่อนและหลังการใช้มาตรการ
เฉพาะด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิผลของมาตรการเหล่านั้น
และศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บจาก
การจราจร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสนับสนุน
สาเหตุ และผลกระทบต่างๆ

ไม่มี
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หน้าที่

บทบาทเชิงสถาบัน

สถานะของประเทศไทย

ทำ�ให้มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามและการ ดำ�เนินการโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ใช่
ประเมินถูกหยิบยกมาหารือในทุกลำ�ดับการ การดำ�เนินการภายในระดับของระบบ (Systems
ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ความปลอดภัย Level)
ทางถนน เพื่อให้การมุ่งเน้นผลลัพธ์ทำ�ได้
ดีขึ้น
การวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้

ทำ�ให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีขีดความสามารถ
ภายในด้านการค้นคว้าวิจัยและการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน รวมทั้ง ว่า
จ้างหน่วยงานภายนอกทำ�วิจัยเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน9

ปัจจุบัน มีเพียงการศึกษาและการวิจัยเฉพาะกิจ
ซึ่งเป็นการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ชัดเจน
ว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบด้านการวิจัย

กำ�หนดแผนระดับชาติด้านการค้นคว้า
วิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อ
สนองความจำ�เป็นด้านยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยทางถนน โดยมีการทบทวนความ
จำ�เป็นดังกล่าวทุกปี อีกทั้ง ขอคำ�ปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ9

มีข้อเสนอให้ทำ�โครงการทำ�วิจัยเกี่ยวความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ ให้เป็นแผนระดับชาติ
แต่ยังไม่ได้มอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วย
งานใด

พัฒนาและให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการ
สาธิต (Demonstration Project) ในด้าน
ต่างๆ ซึ่งอาจช่วยลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน และต่อยอดผลลัพธ์ที่
ประสบความสำ�เร็จให้เป็นโครงการระดับ
ประเทศ9

โครงสาธิตโดยส่วนใหญ่ดำ�เนินการโดยองค์กร
ระหว่างประเทศ (เช่น มูลนิธิความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety
Partnership) มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
เป็นต้น หรือ สสส. ให้การสนับสนุน แต่ขาดการ
เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้
ด้วยทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณที่จำ�กัด
ทำ�ให้ไม่สามารถติดตามผลหรือต่อยอดโครงการ
สาธิตเหล่านี้ได้

ใช้วิธีการต่างๆ ฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ
(Professional Exchange) และการเข้าร่วม
หลักสูตร การสัมมนา และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน9

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานจัดการฝึกอบรม ทำ�ให้
ความรู้ขาดความเขื่อมโยงกัน ดังนั้น ต้องกำ�หนด
สมรรถนะหลักของผู้ให้การฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยทางถนน (Core Set of Competencies
for Road Safety Professionals)

จัดสรรงบประมาณประจำ�ปีเป็นการเฉพาะ
สำ�หรับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน ไม่ว่าเป็นการค้นคว้า
วิจัยโดยหน่วยงานภายในและภายนอก9

ความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่หัวข้อการวิจัยที่มี
ความสำ�คัญลำ�ดับต้นๆ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
จึงไม่มีงบประมาณสำ�หรับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยว
กับความปลอดภัยทางถนน
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น่าเสียดายว่า ปัญหาในหลายด้านยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ การขาดเงินทุนและการประสานงานที่
ดีท�ำให้โครงการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนมีลักษณะต่างคนต่างท�ำ และดูเหมือนว่าความ
ปลอดภัยทางถนนไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ของหลายกระทรวงหรือสภาวิจัยแห่งชาติ จึงไม่มีเงินทุน
เพียงพอส�ำหรับท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ โครงการสาธิตโดยส่วนใหญ่ที่
องค์กรระหว่างประเทศด�ำเนินการมักไม่มีการต่อยอดเนื่องด้วยข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร (ตาราง 3.4)
เลขานุการในระบบบริหารจัดการ
หน้าที่หลักของเลขานุการของทั้ง 3 ศูนย์ (คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่ง
ชาติ ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน) คือ ประสาน
งาน กับองค์กรรัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงเป็นผู้ประสานงานหลักของทั้ง 3 ศูนย์ (ดูข้อมูลเสริม
ที่ 1 และ 2) ส่วนส�ำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เป็นผู้ประสานงานให้กับศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับเลือกให้ท�ำหน้าที่ส�ำคัญนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ
ประการแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทุกคนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น กระทรวง
มหาดไทยจึงมีบทบาทสูงในการด�ำเนินการระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนผ่านเครือข่ายก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านของกระทรวงมหาดไทย ประการที่สอง
เชื่อกันว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยต้องสร้างจากล่างขึ้นบน เรื่องนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกชุมชน ดังนัน้ การเลือกกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เป็นผู้ประสานงานหลักจึงเป็นเหตุผลอธิบายว่าเหตุใดคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางถนนจึงใช้ชื่อว่า “ศูนย์” เพราะว่า “ศูนย์” เป็นค�ำที่นิยมใช้กนั ทั่วไปในการจัดการสาธารณภัยต่างๆ
เพื่อช่วยเหลืองานเลขานุการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 6 ชุด
ตามค�ำสั่งของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แก่
§§ คณะอนุกรรมการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน
§§ คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนน
§§ คณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย
§§ คณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้ถนนปลอดภัย
§§ คณะอนุกรรมการด้านการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ
§§ คณะอนุกรรมการด้านระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล
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ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอนุกรรมการได้รับมอบหมายความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับความ
เชี่ยวชาญของผู้น้นั ยกเว้น ประธานคณะอนุกรรมการและเลขานุการที่แต่งตั้งตามต�ำแหน่งหรือตามองค์กร
ต้นสังกัด
ตาราง 3.5: คณะอนุกรรมการ ประธาน และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ประธาน

เลขานุการ

ด้านการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านความปลอดภัย
ทางถนน

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำ�นักงานวางแผนการขนส่ง

ด้านยานพาหนะ
ปลอดภัย

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ที่รับผิดชอบด้านการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก

ด้านผู้ใช้ถนนปลอดภัย รองผู้บัญชาการ
ด้านการดูแลหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสุขภาพ

ด้านระบบข้อมูลและ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
การติดตามประเมินผล

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

ข้อจ�ำกัดของเลขานุการภายในระบบบริหารจัดการ
เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีอ�ำนาจจริงหรืออ�ำนาจเหนือหน่วยงานอื่น นอกจากนี้
การไม่สามารถอนุมตั งิ บประมาณในโครงการความปลอดภัยทางถนนกระทบต่อความสามารถของเลขานุการ
เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีงบประมาณส�ำหรับการประชุม แต่กรรมการในคณะกรรมการต้องใช้
งบประมาณจากหน่วยงานตนสนับสนุนโครงการต่างๆ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการชุดปัจจุบันไม่มีความ
สามารถและความรูเ้ พียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ กี่ �ำหนด รวมทัง้ ไม่มกี ฎหมายรองรับความรับผิดชอบต่างๆ
ของเลขานุการ และขาดความชัดเจนว่าการวิจัยและการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และการตรวจติดตาม
และการประเมินอยูใ่ นความรับผิดชอบของเลขานุการด้วยหรือไม่ ประการสุดท้าย คณะอนุกรรมการทีต่ งั้ ขึน้
เพื่อสนับสนุนศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนยังไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังพบปัญหา 2 ประการที่สืบเนื่องจากการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานหลักของทั้ง 3 ศูนย์ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท�ำให้สาธารณภัยเกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้น บุคคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้รับมอบหมาย
ให้รับมือวิกฤติเหล่านี้ ประเด็นความปลอดภัยทางถนนจึงได้รบั ความสนใจน้อยลง นอกจากนี้ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยล�ำดับความส�ำคัญของงบประมาณ โดยเน้นเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาสาธารณภัย
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งบประมาณส�ำหรับงานด้านความปลอดภัยทางถนนจึงลดลงทุกปี ประการที่สอง กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่ใช่หน่วยงานทีม่ บี ทบาทน�ำ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับระดับสากล ในการท�ำหน้าทีด่ ้านความปลอดภัย
ทางถนนในประเทศไทย ดังนั้น การติดต่อจากต่างประเทศจึงมักตรงไปยังกระทรวงคมนาคมหรือกระทรวง
สาธารณสุข ประเด็นนี้ลดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้ประสานงานหลัก ทั้ง
ระดับนโยบายและระดับสากล
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4
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
และได้รับอิทธิพลอย่างมากจากระบบคอมมอนลอว์19, 20 อ�ำนาจแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�ำนาจตรากฎหมาย19, 20 และฝ่าย
ตุลาการประกอบด้วยศาลทุกศาลในประเทศไทย มีอ�ำนาจพิจารณาและตัดสินคดีและเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ21
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยเคยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ รวมถึง ฉบับล่าสุด
คือ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แม้ว่าได้มกี ารร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2558 แต่สุดท้าย
สภาปฏิรปู แห่งชาติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะบังคับใช้ในช่วงปลาย ปี
พ.ศ. 2559 หรือ ต้นปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น ระบบและขั้นตอนทางกฎหมายโดยส่วนใหญ่ท่อี ธิบายในบทนี้เป็น
ไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งส่วนมากไม่รบั ผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

4.1 ฝ่ายนิติบัญญัติ
รัฐสภาเป็นแบบ 2 สภา คือ สภาผูแ้ ทนราษฎร มีสมาชิกทัง้ หมด 480 และวุฒสิ ภา มีสมาชิกทัง้ หมด 150 คน19
ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติท�ำหน้าที่ตราพระราชบัญญัต20ิ ตาราง 4.1 อธิบายรูปแบบกฎหมายในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 ก�ำหนดให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติท�ำหน้าที่
รัฐสภา มีสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่เกิน 220 คน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ “ตามทีค่ ณะรักษาความสงบ
แห่งชาติถวายค�ำแนะน�ำ (มาตรา 6)”22
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4.2 ฝ่ายบริหาร
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยมีคณะรัฐมนตรี 1ชุด คณะรัฐมนตรีสามารถเสนอกฎหมาย
ต่อรัฐสภาเพื่อให้ลงคะแนนเสียงได้21 นอกจากนี้ พระมหากษัตริย์มีพระราชอ�ำนาจตราพระราชก�ำหนด
โดยการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี “ในกรณีเพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบตั ิสาธารณะ” (มาตรา184)
(ตาราง 4.1)20, 23
ตาราง 4.1: รูปแบบของกฎหมาย

รายละเอียด
รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญกำ�หนดอำ�นาจและความสัมพันธ์ระหว่างอำ�นาจทั้ง 3 ฝ่าย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในแง่ของสิทธิและความรับผิดชอบ
ขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด รัฐสภาทำ�หน้าที่
ตราพระราชบัญญัติ เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

พระราชกฤษฎีกา

โดยปกติ ฝ่ายบริหาร คือ รัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตราพระ
ราชกฤษฎีกา โดยอาศัยอำ�นาจตามความในพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับ
หนึ่ง การออกพระราชกฤษฎีกาจึงเป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ในพระราช
บัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การทบทวนอัตราภาษี

พระราชกำ�หนด

คณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกำ�หนดเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม
ร้ายแรง แต่ต้องนำ�เข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภาในภายหลัง

ประมวลกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา เป็นรูปแบบที่รู้จักกัน
แพร่หลายในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย แม้ว่าในอดีต ประมวล
กฎหมายประกอบด้วยหลายบท ครอบคลุมหลายประเด็น แต่ปัจจุบันไม่
จำ�เป็น ต้องมีลักษณะเช่นนี้เสมอไป

คำ�สั่งทางปกครอง

หน่วยงานทางปกครองมีอำ�นาจตามกฎหมายในการประกาศกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีไม่มีผลผูกพัน แต่มีผลต่อหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้หรือ
การตีความกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ

เทศบัญญัติ

ตัวอย่างกฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กฎหมายอาคาร
กฎหมายสุขภาพ และกฎหมายผังเมือง

อ้างอิง: www.ThaiLaws.com
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4.3 กระบวนการนิติบัญญัติ
ภาพประกอบ 4.1 แสดงรายละเอียดกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับนี้ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 20 คน ศาล หรือ ผู้มีสทิ ธิ
เลือกตั้งอย่างน้อย 10,000 คน สามารถเสนอกฎหมายได้21 อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว กระทรวงหรือกรม
ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ท�ำร่างพระราชบัญญัติเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะ
ส่งร่างพระราชบัญญัติให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านกฎหมายของ
รัฐบาล หลังจากนั้น จะส่งร่างพระราชบัญญัติกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นครั้งที่ 2 ก่อนจะเสนอ
รัฐสภาต่อไป20 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติต้องผ่านการเห็นชอบของทั้ง 2 สภา สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
เป็นสภาแรกและลงคะแนนผ่านร่างพระราชบัญญัติ แล้วส่งให้วฒ
ุ ิสภา เมื่อผ่านการเห็นชอบของทั้ง 2 สภา
พระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อให้มผี ลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป21
ภาพประกอบ 4.2 แสดงขั้นตอนภายใต้รฐั ธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 กระบวนการใน
ปัจจุบันรวดเร็วกว่า เพราะว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยทั่วไป
ใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือนนับตั้งแต่การร่างกฎหมายจนกระทั่งมีผลบังคับใช้

4.4 กฎหมายพิเศษภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว
ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถแก้ไขกฎหมาย
โดยไม่ต้องผ่านช่องทางปกติ (ข้อมูลเสริมที่ 3)

ข้อมูลเสริมที่ 3: มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
มาตรา 44 ในกรณีทหี่ วั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจําเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิรปู
ในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพือ่ ป้องกัน ระงับ
หรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราช
บัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร
ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอํานาจ
สั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํา รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว
เป็นคําสั่ง หรือการกระทํา หรือการปฏิบตั ทิ ช่ี อบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนีแ้ ละเป็นทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เมือ่ ได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จัดท�ำโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา*
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อ้างอิง: www.ThaiLaw.com

ภาพประกอบ 4.2: กระบวนการนิตบ
ิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศไทย, 2557

แม้วา่ จะมีการใช้มาตรา 44 เพือ่ ผ่านหรือแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับ แต่ไม่มกี ฎหมาย
ส�ำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22/2558 ซึ่งมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มี 2 มาตราเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน (เมาแล้วขับ และการ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์)
มาตราเกีย่ วกับการเมาแล้วขับ มีบทก�ำหนดโทษสถานบริการที่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ให้เด็กอายุต�่ำกว่า 20 ปี หรือ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการอายุต�่ำกว่า 20 ปีเข้าไปภายในสถานบริการ โดยมีโทษ
ตั้งแต่ตักเตือนจนถึงปิดกิจการนาน 5 ปี เนื้อหาส่วนที่ 2 ของมาตรานี้ห้ามตั้งสถานบริการใกล้สถานศึกษา
มาตราเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีบทก�ำหนดโทษจ�ำคุก
หากบิดามารดาปล่อยให้เด็กขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มใี บอนุญาต หรือขี่ในลักษณะอันอาจท�ำให้เด็กหรือผู้
อื่นบาดเจ็บ และมีบทก�ำหนดโทษรุนแรงขึ้นส�ำหรับร้านรถจักรยานยนต์ท่ีดัดแปลงชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
ในลักษณะอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขบั ขี่และผู้อื่นได้

4.5 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนฉบับส�ำคัญ
ปัจจุบนั มีกฎหมายส�ำคัญ 5 ฉบับเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางถนน (ตาราง 4.2) ได้แก่ พระราชบัญญัติ การ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 พระ
ราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
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ตาราง 4.2: กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนฉบับส�ำคัญ

พระราชบัญญัติ

รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522
ประกอบด้วย 19 ลักษณะ 163
มาตรา
(วันที่ 18 มกราคม 2522)

ลักษณะ 1: การใช้รถ
ลักษณะ 2: สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
ลักษณะ 3: การใช้ทางเดินรถ
ลักษณะ 4: การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจําทาง
ลักษณะ 5: ข้อกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
ลักษณะ 6: การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน
ลักษณะ 7: รถฉุกเฉิน
ลักษณะ 8: การลากรถหรือการจูงรถ
ลักษณะ 9: อุบัติเหตุ
ลักษณะ 10: รถจักรยาน
ลักษณะ 11: รถบรรทุกคนโดยสาร
ลักษณะ 12: รถแท็กซี่
ลักษณะ 13: คนเดินเท้า
ลักษณะ 14: สัตว์และสิ่งของในทาง
ลักษณะ 15: รถม้า เกวียนและเลื่อน
ลักษณะ 16: เขตปลอดภัย
ลักษณะ 17: เบ็ดเตล็ด
ลักษณะ 18: อำ�นาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่
ลักษณะ 19: บทกำ�หนดโทษ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522
ประกอบด้วย 4 หมวด 72
มาตรา
(วันที่ 8 พฤษภาคม 2522)

หมวด 1: การจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ
หมวด 2: ภาษีประจำ�ปี
หมวด 3: ใบอนุญาตขับรถยนต์
หมวด 4: บทกำ�หนดโทษ

พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ.
2522
ประกอบด้วย 10 หมวด 163
มาตรา
(วันที่ 15 มีนาคม 2522)

หมวด 1: คณะกรรมการควบคุมนโยบายการขนส่งทางบก
หมวด 2: คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
หมวด 3: การประกอบการขนส่ง
หมวด 4: การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
หมวด 5: การรับจัดการขนส่ง
หมวด 6: รถ
หมวด 7: ผู้ประจำ�รถ
หมวด 8: ผู้โดยสาร
หมวด 9: สถานีขนส่ง
หมวด 10: บทกำ�หนดโทษ
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พระราชบัญญัติ

รายละเอียด

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535
ประกอบด้วย 4 ส่วน 76 มาตรา
(วันที่ 2 เมษายน 2535)

ส่วนที่ 1 ทั่วไป
หมวด 1: ประเภทของทางหลวง
หมวด 2: การกำ�กับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทาง
ส่วนที่ 2 การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง
หมวด 1: การควบคุมทางหลวง
หมวด 2: การควบคุมทางหลวงพิเศษ
หมวด 3: การักษาทางหลวง
หมวด 4: การขยายและสงวนเขตทางหลวง
ส่วนที่ 3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อทางหรือขยายทางหลวง
ส่วนที่ 4 บทกำ�หนดโทษ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535
ประกอบด้วย 4 หมวด 47
มาตรา
(วันที่ 9 เมษายน 2535)

หมวด 1: การประกันความเสียหาย
หมวด 2: ค่าเสียหายเบื้องต้น
หมวด 3: กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด 4: บทกำ�หนดโทษ

ตาราง 4.3 แสดงรายละเอียดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญต่อความปลอดภัยทางถนน (การ
เมาแล้วขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และความเร็ว) ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัย
ส�ำหรับเด็กในรถยนต์เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่ยังไม่ได้ตราขึ้น
ตาราง 4.3: รายละเอียดกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับปัจจัยเสีย
่ งส�ำคัญต่อความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง
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รายละเอียด

เบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กใน
รถยนต์

ไม่มี

เมาแล้วขับ

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (ปรับ 400-1000 บาท บาท)
• ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
• ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
• ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
• ในลักษณะกีดขวางการจราจร
• โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
• ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทาง
ด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
• คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ
หรือกลับรถ
• บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่ รถลากเข็นสําหรับทารก คนป่วยหรือ
คนพิการ
• โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
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รายละเอียด

หมวกนิรภัย

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 122 (ปรับ 500 บาท)
[ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดย
เฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือ
ลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กํา
หนดในกฎกระทรวง]

เข็มขัดนิรภัย

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 123
ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์และ
ต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์
รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์และคนโดยสารรถยนต์
ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย
ประเภทหรือชนิดของรถยนต์
ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความเร็ว

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 5
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 67 (ปรับ 1000 บาท)
ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตาม
เครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง

อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*

4.6 กฎหมายและองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ตาราง 4.4 แสดงรายละเอียดกฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยเปรียบเทียบกับ
5 เสาหลักของสหประชาชาติ รวมทั้ง ระบุว่าองค์กรรัฐองค์กรใดรับผิดชอบ เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เป็นองค์กรหลักรับผิดชอบพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งสัมพันธ์กับเสาหลักที่ 4
“ผูใ้ ช้ถนนปลอดภัย” นอกจากนี้ พระราชบัญญัตริ ถยนต์ พระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง พระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสาหลักที่ 4 ด้วยเช่นกัน การนี้
พระราชบัญญัติทั้ง 5 ฉบับนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ 4 องค์กร
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ตาราง 4.4: กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน องค์กร และเสาหลักทัง้ 5

กฎหมาย

38

ความสัมพันธ์กับความปลอดภัย
ทางถนน

องค์กรที่รับผิดชอบ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522

เสาหลักที่ 4
• การขับขี่ด้วยความเร็ว
• การขับขี่ขณะมึนเมา
• การคาดเข็มขัดนิรภัย
• การสวมหมวกนิรภัย

พระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. 2535

เสาหลักที่ 2
กรมทางหลวง
• มาตรฐานถนนและศักดิ์ของถนนตาม กรมทางหลวงชนบท
การใช้งาน (Functional Hierarchy)
• การออกแบบและการก่อสร้างถนน
• การซ่อมบำ�รุงถนนและการแก้ไขจุด
อับของถนน
• การจ�ำกัดน�้ำหนักยานพาหนะ
• การจำ�กัดอัตราความเร็วสูงสุด

พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522

เสาหลักที่ 3
• มาตรฐานยานพาหนะ และการ
กำ�หนดมาตรฐานเดียวกันและ
การทดสอบ
เสาหลักที่ 4
• ใบอนุญาตขับขี่

พระราชบัญญัติการขนส่ง
พ.ศ. 2522

เสาหลักที่ 3
กรมการขนส่งทางบก
• คุณภาพการให้บริการรถสาธารณะ
• มาตรฐานความปลอดภัยของรถ
สาธารณะ
• การให้สัมปทานเส้นทางบริการรถ
สาธารณะ
เสาหลักที่ 4
• ใบอนุญาตขับขี่
• กฎระเบียบเกี่ยวกับชั่วโมงการทำ�งาน
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กรมการขนส่งทางบก

กฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ความสัมพันธ์กับความปลอดภัย
ทางถนน
เสาหลักที่ 4
• ห้ามมีเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์บน
รถยนต์
• ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ในสถานบริการน�้ำมัน
• จ�ำกัดอายุผู้ซื้อเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ และมีบทก�ำหนด
โทษร้านที่จ�ำหน่ายเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ให้ผู้มอี ายุต�่ำกว่า
กฎหมายก�ำหนด

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบ เสาหลักที่ 5
ภัยจากรถ พ.ศ. 2535
• การประกันภัยและการจ่ายค่าชดเชย

องค์กรที่รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ำกัด

พระราชบัญญัติความปลอดภัย
เสาหลักที่ 4
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม • ความปลอดภัยทางถนนอันเกี่ยวข้อง
ในการทํางาน พ.ศ. 2554
กับงาน
• ISO 39001
• กฎระเบียบเกี่ยวกับชั่วโมงการท�ำงาน
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511

เสาหลักที่ 4
• TSI 18001 หรือ BS OHSAS 18001
• TIS 39001 หรือ ISO 39001

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน เสาหลักที่ 5
พ.ศ.2551
• บริการและการตอบสนองทางการ
แพทย์ฉุกเฉิน

ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ

4.7 ข้อจ�ำกัดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ซึ่งบังคับใช้ใน		
ปัจจุบัน
แม้ว่าจะมีกฎหมายเหล่านี้บังคับใช้ แต่การค้นคว้าวิจัยชี้ว่ามีปัญหามากมายที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผล
ของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เนื้อหาในส่วนถัดไปจะอธิบายรายละเอียดส�ำคัญๆ
การแก้ไขกฎหมายฉบับต่างๆ ทีจ่ �ำเป็นเพือ่ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน
การศึกษาชิ้นส�ำคัญของพงษ์สนั ต์ คงตรีแก้ว และคณะ ใน พ.ศ. 2554 ซึ่ง สสส. ให้การสนับสนุน เป็นการ
ศึกษาสถานะกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน (เช่น พระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่ง) และให้ค�ำแนะน�ำแก่องค์กรที่รับผิดชอบ
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ด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย เพือ่ ให้องค์กรดังกล่าวสามารถบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้วิจยั ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก อธิบายว่าเหตุใดการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับประเทศอื่น
ตลอดจน ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ดีขึ้น
เมาแล้วขับ
§§ แก้ไขกฎหมายเพือ่ ทีผ่ ขู้ บั ขีไ่ ม่สามารถปฏิเสธการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธเี ป่าลม
หายใจ ถ้าผู้ขบั ขี่ปฏิเสธการตรวจวัด ให้ต�ำรวจจราจรมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ขับขี่รถหรือยึดรถ
§§ ลงโทษเจ้าของรถยนต์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้อยู่ในอาการเมายืมรถยนต์ของตนไปขับ
§§ มีบทก�ำหนดโทษ (โทษปรับและการตัดคะแนนตามปริมาณแอลกอฮอล์ว่าเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
เพียงใด)
การสวมหมวกนิรภัย
§§ เพิ่มความรุนแรงของบทก�ำหนดโทษ
§§ บังคับใช้กฎหมายที่ก�ำหนดให้เด็กอายุต�่ำกว่า 12 สวมหมวกนิรภัย
ความเร็ว
§§ มีบทก�ำหนดโทษ (โทษปรับและการตัดคะแนนตามความร้ายแรงของการกระท�ำผิดกฎหมาย)
§§ พิจารณาจัดตั้งกองทุนการจราจรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจจราจร
§§ ก�ำหนดเขตศูนย์ธรุ กิจใจกลางมหานครให้ชดั เจน ลดอัตราความเร็วสูงสุดในเขตดังกล่าวและในเขต
ที่ประชากรหนาแน่น
§§ จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แตกต่างกัน
การคาดเข็มขัดนิรภัย
§§ ก�ำหนดให้ผู้โดยสารที่น่งั แถวหลังคาดเข็มขัดนิรภัย
§§ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์
ระบบบริหารจัดการ
§§ จัดตั้งคณะกรรมการจัดการจราจรส่วนกลางและส่วนจังหวัด
§§ จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดในเขตโรงเรียนให้ต�่ำกว่า 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
§§ จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดบริเวณสี่แยกไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง และ 60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงในเขตนอกเมือง
อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
§§ บังคับใช้กฎระเบียบเพื่อก�ำหนดให้อปุ กรณ์ควบคุมการจราจรมีมาตรฐานเดียวกัน
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ก§ ารตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการสืบสวนอุบัติเหตุ
§§ บังคับใช้ค�ำสัง่ และกฎระเบียบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการสืบสวน
อุบัติเหตุมคี วามเป็นอิสระและเป็นมืออาชีพ
การบริหารจัดการต�ำรวจจราจร
การศึกษาของพุทธกาล รัชธร และคณะ (2551) ชี้ว่า ต�ำรวจจราจรขาดเครื่องไม้เครื่องมือและก�ำลังพลใน
การจัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ปัญหาส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การไม่สร้างความ
เป็นมืออาชีพภายในองค์กร เช่น ไม่มีเส้นทางเติบโตตามสายงานต�ำรวจจราจร ซึ่งต่างจากต�ำรวจอืน่ ๆ ใน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ดังนั้น ต�ำแหน่งต�ำรวจจราจรจึงเปรียบเหมือนทางผ่านเพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
เช่น สารวัตร25 คณะผู้วจิ ัยจึงแนะน�ำให้ปรับปรุงการบริหารจัดการต�ำรวจจราจรในประเทศไทย ดังนี้
§ จัดตัง้ กองการพัฒนาต�ำรวจจราจรขึน้ ในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์ฝกึ อบรมต�ำรวจ
จราจรและการบริหารทรัพยากร (เช่น เครื่องไม้เครื่องมือและทรัพยากรมนุษย์)
§ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญการจัดการจราจรภายในองค์กรและภาคส่วนอื่นๆ
§ ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท�ำงานธุรการของต�ำรวจจราจร (เช่น งานเอกสาร การจัดเก็บ
เอกสาร การจัดการข้อมูล)
ค�ำแนะน�ำเชิงนโยบาย
§ แจ้งรัฐบาลเกีย่ วกับสถานการณ์ปจั จุบนั ของการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง
ชาติ ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายจราจรมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้ค�ำแนะน�ำ ต่างๆ แก่รฐั บาลและ
กระตุ้นประชาชนให้การสนับสนุน
§ จัดสรรงบประมาณและเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ของงาน
§ ศึกษาความเป็นได้ในการตั้งกองทุน ด้วยงบประมาณจากแหล่งรายได้อื่น (เช่น ภาษีเชื้อเพลิง ภาษี
ถนน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจ

การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

41

ปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน
ส�ำหรับปัจจัยเสีย่ งต่อความปลอดภัยทางถนน พีรพล ศรีสงิ ห์ ได้ศกึ ษาค�ำพิพากษาของศาลในคดีเมาแล้วขับใน
พ.ศ. 2553 สัมภาษณ์ความเห็นของผูพ้ พิ ากษาต่อคดีเมาแล้วขับ และให้ค�ำแนะน�ำเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพสังคม
§ ต้องศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับคดีเมาแล้วขับเพือ่ เปรียบเทียบระหว่างการก่อให้เกิดอันตรายแก่ผ้อู นื่ โดย
เจตนา กับ การก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่นื โดยประมาท
§ ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงความร่วมมือ (Collaborative Justice
Research)
§ พัฒนาตัวแบบเพื่อให้เข้าใจทั้งกระบวนการดีขึ้น
§ ส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนเพือ่ ให้ทราบว่าประชาชนมีความเข้าใจต่อความรุนแรงของปัญหา และ
ความเหมาะสมของระดับของบทก�ำหนดโทษเพียงใด
การศึกษาของกัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ และคณะ ใน พ.ศ. 2551 ให้ค�ำแนะน�ำในการจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุด
ทีเ่ หมาะสม (ตาราง 4.5) เช่น ควรจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดส�ำหรับถนนซึง่ มีผใู้ ช้ถนนทีม่ ภี าวะเสีย่ งอันตราย ไว้
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง27
ตาราง 4.5: อัตราความเร็วสูงสุดทีเ่ หมาะสมตามประเภทถนน

ประเภทถนน

อัตราความเร็วที่เหมาะสม
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ถนนซึ่งมีผู้ใช้ถนนที่มีภาวะเสี่ยงอันตราย

30

ทางร่วมทางแยกที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้าง

50

ถนนที่มีอันตรายจากริมถนนที่ไม่มีสิ่งป้องกัน

50

ถนนที่มีความเสี่ยงจากการชนประสานงา

70

ถนนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งจะเกิดอุบตั เิ หตุจากการชนด้านข้าง และการชนประสานงา

>100

อ้างอิง: กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ และคณะ, 2551

การศึกษาของประทีป ดวงเดือน และคณะ พ.ศ. 2557 ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงระบบการออกใบ
อนุญาตขับขี่28 โดยมีค�ำแนะน�ำส�ำคัญๆ ดังนี้
§ สร้างระบบการจัดประเภทใบอนุญาตผู้ขับขี่ระบบใหม่ (ตาราง 4.6)
§ ปฏิบัติตามแผนด�ำเนินการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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ตาราง 4.6: ระบบการจัดประเภทใบอนุญาตขับขี่ ตามทีค
่ ณะผูว้ จิ ย
ั ให้คำ� แนะน�ำ

ประเภท

รายละเอียด

A

รถจักรยานยนต์ท่มี ีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 125 ซี.ซี. (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

A1

รถจักรยานยนต์ท่มี ีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 400 ซี.ซี. (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

A2

รถจักรยานยนต์ท่มี ีขนาดกระบอกสูบเกิน 400 ซี.ซี. (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

B

รถยนต์สามล้อ

C

รถยนต์ส่วนบุคคล

B+, C+

รถยนต์ประเภท B หรือ C ที่มกี ารพ่วง

D

รถบรรทุกสินค้า มีน�้ำหนักรวมไม่เกิน 3500 กิโลกรัม

D1

รถบรรทุกสินค้า มีน�้ำหนักรวมเกิน 3500 กิโลกรัม

D+

รถยนต์ประเภท D หรือ D1 ที่มีการพ่วง

E

รถโดยสารขนาดเล็ก 20 ที่น่งั

E1

รถโดยสารขนาดเล็ก เกิน 20 ที่นั่ง

E+

รถยนต์ประเภท E หรือ E1 ที่มกี ารพ่วง

S

รถไถ รถบดถนน หรือ รถลักษณะพิเศษ

อ้างอิง: ประทีป ดวงเดือน และคณะ, 2557

แผนด�ำเนินการระยะสั้น
§ ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับความส�ำคัญของใบอนุญาตขับขี่
§ ปรับปรุงการฝึกอบรมและการทดสอบให้ดขี ึ้น
§ พั ฒ นาระบบการตั ด คะแนนความประพฤติ ส�ำหรั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ต�ำรวจ
กรมการขนส่งทางบก และศาล
§ เพิ่มจ�ำนวนโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
แผนด�ำเนินการระยะกลาง
§ ปรับปรุงพระราชบัญญัติรถยนต์และพระราชบัญญัติการขนส่งเพื่อรองรับระบบการจัดประเภทใบ
อนุญาตผู้ขบั ขี่ระบบใหม่
§ จัดหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน
แผนด�ำเนินการระยะยาว
§ รวมพระราชบัญญัติรถยนต์และพระราชบัญญัติการขนส่งให้เป็นพระราชบัญญัตฉิ บับเดียว
§ ปรับปรุงบทก�ำหนดโทษ
§ รวมใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจ�ำตัวประชาชนเป็นบัตรใบเดียว
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5
ข้อสรุปและค�ำแนะน�ำ
การวิเคราะห์เชิงลึกชีว้ า่ ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และมีกฎหมายส่วนใหญ่
ซึง่ จ�ำเป็นต่อการสร้างความปลอดภัยทางถนนอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการในการบูรณาการผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียและในการด�ำเนินการต่างๆ อันจะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน รวมทัง้ ได้ให้อ�ำนาจทางกฎหมายแก่ทกุ องค์กรในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้
ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ น้นการแก้ไขปัจจัยเสีย่ งต่อความปลอดภัยทางถนน ยกเว้น กฎหมายว่าด้วยเบาะ
นิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีระบบบริหารจัดการและกฎหมายที่จ�ำเป็นหลายฉบับ แต่
ปรากฏว่า จ�ำนวนการเสียชีวิตจากการจราจรทางบกยังคงสูงมาก การวิเคราะห์เชิงลึกครัง้ นี้ ได้ตงั้ สมมุตฐิ าน
2 ประการเกีย่ วกับประเทศไทย 1) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนมีขอ้ บกพร่อง และ 2) การบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนขาดประสิทธิภาพและไม่ดพี อ
มีหลักฐานมากมายยืนยันว่าระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนมีข้อบกพร่อง รวม
ทั้งอุปสรรคอันเกิดจากความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ประเทศไทยใช้ระบบที่นักการเมืองระดับสูงด�ำรง
ต�ำแหน่งในคณะกรรมการด้านนโยบายและด้านการบริหาร จึงมีข้อจ�ำกัดเรื่องการนัดหมายประชุมคณะ
กรรมการ เพราะว่านักการเมืองระดับสูงเหล่านี้มักด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนับร้อยชุด ดัง
นัน้ จึงเลือกเข้าประชุมเฉพาะเรือ่ งในความสนใจของรัฐบาล ทัง้ นี้ ตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบาย
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนแห่งชาติ เพิง่ มีการประชุมเพียงสองครัง้ เท่านัน้ จึงเกิดค�ำถามว่าฝ่ายการเมือง
มีความตั้งใจจริงเพียงใดในด้านความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด
มีหน้าที่เพียงการประสานงาน แต่กลับไม่มีอ�ำนาจหรือหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ข้อบกพร่องของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
อาจเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนขาดประสิทธิภาพและไม่ดพี อ นอกจากนี้
การศึกษาต่างๆ ชี้ว่า ต้องมีบทก�ำหนดโทษรุนแรงขึ้นต่อผู้กระท�ำผิดกฎหมาย เช่น โทษปรับและบทก�ำหนด
โทษอื่น อีกทั้ง ต้องส่งเสริมประชาชนให้เข้าใจและตระหนักถึงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน
หากไม่สร้างความเข้าใจ ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนจะยิ่งมีมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า การบริหารจัดการทรัพยากรไม่เหมาะสมและข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากรและขีดความสามารถ
ของหน่วยงานด้านการจราจรและต�ำรวจจราจรส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประเด็นเหล่านี้ และเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่าอะไรคืออุปสรรค
ต่อการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
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5.1 ค�ำแนะน�ำ
การบรรลุเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ทีก่ �ำหนดให้จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทาง
ถนนต�ำ่ กว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ต้องอาศัยการยกเครือ่ งในหลายเรือ่ ง โดยมีค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
§ หาแนวทางให้ฝ่ายการเมืองมีความตั้งใจจริงด้านความปลอดภัยทางถนน
§ ศึกษาทางเลือกต่างๆ เพื่อหาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น เพื่อให้ประสานงานระหว่างหุ้นส่วนจากหลายภาคส่วนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหา
อันเกิดจากการขาดความตั้งใจจริงของฝ่ายการเมือง
§ สร้างระบบสนับสนุนที่ดีให้กบั กลุ่มงานเลขานุการเพื่อสร้างขีดความสามารถ รวมทั้ง เพิ่มพูนความ
รู้ การค้นคว้าวิจัย ขีดความสามารถอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
§ แก้ไขกฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น
— บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก
— ลดอัตราความเร็วสูงสุดในเขตเมือง
— กรณีผู้ขับขี่มือใหม่ ควรก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้ต�่ำกว่าผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไป
— ก�ำหนดให้ผู้น่งั ตอนหลังของรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย
§ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีบทก�ำหนดโทษรุนแรงขึ้น มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียง
พอ การจัดเก็บค่าปรับมีประสิทธิภาพ และสร้างระบบระดับชาติในการตัดคะแนนเมื่อกระท�ำผิด
กฎหมายจราจร
§ เพิม่ การตระหนักรูข้ องประชาชนต่อความปลอดภัยทางถนนและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ถนนด้วยการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
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ส่วนที่ 2
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6
การวิเคราะห์เชิงลึกด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ทางถนนของประเทศไทย
องค์การอนามัยโลกระบุว่า 5 ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อความปลอดภัยทางถนน คือ เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กใน
รถยนต์ การเมาแล้วขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และความเร็ว เนื้อหาบทนี้จะประเมิน
กฎหมายว่าด้วย 5 ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญดังกล่าวในประเทศไทย โดยใช้รายการตรวจสอบ (Checklists)
ตามคู่มอื องค์การอนามัยโลกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน10

6.1 ความเร็ว
พระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 67 และ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา
5(1) เป็นกฎหมายจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุด โดยพระราชบัญญัตทิ างหลวงให้อ�ำนาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราความเร็วสูงสุด ตาราง 6.1
อธิบายรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว
รายการตรวจสอบสะท้อนประเด็นต่างๆ ของกฎหมายควบคุมอัตราความเร็ว ซึ่งบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน เช่น การจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดในประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับผลการค้นคว้าวิจัยและ
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอัตราความเร็วที่ปลอดภัย นอกจากนี้ พบว่าอัตราความเร็วสูงสุดในเขตเมืองตามที่
กฎหมายไทยก�ำหนดถือว่าสูงมาก บทก�ำหนดโทษไม่เป็นไปตามระดับความร้ายแรงของการกระท�ำผิด
การขาดความชัดเจนว่ากฎหมาย 2 ฉบับครอบคลุมถึงถนนหรือทางส่วนบุคคลหรือไม่ และค�ำนิยามใน
กฎหมาย 2 ฉบับก็ต่างกัน เช่น ค�ำนิยามของประเภทถนน (ในเขตเทศบาลและเขตเมือง) (ตาราง 6.2)
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ตาราง 6.2: กฎหมายว่าด้วยอัตราความเร็ว

กฎหมาย

รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 มาตรา 67

มาตรา 67 ผู้ขบั ขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือ
ตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในกฎหมายฉบับนี้ ก�ำหนดการ
จ�ำกัดอัตราความเร็วไว้ ดังนี้
(1) สําหรับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักรถ รวมทั้ง น�้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม
หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขบั ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือ
เขตเทศบาลไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ให้ขบั ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร
(2) สําหรับรถยนต์อ่นื นอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลากจูงรถพ่วงรถยนต์
บรรทุกที่มนี �้ำหนักรถ รวมทั้ง น�้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์
สามล้อ ให้ขบั ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่
เกินชั่วโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ ขับไม่เกินชั่วโมงละ 60
กิโลเมตร
(3) สําหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือรถจักรยานยนต์ ให้
ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ
80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขบั ไม่เกินชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร
(4) ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขบั รถ
ช้าๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร
(5) ในกรณีท่มี ีเครื่องหมายจราจรกําหนดอัตราความเร็วต�่ำกว่าที่กําหนดข้างต้น
ให้ขับไม่เกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว้น้นั

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 มาตรา 5(1)

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 1999 ก�ำหนดไว้ดังนี้
(1) ความเร็วสูงสุดส�ำหรับยานพาหนะขนาดเล็กและขนาดกลาง (เช่น รถยนต์
ส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์) ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมง
ละ 80 กิโลเมตรในเขตเมืองหรือชุมชน และ ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน
ทางหลวงนอกเขตเมือง
(2) ส�ำหรับยานพาหนะหนัก เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร
ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตรในเขตเมืองหรือชุมชน และไม่เกิน
ชั่วโมงละ 60 กิโลเมตรบนทางหลวงในเขตที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือชนบท
(3) ส�ำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางด่วนที่มีการควบคุมการเข้าออก
โดยสมบูรณ์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 120 กิโลเมตรส�ำหรับรถยนต์ส่วน
บุคคลและรถกระบะ และส�ำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกปกติให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกินชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร และให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 100
กิโลเมตร ส�ำหรับรถพ่วง

อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*
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ตาราง 6.2: รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความครอบคลุมของกฎหมายว่าด้วยอัตราความเร็ว

มี

ไม่มี

1. การจำ�กัดอัตราความเร็วสูงสุด
√

สอดคล้องกับผลการค้นคว้าวิจัยและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอัตราความเร็วที่ปลอดภัย (≤ 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงส�ำหรับถนนในเขตเมือง)
จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดตามประเภทถนน

√

จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดตามประเภทยานพาหนะ

√

จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดส�ำหรับยานพาหนะที่เดินด้วยก�ำลังเครื่องยนต์

√

จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดตามศักดิ์ของถนน (Road Hierarchy)

√

จ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดในเขตโรงเรียน

√

ใช้เรดาร์ตรวจจับ

√

หน่วยงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุด

√

มีข้อยกเว้น เช่น รถฉุกเฉิน

√

2. การบังคับใช้กฎหมาย
มีข้อก�ำหนดให้ประกาศการบังคับใช้กฎหมาย (ถ้ามี)

√

ใช้กล้องอัตโนมัติตรวจจับความเร็ว โดยติดตั้งกล้องในจุดที่มองเห็นและมองไม่เห็น

√

มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

√

3. บทกำ�หนดโทษ
√

มีบทก�ำหนดโทษ (โทษปรับและการตัดคะแนน) ตามระดับความร้ายแรงว่าใช้ความเร็วเกินกว่า
กฎหมายก�ำหนดมากเพียงใด
√

มีบทก�ำหนดโทษปรับเป็นการเฉพาะ

√

มีข้อก�ำหนดในการปรับพฤติกรรมผู้ขบั ขี่ (Driver Remediation)
พักใช้ใบอนุญาตตามระดับความร้ายแรงว่าใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดมากเพียงใด

√

มีข้อก�ำหนดยึดยานพาหนะ

√
√

มีบทก�ำหนดโทษทางอาญา โดยอิงประมวลกฎหมายอาญา (ถ้ามี)
4. มาตรการอื่นๆ ในการจัดการความเร็ว
มีมาตรฐานการออกแบบทางหลวง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำแนะน�ำการจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุด
มีข้อบังคับการตรวจสอบสภาพถนน (Road Audit)

√
√
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6.2 การเมาแล้วขับ
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(2) มีข้อก�ำหนดเรื่องการเมาแล้วขับ ขณะที่กฎ
กระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดให้มีกระบวนการทดสอบ
การเมาแล้วขับ
ตาราง 6.3: กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทย

กฎหมาย
พระราชบัญญัติการ
จราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 43 (2)
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รายละเอียด
มาตรา 43 (2)
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
• มาตรา 43 ตรี 14 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขบั ขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ผู้
ตรวจการมีอํานาจสั่งให้ผู้น้นั หยุดรถและสั่งให้มีการ ทดสอบตามมาตรา 142 ด้วย
• มาตรา 43 จัตวา 15 ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่าผู้ขบั ขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2)
หรือมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้น้นั พร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่
พนักงานสอบสวนผู้มอี ํานาจโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบการกระทํา
ความผิดดังกล่าว เพื่อดําเนินคดีต่อไป
• มาตรา 142 เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ:
(1) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6, (2) เห็นว่าผู้ขบั ขี่หรือบุคคลใดใน
รถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยว
กับรถนั้นๆ ในกรณีที่มีพฤติการณ์อนั ควรเชื่อว่าผู้ขบั ขี่ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ให้
เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งั ให้มีการทดสอบผู้ขบั ขี่
ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ ใน
กรณีที่ผู้ขบั ขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงาน จราจร พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจกักตัวผู้นั้นไว้ดําเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่า
ที่จําเป็นแห่งกรณี เพื่อให้การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้น้นั ยอมให้ทดสอบและผล
การทดสอบ ปรากฏว่าผลเป็นลบ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที ในกรณีที่มพี ฤติการณ์อันควรเชื่อ
ว่าผู้ขบั ขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หากผู้น้นั ยังไม่ยอมให้ทดสอบตาม
วรรคสามโดยไม่มเี หตุอันสมควร ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้นั ฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) การ
ทดสอบภายใต้มาตรานีใ้ ห้เป็นไปตามกฎระเบียบและกระบวนการ ที่ก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวง
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กฎหมาย
พระราชบัญญัติการ
จราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 43 (2)

รายละเอียด
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก�ำหนดกระบวนการทดสอบการเมาแล้วขับไว้ดังนี้
• การทดสอบให้ด�ำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
- ลมหายใจ โดยอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- การตรวจปัสสาวะ
- การตรวจเลือด
• การทดสอบครั้งที่ 2 และ 3ให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบตาม
วิธีที่ 1 ได้ และการทดสอบครัง้ ที่ 3 ให้ด�ำเนินการในโรงพยาบาลเท่านั้น
- ให้ถือว่าผู้ขับขี่เมาสุราเมื่อ
1. การตรวจวัดจากเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2. การตรวจวัดจากลมหายใจ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2000
3. การตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ
เศษ 1 ส่วน 1.3

อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*

กฎหมายไทยก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ 0.05 กรัม
ต่อเดซิลิตร อย่างไรก็ตาม ควรลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากที่ก�ำหนดไว้เดิมให้เหลือ 0.02 กรัมต่อ
เดซิลิตรหรือต�่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ขบั ขี่ทั่วไปและผู้ขบั ขี่มือใหม่/เยาวชน นอกจากนี้ มี 2 ประเด็นส�ำคัญ คือ
มาตรา 43(2) ไม่ครอบคลุมกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา และความแตกต่างกันของความผิดฐาน
เมาแล้วขับตามที่ก�ำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy) และในกฎกระทรวงฉบับที่ 16 กล่าวคือ
กรมธรรม์ประกันภัยก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส่วนกฎกระทรวงฉบับที่
16 ก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตาราง 6.4: รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความครอบคลุมของกฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับ

มี

ไม่มี

1. การจำ�กัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
การจ�ำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสอดคล้องกับผลการค้นคว้าวิจัยและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเมา
แล้วขับ

√
√

จ�ำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (0.02 กรัมต่อเดซิลติ รหรือต�่ำกว่า) ส�ำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปและผู้ขับขี่มือ
ใหม่หรือวัยรุ่น
2. การจำ�กัดการจำ�หน่ายแอลกอฮอล์
จ�ำกัดอายุขั้นต�่ำของผู้ด่มื เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

√

มีบทก�ำหนดโทษหากจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ให้กบั ผู้มีอายุต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด

√

3. การบังคับใช้กฎหมาย
มีข้อก�ำหนดให้ประกาศการบังคับใช้กฎหมาย (ถ้ามี)

√
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มี
มีกฎหมายก�ำหนดให้สุ่มตรวจวัดลมหายใจ หรือตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ไม่มี

√
√

ก�ำหนดให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ (ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่เกิด
อุบัติเหตุ)
ก�ำหนดว่าผู้ใดมีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย

√

มีกลไกตรวจสอบการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ให้ผู้มอี ายุต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด

√

4. บทกำ�หนดโทษ
√

มีบทก�ำหนดโทษ (โทษปรับและการหักคะแนน) ตามระดับความร้ายแรงว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกินกว่ากฎหมายก�ำหนดมากเพียงใด
มีบทก�ำหนดโทษปรับเป็นการเฉพาะ

√

มีข้อก�ำหนดในการปรับพฤติกรรมผู้ขบั ขี่ (Driver Remediation)

√

ก�ำหนดให้พกั ใบอนุญาตตามระดับความร้ายแรงว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมาย
ก�ำหนดมากเพียงใด

√

มีข้อก�ำหนดยึดยานพาหนะ

√

มีบทก�ำหนดโทษรวมถึงบทลงโทษทางอาญา พร้อมทั้งประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องหรือไม่

√

5. มาตรการอื่นๆ ด้านการเมาแล้วขับ
มีอ�ำนาจใช้ระบบป้องกันการติดเครื่องยนต์หากปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายก�ำหนด (Alcohol
Ignition Interlock Programs) รวมทั้ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ส�ำหรับผู้กระท�ำผิด

√

6.3 การสวมหมวกนิรภัย
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 ก�ำหนดให้สวมหมวกนิรภัย (ตาราง 6.5) และกฎ
กระทรวงฉบับที่ 14 ออกตามความในพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก�ำหนดกฎเกณฑ์ ว่า
ด้วยประเภทหมวกนิรภัยและการใช้สายรัดหมวกนิรภัย นอกจากนี้ มาตรฐานหมวกนิรภัยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน TIS 369-2557 อีกด้วย
ตาราง 6.6 ระบุว่ากฎหมายหมวกนิรภัยของประเทศไทยค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะห์พบว่า กฎหมายไทยไม่ได้ก�ำหนดมาตรฐานหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก ไม่มบี ทก�ำหนดโทษยึด
รถจักรยานยนต์ และไม่มกี ารก�ำหนดให้ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ 3 ล้อและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัย
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ตาราง 6.5: กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยในประเทศไทย

กฎหมาย
พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522
มาตรา 122

รายละเอียด
มาตรา 122
• ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดท�ำ
ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสาร
• ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์
ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มไิ ด้สวมหมวกที่จดั ท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
ป้องกันอันตราย
• ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ภิกษุ สามเณร
นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตาม
ประเพณีนยิ มนั้น หรือบุคคลใดที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 148
• ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 122 ต้องต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
ร้อยบาท
• ถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระท�ำความผิดตามมาตรา 122 วรรค 2 ผู้กระท�ำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*
ตาราง 6.6: รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความครอบคลุมของกฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัย

มี

ไม่มี

1. การสวมหมวกนิรภัย
ก�ำหนดให้ผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ทกุ คน (ผู้ขบั ขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์) สวมหมวกนิรภัย

√

ก�ำหนดให้สวมหมวกนิรภัยที่มีสายรัดเหมาะสมและสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน

√

ก�ำหนดให้ผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในถนนทุกประเภท

√

ก�ำหนดให้ผู้ขบั ขี่ยานยานพาหนะที่เดินด้วยก�ำลังเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ทกุ ประเภท) ทั้ง 2 หรือ 3 ล้อ
สวมหมวกนิรภัย

√

ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์

√

2. การจำ�กัดการจำ�หน่ายแอลกอฮอล์
ก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของหมวกนิรภัยตามมาตรฐานสากล

√

มีข้อบังคับการติดฉลากผลิตภัณฑ์และการป้องกันการแปลงสภาพ

√

มีข้อบังคับหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก (เช่น อายุและส่วนสูง) ขึ้นกับอายุของเด็กว่าสามารถขับขี่รถ
จักรยานยนต์ได้เมื่อมีอายุเท่าใด

√
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มี

ไม่มี

3. การบังคับใช้กฎหมาย
ก�ำหนดว่าผู้ใดมีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย

√

สามารถบังคับใช้กฎหมายขณะกระท�ำผิดซึ่งหน้า: ควบคุมตัวผู้กระท�ำผิดไว้ด�ำเนินคดีตามกฎหมายได้
แม้ว่าจะไม่ได้กระท�ำความผิดฐานอื่นตามกฎหมายจราจรก็ตาม

√

4. Penalties
√

ก�ำหนดโทษปรับ

√

มีข้อก�ำหนดยึดยานพาหนะ
5. มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ด้านการสวมหมวกนิรภัย
ก�ำหนดโทษส�ำหรับการจ�ำหน่ายหมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน

√

ก�ำหนดโทษส�ำหรับการปลอมแปลงฉลากผลิตภัณฑ์

√

ก�ำหนดให้ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะสวมหมวกนิรภัย ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ 2 และ 3
ล้อ ซึ่งเดินด้วยก�ำลังเครื่องยนต์

√

6.4 การคาดเข็มขัดนิรภัย
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 123 ก�ำหนดให้คาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ได้ก�ำหนดให้
ผูน้ งั่ ตอนหลังคาดเข็มขัดนิรภัย (ตาราง 6.7 และ 6.8) อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงก�ำหนดความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 ก�ำหนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ทกุ
คนคาดเข็ดขัดนิรภัยตลอดเวลา ทัง้ นี้ มาตรฐานเข็มขัดนิรภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน TIS721-2551
มาตรา 6.7: กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยในประเทศไทย

กฎหมาย
พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522
มาตรา 122

รายละเอียด
มาตรา 122
• ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อ่นื นั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่น่งั ผู้ขับขี่
รถยนต์เกินสองคน
• ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่น่งั ในขณะขับขี่รถยนต์
และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่น่งั ผู้ขับขี่
รถยนต์รดั ร่างกายไว้กบั ที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัย ขณะโดยสารรถยนต์ และคน
โดยสารรถยนต์ดงั กล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะ
โดยสารรถยนต์ด้วย
• ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรค
สอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*
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ตาราง 6.8: รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความครอบคลุมของกฎหมายว่าด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัย

มี

ไม่มี
√

1. กฎหมายกำ�หนดให้ทุกคนในรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย
2. มาตรฐานการผลิต
มีข้อบังคับเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย

√

ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับรถยนต์น�ำเข้า

√

ก�ำหนดให้รถยนต์เก่าติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและก�ำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

√

3. การบังคับใช้กฎหมาย
ก�ำหนดว่าผู้ใดมีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย

√

ก�ำหนดให้บงั คับใช้กฎหมายได้ท้งั การกระท�ำผิดซึ่งหน้า กับ การกระท�ำผิดร่วมกับฐานความผิดอื่น
(Primary versus Secondary Enforcement)

√

4. บทกำ�หนดโทษ
√

ก�ำหนดโทษปรับหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
5. มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ด้านการคาดเข็มขัดนิรภัย

√

ห้ามมีผู้โดยสารเกินจ�ำนวนที่นั่งและมีผู้โดยสารมากเกินไป

√

ก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบสม�่ำเสมอ

6.5 เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์
ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ (ตาราง 6.9) อย่างไรก็ตาม
อาจแก้ไขพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็กเพื่อเพิ่มเติมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ ทัง้ นี้
ตามทีอ่ ธิบายในตาราง 6.10 อาจมีการออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเพื่อความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็ก
ตาราง 6.9: รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความครอบคลุมของกฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก
ในรถยนต์

มี

ไม่มี

1. การใช้เบาะนิรภัยสำ�หรับเด็กในรถยนต์
บังคับให้ใช้เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กที่เหมาะสมกับอายุ ส่วนสูงและน�้ำหนัก

√

การก�ำหนดต�ำแหน่ง: วางหันไปทางด้านหน้า กับ ไปทางด้านหลัง

√

การให้เด็กนั่งที่ที่นั่งด้านหน้า

√

มาตรฐานเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กและการติดฉลากผลิตภัณฑ์

√

2. การบังคับใช้กฎหมาย
ก�ำหนดผู้มอี �ำนาจบังคับใช้กฎหมาย

√
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มี

ไม่มี

3. บทกำ�หนดโทษ
ก�ำหนดโทษปรับ

√

บทก�ำหนดโทษอื่นๆ

√

4. กลไกทางกฎหมายอื่นๆ
√

มาตรการอื่นๆ
ตาราง 6.10: พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองเด็ก

กฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546
มาตรา 22 และ 23

รายละเอียด
มาตรา 22
การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญและ
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม
การกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พจิ ารณาตามแนวทางที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23
ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง
ท้องถิ่น แต่ท้งั นี้ต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานขัน้ ต�่ำตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงและ
ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะ
อันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*

6.6 เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทยกับแนวปฏิบัติสากล
ความเร็ว

การจ�ำกัดอัตราความเร็วในแต่ละประเทศทัว่ โลกแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั โครงสร้างพืน้ ฐานของถนนในประเทศ
นั้นๆ รวมทั้ง ประเภทยานพาหนะและประเภทถนน ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ก�ำหนดอัตรา
ความเร็วสูงสุดส�ำหรับทางหลวง (Autobahns)
ตาราง 6.11 เปรียบเทียบการจ�ำกัดอัตราความเร็วในประเทศไทยกับประเทศที่มีรายได้สูง เช่น
ประเทศญีป่ นุ่ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในตารางชีว้ า่ อัตราความเร็วสูงสุดตามกฎหมายไทย
สูงกว่าประเทศญีป่ นุ่ และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา การจ�ำกัดอัตราความเร็วในแต่ละรัฐ
แตกต่างกัน กล่าวคือ มีอัตราความเร็วสูงสุดในเขตเมืองระหว่าง 32-105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง1
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ตาราง 6.11: การจ�ำกัดอัตราความเร็วในประเทศไทย ประเทศญีป
่ น
ุ่ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ประเทศ

อัตราความเร็ว
อัตราความเร็ว อัตราความเร็ว
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
บนทางหลวงพิ
เศษ
ในเขตเมือง ในเขตชนบท
ระหว่
า
งเมื
อ
ง
(กิโลเมตร
(กิโลเมตร
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)
ต่อชัว่ โมง)
ต่อชั่วโมง)

หน่วยงาน
ท้องถิ่น
มีอำ�นาจ
จำ�กัดอัตรา
ความเร็ว
สูงสุด

การบังคับใช้
กฎหมาย
(คะแนน
เต็ม10)

ไทย

80

90

120

ไม่มี

3

ญี่ปุ่น

60

60

100

มี

7

สหราช
อาณาจักร

48

96

112

มี

–

32–105

40–121

105–121

มี

–

สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558

ตาราง 6.12 เปรียบเทียบอัตราความเร็วสูงสุดในประเทศไทยกับประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลปิ ปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม โดยพบว่า
ประเทศไทยก�ำหนดอัตราความเร็วสูงสุดในเขตเมืองไว้สงู กว่าทุกประเทศอย่างมาก ยกเว้น ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีคะแนนต�่ำสุดด้านการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย1
ตาราง 6.12: อัตราความเร็วสูงสุดในประเทศไทยและประเทศอืน
่ ทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ

อัตรา
ความเร็ว
สูงสุด
ในเขตเมือง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

อัตรา
อัตราความเร็ว
ความเร็ว
สูงสุด
สูงสุด
บนทางหลวงพิเศษ
ในเขตชนบท
ระหว่างเมือง
(กิโลเมตร
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)
ต่อชั่วโมง)

หน่วยงาน
ท้องถิ่น
มีอำ�นาจ
จำ�กัดอัตรา
ความเร็ว
สูงสุด

การบังคับใช้
กฎหมาย
(คะแนน
เต็ม10)

ไทย

80

90

120

ไม่มี

3

เวียดนาม

50

80

ไม่มี

ไม่มี

6

กัมพูชา

40

90

100

ไม่มี

4

มาเลเซีย

90

90

110

มี

6

สิงคโปร

70

No

90

ไม่มี

8

ลาว

40

90

ไม่มี

ไม่มี

4

อินโดนีเซีย

70

100

ไม่มี

มี

5

ฟิลิปปินส์

40

80

ไม่มี

มี

5

เมียนมาร์

48

80

ไม่มี

มี

5

อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558
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การเมาแล้วขับ

ตาราง 6.13 เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทยกับประเทศที่มีรายได้สูง เช่น
ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในตารางนี้ระบุว่า กฎหมายไทยก�ำหนดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่ากฎหมายญี่ปุ่น แต่ต�่ำกว่าสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ทุกประเทศมีการ
สุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธเี ป่าลมหายใจ1
ตาราง 6.13: กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทย ประเทศญีป
่ น
ุ่ สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา

ประเทศ

ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกอฮอล์ การสุ่มตรวจ
ในเลือด สำ�หรับ
ในเลือด สำ�หรับ ด้วยวิธีเป่าลม
ประชากรทั่วไป
ผู้ขบั ขี่มือใหม่/วัยรุ่น
หายใจ

0.05
ไทย
0.03
ญี่ปุ่น
0.08
สหราชอาณาจักร
0.08
สหรัฐอเมริกา
อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558

0.05

มี
มี
มี
มี

0.03
0.08
0.00–0.08

การบังคับใช้
กฎหมาย
(คะแนนเต็ม 10)
6
9
–
–

ประเทศไทยก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดส�ำหรับประชาชนทัว่ ไปเท่ากับหรือต�ำ่ กว่าประเทศ
อื่นในอาเซียน ส่วนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทยได้ 6 คะแนน ซึ่งสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ แต่ต่ำ� กว่าประเทศสิงคโปร์ (ตารางที่ 6.14)
ตาราง 6.14: กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทยและประเทศอืน
่ ทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ

ปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือด สำ�หรับ
ประชากรทั่วไป

0.05
ไทย
0.00–0.05
เวียดนาม
0.05
กัมพูชา
0.08
มาเลเซีย
0.08
สิงคโปร์
0.05
ลาว
–
อินโดนีเซีย
0.05
ฟิลิปปินส์
0.08
เมียนมาร์
อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558
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ปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือด สำ�หรับ
ผู้ขับขี่มือใหม่/วัยรุ่น

การสุ่มตรวจ
ด้วยวิธีเป่าลม
หายใจ

การบังคับใช้
กฎหมาย
(คะแนนเต็ม 10)

0.05

มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

6

0.00–0.05
0.05
0.08
0.08
0.05
–
0.05
0.08
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–

5
4
5
8
2
5
1
–

การสวมหมวกนิรภัย

การเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการสวมหมวกนิรภัยในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้นบั ว่าเป็นประโยชน์ยงิ่ เพราะว่ารถจักรยานยนต์เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลายในประเทศเหล่านี้ ตาราง 6.15 ระบุ
ว่า ทุกประเทศมีกฎหมายก�ำหนดให้ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย มีเพียงประเทศกัมพูชาทีไ่ ม่มกี ฎหมาย
ก�ำหนดให้ผโู้ ดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ประเทศไทยได้คะแนนการบังคับใช้กฎหมายระดับเดียว
กับประเทศฟิลปิ ปินส์ (6 และ 6) ซึง่ ทีส่ งู กว่าคะแนนของประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซีย (6 และ 5 และ 5)
อย่างไรก็ตาม อัตราการสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทย (ร้อยละ 52) ต�่ำกว่าทั้ง 3 ประเทศ (ประเทศกัมพูชา
ร้อยละ 64 ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 97 และประเทศฟิลปิ ปินส์รอ้ ยละ 80)1 ดังนัน้ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
หมวกนิรภัยในประเทศไทยยังไม่ดีพอ
ตาราง 6.15: กฎหมายว่าด้วยการสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทยและประเทศอืน
่ ทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กำ�หนดให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย

กำ�หนดให้ผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย

ระดับการบังคับ
ใช้กฎหมาย
(คะแนนเต็ม 10)

ไทย

ก�ำหนด

ก�ำหนด

6

ผู้ขับขี่ ร้อยละ 52
ผู้โดยสาร ร้อยละ 20

เวียดนาม

ก�ำหนด

ก�ำหนด

9

กัมพูชา

ก�ำหนด

ไม่กำ�หนด

5

มาเลเซีย

ก�ำหนด

ก�ำหนด

5

สิงคโปร์
ลาว
อินโดนีเซีย

ก�ำหนด
ก�ำหนด
ก�ำหนด

ก�ำหนด
ก�ำหนด
ก�ำหนด

9

ฟิลิปปินส์

ก�ำหนด

ก�ำหนด

6

เมียนมาร์
ก�ำหนด
อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558

ก�ำหนด

5

ผู้ขับขี่ ร้อยละ 96
ผู้โดยสาร ร้อยละ 83
ผู้ขับขี่ ร้อยละ 64
ผู้โดยสาร ร้อยละ 6
ผู้ขับขี่ ร้อยละ 97
ผู้โดยสาร ร้อยละ 89
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผู้ขับขี่ ร้อยละ 80
ผู้โดยสาร ร้อยละ 52
ผู้ขับขี่ ร้อยละ 80
ผู้โดยสาร ร้อยละ 51
ร้อยละ 48-51

ประเทศ

7
8

อัตราการสวม
หมวกนิรภัย

อัตราการสวมหมวกนิรภัยระดับประเทศในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่สูงมาก แต่ค่อนข้างประสบ
ความส�ำเร็จในระดับจังหวัด โดยในช่วงทศวรรษที่ 1990 (ราว พ.ศ. 2533-2543) ซึ่งกฎหมายเริ่มก�ำหนดให้
สวมหมวกนิรภัย จังหวัดขอนแก่นประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงถึงร้อยละ 90
ท�ำให้การบาดเจ็บศีรษะลดลงร้อยละ 40 ความส�ำเร็จนีเ้ กิดจากการมุง่ มัน่ ของคณะกรรมการความปลอดภัย
จังหวัดขอนแก่นในการให้การศึกษาแก่ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
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การบาดเจ็บ เพื่อตรวจติดตามการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากรถจักรยานยนต์13 อย่างไรก็ตาม น่าเสียดาย
ว่า ปัจจุบัน อัตราการสวมหมวกนิรภัยในจังหวัดขอนแก่นเหลือเพียงประมาณร้อยละ 48 ส�ำหรับผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์ และร้อยละ 28 ส�ำหรับผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ (หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนน, 2556)
การคาดเข็มขัดนิรภัย

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทกุ ประเทศมีกฎหมายก�ำหนดให้ผนู้ งั่ ตอนหน้า
คาดเข็มขัดนิรภัย แต่ประเทศสิงคโปร์และประเทศฟิลปิ ปินส์เท่านัน้ ทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดให้ผนู้ งั่ ตอนหลังคาด
เข็มขัดนิรภัย1 อีกทัง้ พบว่า ประเทศเหล่านีโ้ ดยส่วนใหญ่มคี ะแนนการบังคับใช้กฎหมายในระดับกลางถึงน้อย
คือ 2 ถึง 6
ตาราง 6.16: กฎหมายว่าด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยในประเทศไทยและประเทศอืน
่ ทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กำ�หนดให้
ผู้นั่งตอนหน้า
คาดเข็มขัดนิรภัย

กำ�หนดให้
ผู้นั่งตอนหลัง
คาดเข็มขัดนิรภัย

ระดับการบังคับ
ใช้กฎหมาย
(คะแนนเต็ม 10)

ไทย

ก�ำหนด

ไม่ก�ำหนด

6

ผู้ขับขี่รถยนต์ ร้อยละ 58
ผู้นั่งตอนหน้า ร้อยละ 54

เวียดนาม
กัมพูชา
มาเลเซีย

ก�ำหนด
ก�ำหนด
ก�ำหนด

ไม่ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด

6

สิงคโปร์
ลาว
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์

ก�ำหนด
ก�ำหนด
ก�ำหนด
ก�ำหนด

ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด
ก�ำหนด

8

ไม่ก�ำหนด

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผู้นั่งตอนหน้า ร้อยละ 77
ผู้นั่งตอนหลัง ร้อยละ 13
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผู้ขับขี่รถยนต์
ร้อยละ 50
ไม่มีข้อมูล

ประเทศ

เมียนมาร์
ไม่ก�ำหนด
อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558

5
4

2
8
5

อัตราการคาด
เข็มขัดนิรภัย

เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนใหญ่ไม่มกี ฎหมายว่าด้วย
เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ ยกเว้น ประเทศกัมพูชาและประเทศสิงคโปร์ นอกจากนีป้ ระเทศฟิลลิปปินส์
เป็นประเทศเดียวในกลุม่ ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีม่ ขี ้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
เด็กซึ่งนั่งตอนหน้าของรถยนต์ (ตาราง 6.17)
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ตาราง 6.17: กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์ในประเทศไทยและประเทศอืน
่ ทีเ่ ป็น
สมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ

กฎหมายระดับประเทศ ข้อกำ�หนดเกี่ยว
ว่าด้วยเบาะนิรภัย
กับเด็กที่นั่งเบาะ
สำ�หรับเด็กในรถยนต์ หน้าของรถยนต์

ไทย
ไม่มี
เวียดนาม
ไม่มี
กัมพูชา
มี
มาเลเซีย
ไม่มี
สิงคโปร์
มี
ลาว
มี
อินโดนีเซีย
ไม่มี
ฟิลิปปินส์
ไม่มี
เมียนมาร์
ไม่มี
อ้างอิง: องค์การอนามัยโลก, 2558

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

กฎหมายว่าด้วย
เบาะนิรภัยสำ�หรับ
เด็กในรถยนต์
อยู่พื้นฐานของ

การบังคับใช้
กฎหมาย
(คะแนนเต็ม
10)

–

–

–

–

อายุ

0

–

–

น�้ำหนัก/ส่วนสูง

8

–

1

–

–

–

–

–

–

การศึกษาในภูมิภาคอื่นของโลก พบว่า สหภาพยุโรปก�ำหนดให้ใช้เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กใน
รถยนต์ตามระเบียบที่ 2003/20/EC ของรัฐสภาและคณะมนตรียโุ รป (Directive 2003/20/EC of the European
Parliament and the Council) ซึ่งก�ำหนดให้เด็กทุกคนที่มีส่วนสูงไม่ถึง 150 เซ็นติเมตรต้องนั่งในเบาะนิรภัย
ซึ่งได้มาตรฐานระเบียบ “UN ECE Regulation 44/04” และระเบียบที่ 77/541/ECC29 ต่อมา ใน พ.ศ. 2556
สหภาพยุโรปประกาศใช้ระเบียบ “i-side Regulation” กับเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 เดือน ระเบียบฉบับนีใ้ ช้ระบบจัด
ประเภทตามความสูงของเด็ก (Height-based Classifification System) และก�ำหนดให้เด็กนัง่ หันไปทางด้านหลัง
เป็นเวลานานขึ้นเพื่อป้องกันเด็กได้มากขึ้น30 นอกจากนี้ เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กอาจอิงกับน�้ำหนักของเด็กได้
เช่นกัน ตามที่อธิบายในตาราง 6.18
ตาราง 6.18: เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก

น้ำ�หนักของเด็ก

เบาะนิรภัยสำ�หรับเด็ก

0-25 กิโลกรัม

เบาะนั่งส�ำหรับเด็ก (Baby Carrier) หรือที่นั่งส�ำหรับเด็ก (Baby Seat) ติดตั้งในต�ำแหน่ง
หันไปด้านหลัง และมีสายรัด

9-18 กิโลกรัม

ที่นั่งส�ำหรับเด็ก ติดตั้งในต�ำแหน่งหันไปด้านหลังหรือด้านหน้า และมีสายรัดหรืออุปกรณ์
ป้องกัน

15-36 กิโลกรัม

ที่นั่งส�ำหรับเด็ก (เบาะรองนั่งประเภทผนักพิงสูงส�ำหรับเด็ก) ติดตั้งในต�ำแหน่งหันไปด้าน
หน้า และมีเข็มขัดนิรภัย

มากกว่า 22 กิโลกรัม
อ้างอิง: รัฐบาลสหราชอาณาจักร, 2558

เบาะรองนั่งส�ำหรับเด็ก (Booster Cushion)
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6.7 สรุปและค�ำแนะน�ำ

การประเมินเชิงลึกเผยว่า แม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายซึง่ จ�ำเป็นต่อการแก้ไขปัจจัยเสีย่ งต่อความปลอดภัย
ทางถนนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่กฎหมายยังมีช่องโหว่ ซึ่งต้องแก้ไข นอกจากนี้ ประเทศไทยควรบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์เพื่อป้องกันเด็กที่นั่งในรถยนต์ ทั้งนี้ ค�ำแนะน�ำเป็นการ
เฉพาะส�ำหรับแต่ละปัจจัยความเสี่ยงมีดังนี้
ความเร็ว

§ ลดความสูงสุดในเขตเมืองเหลือ 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง หรือต�ำ่ กว่า การประเมินครัง้ นีช้ วี้ ่า ความเร็ว
สูงสุดในเขตเมืองในประเทศไทยค่อนข้างสูง ดังนัน้ การด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำนี้ คือควรแก้ไขกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออก
ตามความในพระบัญญัติทางหลวง
§ ท�ำให้กฎหมายว่าด้วยเร็ว ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน สอดคล้องกัน ค�ำนิยามประเภทถนนและประเภท
ยานพาหนะในกฎหมายว่าด้วยอัตราความเร็วทั้ง 2 ฉบับควรสอดคล้องกันเพื่อให้ต�ำรวจและหน่วย
งานอื่นด้านการจราจรตีความกฎหมายได้โดยง่าย
§ ปรับปรุงระบบการจัดประเภทถนน ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ก�ำหนดไว้ ชัดเจนเกี่ยวกับศักดิ์ด้าน
การใช้งานตามประเภทถนน (Functional Hierarchy of Road Classes) พระราชบัญญัติการจราจร
ทางบกก�ำหนดยานพาหนะไว้ 2 ประเภทตามน�้ำหนักบรรทุกสูงสุด แต่พระราชบัญญัติทางหลวง
ก�ำหนดยานพาหนะไว้มากกว่า 2 ประเภท ดังนั้น กฎหมายที่เหมาะสมต่อการบังคับใช้คือ พระราช
บัญญัติทางหลวง นอกจากนี้ ประเทศไทยอาจพิจารณาตัวอย่างของสหราชอาณาจักรในการแก้ไข
ข้อจ�ำกัดของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ได้
ตาราง 6.19: การจ�ำกัดอัตราความเร็วสูงสุดแห่งชาติของสหราชอาณาจักร

บริเวณชุมชน
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

ถนนไม่มีเกาะ
กลาง
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

ถนนมีเกาะ
กลาง
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง)

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้
ดัดแปลง (Car-derived Vans)
และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Dual
Purpose Vehicles)

30 (48)

60 (96)

70 (112)

70 (112)

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้
ดัดแปลงและรถยนต์นั่งกึ่ง
บรรทุก ในกรณีลากตู้นอน
(Caravan) หรือมีพ่วงท้าย
(Trailer)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

60 (96)

ประเภทยานพาหนะ
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บริเวณชุมชน
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

ถนนไม่มีเกาะ
กลาง
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

ถนนมีเกาะ
กลาง
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
ไมล์ต่อชั่วโมง
(กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง)

รถบ้าน (Motorhome หรือ
Motor Caravans) (น�้ำหนัก
สูงสุดรถเปล่า
ไม่เกิน 3.05 ตัน)

30 (48)

60 (96)

70 (112)

70 (112)

รถบ้าน (น�้ำหนักสูงสุดรถเปล่า
เกิน 3.05 ตัน)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

70 (112)

รถโดยสาร รถตู้ (Coach) รถ
โดยสารขนาดเล็ก (ความยาว
ไม่เกิน 12 เมตร)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

70 (112)

รถโดยสาร รถตู้ (Coach) รถ
โดยสารขนาดเล็ก (ความยาว
เกิน 12 เมตร)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

60 (96)

ยานพาหนะขนสินค้า (น�้ำหนัก
บรรทุกสูงสุดไม่เกิน 7.5 ตัน

30 (48)

50 (80)

60 (96)

70 (112)
60 (96)

ยานพาหนะขนสินค้า (น�้ำหนัก
บรรทุกสูงสุดเกิน 7.5 ตัน)
ในอังกฤษและเวลส์

30 (48)

50 (80)

60 (96)

60 (96)

30 (48)

40 (64)

50 (80)

60 (96)

ประเภทยานพาหนะ

ยานพาหนะขนสินค้า (น�้ำหนัก
บรรทุกสูงสุดเกิน 7.5 ตัน)
ในสก็อตแลนด์
อ้างอิง: รัฐบาลสหราชอาณาจักร, 2558

ถ้ามีการพ่วงท้าย

§ ท�ำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการประสานงานและการปฏิบตั งิ านสอดคล้องกัน กรมทางหลวง
กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง กองบังคับการต�ำรวจจราจร และหน่วยงาน
อื่นที่บังคับใช้กฎหมายต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีและปฏิบัติงานสอดคล้องกันในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น
§ บูรณาการบทก�ำหนดโทษและโทษปรับ ประเทศไทยต้องบูรณาการบทก�ำหนดโทษและโทษปรับ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์มสี �ำนักงานกลางเพือ่ การจัดเก็บ
ค่าปรับตามกระบวนการยุตธิ รรม (Central Judicial Collection Agency) ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการจัดเก็บค่าปรับ และเงินค่าปรับที่หน่วยงานกลางดังกล่าวจัดเก็บก็อาจจะน�ำไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิผลของทุกหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
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การเมาแล้วขับ

§ ก�ำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้ต�่ำกว่าเดิม (0.02 กรัม ต่อเดซิลิตร หรือต�่ำกว่า) ส�ำหรับผู้
ขับขี่ทั่วไปหรือผู้ขับขี่มือใหม่หรือวัยรุ่น ประเด็นนี้ด�ำเนินการผ่านพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
หรือพระราชบัญญัติยานยนต์ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบกยังขาดค�ำนิยามที่
ชัดเจนของค�ำว่า “ผู้ขับขี่มือใหม่” หรือ “ผู้ขับขี่วัยรุ่น” แต่การเพิ่มค�ำนิยามลงในกฎหมายอาจใช้
เวลานาน ดังนั้น วิธีหนึ่งที่เหมาะสม คือ การระบุให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งก�ำหนดใหม่ดัง
กล่าว เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการออกใบขับขี่ชั่วคราว
§ ก�ำหนดให้ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องในอุบตั เิ หตุ (ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่
เกิดอุบตั เิ หตุ) ส�ำหรับค�ำแนะน�ำนี้ ประเทศไทยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ แต่ต้องให้ค�ำนิยามว่ากรณี
มีเหตุสงสัยว่าเมาแล้วขับตามมาตรา 142 ของพระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก ทีร่ ะบุว่า “ในกรณี
ที่มีพฤติการณ์อนั ควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2)31” มีลักษณะเช่นใด
§ ให้กรมธรรม์ประกันภัยลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจาก 150 เหลือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการจ�ำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามพระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก อันจะ
เพิ่มประสิทธิผลของการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
§ มีบทก�ำหนดโทษ (โทษปรับและการหักคะแนน) ตามปริมาณแอลกอฮอล์วา่ เกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
เพียงใด ในการด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำนี้ อาจออกเป็นค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
§ ก�ำหนดให้มอี �ำนาจใช้ระบบป้องกันการติดเครือ่ งยนต์หากปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายก�ำหนด
(Alcohol Ignition Interlock Programs) รวมทั้ง หลักเกณฑ์ส�ำหรับผู้กระท�ำผิด โดยอาจก�ำหนดไว้ใน
เงื่อนไขทัณฑ์บน (Probation Condition)
§ ก�ำหนดประเด็นการเมาแล้วปั่นจักรยานลงในพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
การสวมหมวกนิรภัย

§ ก�ำหนดมาตรฐานหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กโดยอิงกับอายุ กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยต้องให้การ
คุ้มครองเด็กเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องก�ำหนดมาตรฐานหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก
§ มีข้อก�ำหนดยึดรถจักรยานยนต์ ค�ำแนะน�ำนี้สามารถด�ำเนินการโดยการแก้ไขมาตรา 148 ของพระ
ราชบัญญัติการจราจรทางบก
§ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัย ฉบับปัจจุบนั ผลการศึกษาชีว้ า่ การบังคับใช้กฎหมายช่วยเพิม่
อัตราการสวมหมวกนิรภัยได้32 เช่น ความส�ำเร็จของไต้หวันในการลดอัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 14
หลังจากบังคับใช้กฎหมายว่าหมวกนิรภัยภาคบังคับ (Mandatory Helmet Law)33
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การคาดเข็มขัดนิรภัย

§ ก�ำหนดให้ผ้นู งั่ ตอนหลังคาดเข็มขัดนิรภัย ค�ำแนะน�ำนีอ้ าจด�ำเนินการด้วยการแก้ไขมาตรา 123 ของ
พระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก โดยก�ำหนดให้ผโู้ ดยสารทุกคน ทัง้ ทีน่ งั่ ตอนหน้าและตอนหลังคาด
เข็มขัดนิรภัย (ข้อมูลเสริมที่ 4)
ข้อมูลเสริมที่ 4: การแก้ไขพระราชบัญญัติการจราจร ฉบับที่ 123
มาตรา 123 ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์ยอมให้ผอู้ น่ื นัง่ ทีน่ ง่ั ตอนหน้าแถวเดียวกับทีน่ ง่ั ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์เกินสองคน
ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คน
โดยสารรถยนต์ทุกคนรัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสาร
รถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย
อ้างอิง: ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดท�ำโดยส�ำนักกฎหมายต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*

§ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย ที่มีอยู่เดิม มีหลักฐานยืนยันว่า การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยเข็ดขัดนิรภัยช่วยเพิม่ อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัย เช่น กรณีประเทศเกาหลีใต้34 ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์
คาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 98 ภายใน 8 เดือน หลังจากต�ำรวจบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดและท�ำการรณรงค์ระดับประเทศใน พ.ศ. 2543 รวมทั้ง มอบรางวัลจูงใจ
ประชาชนให้รายงานการกระท�ำผิดกฎหมายจราจรที่ตนพบเห็น การด�ำเนินการนี้ท�ำให้การเสีย
ชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสใน พ.ศ. 2543 ลดลง 2000 และ 9000 กรณีตามล�ำดับ นอกจากนี้ เช่น
เดียวกับในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการให้การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัย ท�ำให้
สหรัฐอเมริกาประหยัดงบประมาณถึง 5.88 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่าง พ.ศ. 2518-254335
เบาะนิรภัยส�ำหรับเด็ก

§ ออกกฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�ำหรับเด็กในรถยนต์เพือ่ ป้องกันเด็ก ค�ำแนะน�ำนีส้ ามารถด�ำเนินได้
ด้วยการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดย กฎหมาย
ว่าด้วยเบาะนิรภัยต้องก�ำหนดมาตรฐานตามระเบียบ “UN-ECE Regulation 44/04”
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7
ภาคผนวก
7.1 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

http://www.lawreform.go.th/lawreform/eng/index.php?option=com_homelawreformen&task=showtoc&lid=
20&gid=6&eword=L&ename=Acts%20of%20Parliament&elawname=Land%20Transportation%20Act,%20
B.E.%202522%20(1979)
7.2 ค่าปรับกรณีฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

เนือ้ หาต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างอัตราค่าปรับกรณีกระทำ�ผิดกฎหมายจราจรภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538) และข้อกำ�หนดของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2540 และ 3 ธันวาคม 2540 ตามลำ�ดับ
ที่

68

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

1

ขับขี่ย้อนศร

33, 151

200-500 บาท

2

ขับขี่บนช่องทางกึ่งกลาง ยกเว้น 1) มีสิ่งกีดขวางบนช่องจราจร
ด้านซ้ายหรือช่องจราจรด้านซ้ายถูกปิด 2) เป็นช่องจราจรที่
เดินรถทางเดียว 3) ช่องจราจรมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร

33, 151

200-500 บาท

3

ขับขี่ผิดช่องการจราจร

34, 151

200-500 บาท

4

ห้ามขับขี่ใกล้ช่องทางเดินรถประจ�ำทาง ยกเว้น 1) มีสิ่งกีดขวาง
บนช่องจราจรด้านซ้ายหรือช่องจราจรด้านซ้ายถูกปิด 2) เป็นช่อง
จราจรที่เดินรถทางเดียว 3) จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนช่องจราจร
4) เมื่อขับแซง

34, 151

200-500 บาท

5

ขับขี่ช้าแต่ไม่ขบั ขี่ใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะ
กระท�ำได้

35, 157

400-1000 บาท

6

ห้ามขับขี่ใกล้ช่องทางเดินรถโดยสารประจ�ำทาง

33, 157

400-1000 บาท

7

การขับขี่ในขณะมึนเมา

43, 157

จ�ำคุกสูงสุด 6
เดือน หรือ ปรับ
5000-20000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ที่

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

8

ใช้ยาเสพย์ตดิ ขณะขับขี่เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

43, 157

ระงับใบอนุญาต
จ�ำคุก 2-6 ปี
ปรับ 40000-120000
บาท

9

ใช้ยาเสพย์ตดิ ขณะขับขี่เป็นเหตุให้เสียชีวิต

43, 157

ระงับใบอนุญาต
จ�ำคุก 3-10 ปี
ปรับ 60000-200000
บาท

10

ขับแซงโดยไม่ให้สญ
ั ญาณที่เหมาะสม (ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งช่อง
จราจร)

44, 148

สูงสุด 500 บาท

11

ขับแซงโดยที่รถยนต์คันหน้าไม่ได้ให้สญ
ั ญาณให้แซงได้

44, 148

สูงสุด 500 บาท

12

ขับแซงและขับตัดหน้ารถยนต์ข้างหน้าในระยะกระชั้นชิด

44, 148

สูงสุด 500 บาท

13

ขับแซงด้านซ้าย ยกเว้น (1) รถยนต์คนั หน้าก�ำลังเลี้ยวขวา หรือ
ให้สัญญาณเลี้ยวขวา 2) มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องจราจร

45, 157

400-1000 บาท

14

ขับแซงด้านซ้ายในกรณีที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องจราจร และ
ขับตัดหน้ารถยนต์ข้างหน้าในระยะกระชั้นชิด

45, 157

400-1000 บาท

15

ขับแซงขณะขับขี่ขึ้นทางชัน

46, 157

400-1000 บาท

16

ขับแซงบริเวณทางโค้ง ยกเว้น มีสัญญาณจราจรให้แซงได้

46, 1557

400-1000 บาท

17

ขับแซงขณะที่รถยนต์อีกคันก�ำลังจะข้ามสะพาน

46(1), 157

400-1000 บาท

18

ขับแซงขณะที่รถยนต์อีกคันอยู่ห่างจากทางข้ามน้อยกว่า 30 เมตร 46(2), 157

400-1000 บาท

19

ขับแซงขณะที่รถยนต์อีกคันอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก
น้อยกว่า 30 เมตร

46(2), 157

400-1000 บาท

20

ขับแซงขณะที่รถยนต์อีกคันอยู่ห่างจากวงเวียนน้อยกว่า 30 เมตร

46(2), 157

400-1000 บาท

21

ขับแซงขณะที่รถยนต์อีกคันอยู่ห่างจากเกาะกลางถนนน้อยกว่า
30 เมตร

46(2), 157

400-1000 บาท

22

ขับแซงขณะที่รถยนต์อีกคันอยู่ห่างจากจุดตัดทางรถไฟน้อยกว่า
30 เมตร

46(2), 157

400-1000 บาท

23

ขับแซงขณะมีหมอก ฝนตก หรือควัน ท�ำให้มรี ะยะการมองเห็น
ต�่ำกว่า 60 เมตร

46(3), 157

400-1000 บาท

24

ขับแซงเมื่อเข้าที่ขับขัน (Critical Zone) หรือเขตปลอดภัย

46(4), 157

400-1000 บาท
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69

ที่

70

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

25

ขับแซงโดยล�้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลาง

47, 157

400-1000 บาท

26

ขับแซงโดยล�้ำเข้าไปช่องทางเดินรถโดยสารประจ�ำทาง (ยกเว้น
เมื่อมีสิ่งกีดขวาง หรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรอนุญาต)

48, 157

400-1000 บาท

27

ขับขี่ช้ากีดขวางรถยนต์ซ่งึ ใช้ความเร็วสูงกว่าและให้สญ
ั ญาณว่า
ต้องการขับแซง

49, 152

สูงสุด 1000 บาท

28

ไม่ให้รถยนต์อกี คันขับแซง แม้ว่าจะสามารถขับแซงได้

49, 152

สูงสุด 1000 บาท

29

ไม่ลดความเร็วเพื่อให้รถยนต์อกี คันที่ขับตามมาแซง

49, 152

สูงสุด 1000 บาท

30

ไม่ให้สัญญาณก่อนเลี้ยว หรือก่อนให้รถยนต์อกี คันขับแซง หรือ
เปลี่ยนช่องจราจร หรือหยุด

36, 148

สูงสุด 500 บาท

31

ให้สัญญาณในระยะน้อยกว่า 30 เมตรก่อนเลี้ยว เปลี่ยนช่อง
จราจร จอด หรือหยุด

36, 148

สูงสุด 500 บาท

32

ขณะขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้สญ
ั ญาณไม่ถูกต้อง ก่อน
หยุด เลี้ยว เปลี่ยนช่องจราจร หรือให้รถยนต์คนั อื่นขับแซง

38, 148

สูงสุด 500 บาท

33

ขับรถยนต์ไม่ชดิ ซ้ายเมื่อขับผ่านรถยนต์อกี คันที่สวนมา

38, 148

สูงสุด 500 บาท

34

ไม่ลดความเร็วเมื่อขับผ่านรถยนต์อกี คันที่สวนมาในช่องจราจรที่
คับแคบ

39, 151

200-500 บาท

35

ฝ่าฝืนป้ายจราจรเดินรถทางเดียว

41, 148

สูงสุด 500 บาท

36

ขับขี่ขณะหย่อนสมรรถภาพในการขับขี่

43(1), 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

37

ขับขี่ขณะมีอาการมึนเมา

43(2), 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

38

ขับขี่ในลักษณะผิดปกติวิสัยหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหลังได้
มากพอต่อความปลอดภัย

43(5), 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ที่

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

39

ขับรถยนต์โดยไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของ
ผู้อื่น

43(8), 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

40

ขับขี่ในลักษณะกีดขวางการจราจร

43(3), 157

400-1000 บาท

41

ขับขี่โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บคุ คล 43(4), 157
หรือทรัพย์สนิ

400-1000 บาท

42

ขับขี่คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยน
ช่องเดินรถ เลี้ยวรถหรือกลับรถ

43(6), 157

400-1000 บาท

43

ขับขี่บนทางเท้าโดยไม่มเี หตุอันสมควร

43(7), 157

400-1000 บาท

44

ขับขี่ออกจากที่จอดโดยไม่ให้สญ
ั ญาณแก่รถยนต์อกี คันที่จอดอยู่
หรือกีดขวางคันที่อยู่ข้างหน้า

50, 152

400-1000 บาท

45

ขับขี่ออกจากที่จอดในลักษณะกีดขวางหรือเป็นอันตราย

50, 152

400-1000 บาท

46

ไม่ขับขี่ในช่องทางขวาในระยะ 30 เมตรก่อนเลี้ยวขวา

51(2), 148

สูงสุด 500 บาท

47

เลี้ยวขวาที่ทางร่วมทางแยกโดยไม่ให้รถยนต์ท่สี วนมา
ผ่านไปก่อน

51(2), 148

สูงสุด 500 บาท

48

ขับในลักษณะย้อนศรภายในวงเวียนหรือเกาะกลางถนน

51(23), 148

สูงสุด 500 บาท

49

กลับรถเมื่อมีรถยนต์สวนมาหรือขับตามหลังมาในระยะน้อยกว่า
150 เมตร

52, 151

200-500 บาท

50

เลี้ยวในที่ที่ห้ามเลี้ยว

53(1), 157

200-500 บาท

51

กลับรถในที่ท่หี ้ามกลับรถ

53(1), 157

200-500 บาท

52

กลับรถในที่คับขัน ขณะข้ามสะพาน ในเขตปลอดภัย หรือใน
ระยะ 100 เมตรจากสะพาน

53(2), 157

200-500 บาท

53

กลับรถที่ทางแยกทางแยกซึ่งไม่มีสัญญาณจราจรให้กลับรถ

53(3), 157

400-1000 บาท

54

ไม่ให้สัญญาณก่อนหยุดหรือจอด

54, 148

สูงสุด 500 บาท

55

ให้สัญญาณในระยะน้อยกว่า 30 เมตรก่อนหยุดหรือจอด

54, 148

สูงสุด 500 บาท

56

หยุดหรือจอดในลักษณะกีดขวางการจราจร

54, 148

สูงสุด 500 บาท

57

จอดรถทางด้านซ้ายของช่องจราจร

54, 148

สูงสุด 500 บาท

58

จอดในลักษณะที่ไม่ขนานไปกับไหล่ทางหรือขอบทาง

54, 148

สูงสุด 500 บาท
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71

ที่

72

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

59

จอดห่างจากไหล่ทางหรือขอบทางเกิน 25 เซนติเมตร

54, 148

สูงสุด 500 บาท

60

ไม่จอดในต�ำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรก�ำหนดให้จอด

54, 148

สูงสุด 500 บาท

61

หยุดรถยนต์ในช่องจราจร

55(1), 148

สูงสุด 500 บาท

62

หยุดรถยนต์ขวางทางข้ามของคนเดินเท้า

55(2), 148

สูงสุด 500 บาท

63

หยุดรถยนต์บนสะพานหรือในอุโมงค์

55(3), 148

สูงสุด 500 บาท

64

หยุดรถยนต์ท่ที างร่วมทางแยก

55(4), 148

สูงสุด 500 บาท

65

หยุดรถยนต์ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุด

55(5), 148

สูงสุด 500 บาท

66

หยุดรถยนต์ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ

55(6), 148

สูงสุด 500 บาท

67

หยุดรถยนต์ในเขตปลอดภัย

55(7), 148

สูงสุด 500 บาท

68

จอดรถยนต์บนทางเท้า

57(1), 148

สูงสุด 500 บาท

69

จอดรถยนต์บนสะพานหรือในอุโมงค์

57(2), 148

สูงสุด 500 บาท

70

จอดรถยนต์ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร
จากทางร่วมทางแยก

57(3), 148

สูงสุด 500 บาท

71

จอดรถยนต์ในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

57(4), 148

สูงสุด 500 บาท

72

จอดรถยนต์ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด

57(5), 148

สูงสุด 500 บาท

73

จอดรถยนต์ในระยะ 3 เมตรจากท่อน�้ำดับเพลิง

57(6), 148

สูงสุด 500 บาท

74

จอดรถยนต์ในระยะ 10 เมตรจากจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

57(7), 148

สูงสุด 500 บาท

75

จอดรถยนต์ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน

57(8), 148

สูงสุด 500 บาท

76

จอดรถยนต์ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

57(9), 148

สูงสุด 500 บาท

77

จอดรถยนต์ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือ
ในระยะ 5 เมตรจากช่องจราจร

57(10), 148

สูงสุด 500 บาท

78

จอดรถยนต์ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะ 10
เมตร นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

57(11), 148

สูงสุด 500 บาท

79

จอดรถยนต์ในที่คับขัน

57(12), 148

สูงสุด 500 บาท

80

จอดรถยนต์ในระยะ 15 เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจ�ำ
ทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

57(12), 148

สูงสุด 500 บาท

81

จอดรถยนต์ในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์

57(14), 148

สูงสุด 500 บาท

82

จอดรถยนต์ในลักษณะกีดขวางการจราจร

57(15), 148

สูงสุด 500 บาท
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ที่

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

83

จอดรถยนต์ในช่องจราจรโดยไม่ดบั เครื่องยนต์และไม่ได้ห้ามล้อ
ขณะที่ผู้ขบั ขี่ไม่อยู่ที่รถยนต์

58, 148

สูงสุด 500 บาท

84

จอดรถยนต์บนช่องจราจรลาดชันโดยไม่หนั หน้ารถเข้าขอบทาง

58, 148

สูงสุด 500 บาท

85

ฝ่าฝืนค�ำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรให้เคลื่อนย้ายรถยนต์ท่หี ยุด
เพื่อให้พ้นจากการกีดขวาง

59, 159

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ 5000
บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

86

หยุดหรือจอดรถยนต์ในช่องจราจรนอกเขตเทศบาล ณ ที่ซ่งึ
สามารถมองเห็นรถยนต์ได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

3, 148

สูงสุด 500 บาท

87

จอดรถยนต์บนช่องจราจรหรือทางเท้า ซึ่งไม่มีแสงสว่างเพียงพอ
ไม่ได้เปิดไฟส่องสว่าง หรือไม่ใช้ระบบไฟส่องสว่างตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎกระทรวง

61, 151

200-500 บาท

88

ไม่ลดความเร็วหรือหยุดรถยนต์ในระยะอย่างน้อย 5 เมตรจาก
ทางรถไฟเมื่อมีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟ
ก�ำลังจะผ่าน มีเสียงสัญญาณของรถไฟที่ก�ำลังแล่นผ่านเข้ามา

62, 148

สูงสุด 500 บาท

89

ไม่ลดความเร็วเมื่อขับตามหรือขับผ่านรถนักเรียนซึ่งจอดรับหรือ
จอดส่งนักเรียน

64, 152

สูงสุด 1000 บาท

90

ขับรถยนต์ด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าเครื่องหมายจราจรก�ำหนด

67, 152

สูงสุด 1000 บาท

91

ขับรถยนต์ด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
รถบรรทุกน�้ำหนักมากกว่า 1200 กิโลกรัม /รถโดยสาร ขับไม่เกิน
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเทศบาล และ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นอกเขตเทศบาล
ยานพาหนะอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรคก่อน เช่น รถพ่วง
(Trailer) ที่มีน�้ำหนักเกิน 1200 กิโลกรัม และรถยนต์สามล้อ ต้อง
ขับด้วยอัตราความเร็วสูงสุด 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขต
เทศบาล และ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขตเทศบาล
ยานพาหนะอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรค 1 และ 2 หรือ รถ
จักรยานยนต์ต้องขับด้วยอัตราความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงในเขตเทศบาล และ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขต
เทศบาล

67, 152

สูงสุด 1000 บาท

92

เลี้ยวรถยนต์โดยไม่ลดความเร็ว

68, 148

สูงสุด 500 บาท

93

ไม่ลดความเร็วเพื่อให้รถยนต์คนั อื่นขับแซง

68, 148

สูงสุด 500 บาท

การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

73

ที่

74

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

94

ไม่ลดความเร็วเมื่อขับขี่ในช่องทางจราจรที่อยู่บนเนินเขา

69, 148

สูงสุด 500 บาท

95

ไม่ลดความเร็วเมื่ออยู่บนสะพานหรือเชิงสะพาน ช่องจราจรที่คับ
แคบ ทางโค้ง ทางลาดชัน หรือที่คับขัน

69, 148

สูงสุด 500 บาท

96

ไม่ลดความเร็วเมื่อขับขี่ที่ทางร่วมทางแยก วงเวียน หรือ ทางข้าม

70, 148

สูงสุด 500 บาท

97

เมื่อถึงทางร่วมทางแยก ไม่ให้รถยนต์อกี คันที่อยู่ที่ทางร่วมทาง
แยก ผ่านไปก่อน

71(1), 148

สูงสุด 500 บาท

98

มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกับรถยนต์อกี คัน แต่ไม่ให้อกี คัน ซึ่ง
อยู่ที่ช่องจราจรด้านซ้ายผ่านไปก่อน

71(2), 148

สูงสุด 500 บาท

99

ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรที่ติดตั้ง ณ วงเวียน

73, 160

สูงสุด 1000 บาท

100

ขับขี่ในลักษณะเกิดความเสียหายแก่บคุ คลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
(ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่) ไม่หยุดรถยนต์เพื่อให้
ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้อ่นื

78, 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

101

ขับขี่ในลักษณะเกิดความเสียหายแก่บคุ คลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
(ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่) ไม่หยุดรถยนต์เพื่อให้
ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้อ่นื ไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ที่
ใกล้เคียงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

78, 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

102

ผู้ขี่สัตว์ในลักษณะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้
อื่น (ไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่) ปฏิเสธที่จะแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขใบอนุญาต ให้ผู้ได้รบั บาดเจ็บทราบ

78, 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

103

ผู้ขี่สัตว์ในลักษณะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้
อื่น (ไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่) ปฏิเสธที่จะแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขใบอนุญาต ให้ผู้ได้รบั บาดเจ็บทราบ ไม่แจ้งเหตุต่อเจ้า
หน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

78, 160

จ�ำคุกสูงสุด 3
เดือน
หรือ ปรับ
2000-10000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ

104

ขับขี่รถยนต์หรือขี่สัตว์โดยฝ่าฝืนมาตรา 78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาด
เจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

78, 160

จ�ำคุกสูงสุด 6
เดือน
หรือ ปรับ
5000-20000 บาท
หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ที่

ความผิด

มาตรา

ค่าปรับ (บาท)

105

ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ขับขี่บนช่องจราจรโดยไม่เปิดไฟส่องสว่างตามที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวง

11, 148

สูงสุด 500 บาท

106

ให้สัญญาณอื่นนอกเหนือจากเสียงแตรขณะขับขี่รถยนต์หรือรถ
จักรยานยนต์

12(1), 147

สูงสุด 200 บาท

107

ให้สัญญาณอื่นนอกเหนือจากเสียงกระดิ่งขณะขี่รถจักรยาน

12(3)1, 147

สูงสุด 200 บาท

108

ใช้แสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงนกหวีด เสียงที่ผสม
หลายเสียง หรือเสียงดังเกินไปขณะขับขี่บนช่องจราจร

13, 152

สูงสุด 1000 บาท

109

ใช้สัญญาณเสียงโดยใช้เสียงยาวหรือซ�้ำเกินสมควร

14, 148

สูงสุด 500 บาท

110

ขับขี่รถบรรทุกของ ซึ่งมีความยาวเกินกว่าตัวรถบรรทุก แต่ไม่มี
แสงสว่างเพียงพอ หรือไม่ตดิ ตั้งไฟสัญญาณแสงแดงที่ตอนปลาย
สุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะการมอง
เห็นอย่างน้อย 150 เมตร

15, 152

สูงสุด 1000 บาท

111

ขับขี่รถบรรทุกของ ในเวลากลางวัน โดยสิ่งที่บรรทุกมีความยาว
เกินกว่าตัวรถบรรทุก แต่ไม่ตดิ ธงสีแดงที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่
บรรทุกนั้น เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะการมองเห็นอย่าง
น้อย 150 เมตร

15, 152

สูงสุด 1000 บาท
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