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บทสรุปผู้บริหาร

ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรท�งบกคือภัยคุกค�มสำ�คัญด้�นส�ธ�รณสุข เป็นเหตุให้แต่ละปี มีผู้เสียชีวิต
ประม�ณ 1.25 ล้�นคน และผู้บ�ดเจบ็ประม�ณ 20-50 ล้�นคน ดงันั้น โครงก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน 
ของโลกต�มก�รรเิริ่มของบลูมเบริ์ก (Bloomberg Initiative for Global Road Safety หรอื BIGRS) จงึมอบทนุ
สนบัสนนุแก่ประเทศที่มรี�ยได้น้อยและร�ยได้ป�นกล�ง 5 ประเทศ เพื่อปรบัปรงุกฎหม�ยต่�งๆ สำ�หรบั
รบัมอืปัญห�ดงักล่�ว โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ได้รบัก�รคดัเลอืกเข้�ร่วมโครงก�รนี้ นอกจ�ก
นี้ก�รประเมนิคว�มปลอดภยัท�งถนนในเชงิกฎหม�ยและเชงิสถ�บนั ซึ่งองค์ก�รอน�มยัโลกดำ�เนนิก�รนั้น 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนของโลกต�มก�รริเริ่มของบลูมเบิร์กด้วยเช่นกัน โดยมี
จดุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่�งๆ ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกบักฎหม�ยและกฎระเบยีบว่�ด้วยคว�มปลอดภยั
ท�งถนนมีคว�มเข้�ใจตรงกัน และเพื่อประเมินกฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ อย่�งรอบด้�น อันนำ�ไปสู่ 
ก�รนำ�เสนอคำ�แนะนำ�ต่�งๆ ดงันั้น ในก�รดำ�เนนิก�รเพื่อบรรลจุดุประสงค์ดงักล่�ว จงึมกี�รทบทวนเอกส�ร 
ต่�งๆ และสมัภ�ษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนสำ�คญั

 ก�รประเมนิเชงิสถ�บนัชี้ว่� ปัจจบุนั มหีล�ยองค์กรในประเทศไทยดำ�เนนิง�นด้�นคว�มปลอดภยั 
ท�งถนน ดงันั้น จงึได้มกี�รสร้�งระบบบรหิ�รจดัก�ร (Management System) ต�มที่กำ�หนดไว้ในระเบยีบ
สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ี(ว่�ด้วย “ก�รป้องกนัและก�รลดอบุตัเิหตทุ�งถนน”) พ.ศ. 2554 เพื่อให้องค์กรต่�งๆ 
ประส�นง�นกนัโดยใกล้ชดิ และบรรลเุป้�หม�ยของทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนน (Decade of Action 
for Road Safety) ทั้งนี้ ระบบบรหิ�รจดัก�รดงักล่�วประกอบด้วยคณะกรรมก�ร 3 ชดุ (คอื “คณะกรรมก�ร
นโยบ�ยป้องกนั และลดอบุตัเิหตทุ�งถนนแห่งช�ต”ิ “ศนูย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน” และ “ศนูย์
ปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนน”) แต่ระบบบรหิ�รจดัก�รมจีดุอ่อนหล�ยด้�น เช่น นกัก�รเมอืงระดบัสูง
ดำ�รงตำ�แหน่งทั้งประธ�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุ�งถนนแห่งช�ต ิและประธ�นศนูย์
อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน ทำ�ให้เวล�ประชุมของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ มีจำ�กัด นอกจ�กนี้ 
เลข�นกุ�รคณะกรรมก�รทั้ง 3 ชดุมหีน้�ที่เพยีงก�รประส�นง�น แต่กลบัไม่มอีำ�น�จหรอืหน้�ที่จรงิในคณะ
กรรมก�รชดุนั้นๆ

 ก�รประเมินกฎหม�ยเชิงลึกชี้ว่� ประเทศไทยมีกฎหม�ย ซึ่งส่วนใหญ่จำ�เป็นในก�รแก้ไขปัจจัย
เสี่ยงต่อคว�มปลอดภยัท�งถนนอยูแ่ล้ว แต่มกีฎหม�ยไม่กี่ฉบบัที่สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัทิี่ดขีองส�กล อกี
ทั้งกฎหม�ยมชี่องโหว่ที่ต้องแก้ไข นอกจ�กนี้ ประเทศไทยควรบงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนริภยัสำ�หรบั
เด็กในรถยนต์เพื่อป้องกันเด็กที่นั่งในรถยนต์ รวมทั้ง บังคับใช้กฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ เพื่อพัฒน�
ม�ตรฐ�นรถยนต์ให้ดยีิ่งขึ้น ด้วยช่องโหว่ดงักล่�ว ขอแนะนำ�ให้รฐับ�ลไทย 1) ศกึษ�แนวท�งสร้�งคว�มรบั
ผดิชอบท�งก�รเมอืง (Political Commitment) ด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน 2) ศกึษ�ท�งเลอืกต่�งๆ เพื่อ
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เพิ่มประสทิธภิ�พของระบบบรหิ�รจดัก�ร และ 3) จดัให้มรีะบบสนบัสนนุก�รปฏบิตังิ�นของเลข�นกุ�รคณะ
กรรมก�รชดุต่�งๆ นอกจ�กนี้ เพื่อให้กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนสอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัทิี่ดี
ของส�กล ขอแนะนำ�ให้ประเทศไทย (1) บงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ในรถยนต์ (2) ลด
อตัร�คว�มเรว็สูงสดุในเขตเมอืง (3) ทำ�ให้กฎหม�ยว่�ด้วยอตัร�คว�มเรว็ 2 ฉบบั (พระร�ชบญัญตัจิร�จรท�ง
บก และพระร�ชบญัญตัทิ�งหลวง) สอดคล้องกนั (4) กำ�หนดปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดสำ�หรบัผู้ขบัขี่มอื
ใหม่ให้ตำ่�กว่�เดมิ (5) กำ�หนดให้ผู้นั่งตอนหลงัค�ดเขม็ขดันริภยั (6) กำ�หนดม�ตรฐ�นหมวกนริภยัสำ�หรบั
เดก็ (7) มขี้อกำ�หนดยดึรถจกัรย�นยนต์ (Motorcycle Impoundment) และ (8) บงัคบัใช้กฎหม�ยและกฎ
ระเบียบเพื่อปรับปรุงม�ตรฐ�นรถยนต์ให้ดีขึ้น อีกทั้ง ประเทศไทยต้องเพิ่มประสิทธิผลของก�รบังคับใช้
กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนน เช่น  มบีทกำ�หนดโทษรนุแรงขึ้น เพิ่มค่�ปรบั มเีครื่องไม้เครื่องมอื
เพยีงพอ มรีะบบที่มปีระสทิธภิ�พสำ�หรบัก�รจดัเกบ็ค่�ปรบั ใช้ระบบระดบัช�ตใินก�รตดัคะแนนเมื่อกระทำ�
ผดิกฎหม�ยจร�จร (National Demerit Point System) และสร้�งก�รตระหนกัรูข้องประช�ชนต่อคว�มปลอดภยั
ท�งถนนและกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนน

 เป็นที่น่�ยินดีว่� ประเทศไทยได้ประก�ศทศวรรษแห่งคว�มปลอดภัยท�งถนน ซึ่งแสดงถึง 
ก�รดำ�เนินก�รจริงจังในก�รลดก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรท�งบก จึงหวังว่�คว�มกระตือรือร้นเช่นนี้ 
ของประเทศไทยจะมส่ีวนช่วยให้โครงก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนของโลกต�มก�รรเิริ่มของบลมูเบร์ิก ประสบ
คว�มสำ�เรจ็ และขย�ยสู่ก�รดำ�เนนิก�รไปทั่วประเทศ
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1
บทน�า

ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรท�งบกคือภัยคุกค�มสำ�คัญด้�นส�ธ�รณสุข อันเป็นเหตุให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต
ประม�ณ 1.25 ล้�นคน และผู้บ�ดเจบ็ประม�ณ 20-50 ล้�นคน1,2 ในแต่ละปี และห�กไม่แก้ไขปัญห�นี้ 
โดยเร่งด่วน ก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รจร�จรท�งบกจะกล�ยเป็นส�เหตกุ�รเสยีชวีติอนัดบั 7 ภ�ยใน ค.ศ. 2030 
ดงันั้น เพื่อแก้ไขภยัคกุค�มด้�นส�ธ�รณสขุดงักล่�ว สมชัช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ตจิงึเรยีกร้องทกุประเทศ
บงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนน ฉบบัสมบรูณ์ ในช่วงทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนน 
(พ.ศ. 2554-2563) ด้วยเหตุนี้ โครงก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนของโลกต�มก�รริเริ่มของบลูมเบิร์ก (พ.ศ.
2558-2562) จึงให้ทุนสนับสนุนแก่ประเทศที่มีร�ยได้น้อยและร�ยได้ป�นกล�ง คือ ประเทศจีน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศแทนซ�เนีย ประเทศไทย และประเทศเวียดน�ม เพื่อปรับปรุงกฎหม�ยว่�ด้วยคว�ม
ปลอดภยัท�งถนน ทั้งนี้ ก�รประเมนิคว�มปลอดภยัท�งถนนในเชงิกฎหม�ยและเชงิสถ�บนั ซึ่งดำ�เนนิก�ร
โดยองค์ก�รอน�มัยโลก สำ�นักง�นประเทศไทย ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน 
ของโลกต�มก�รรเิริ่มของบลูมเบริ์กในประเทศไทยเช่นเดยีวกนั

1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�ง อยู่ในเขตภูมิภ�คเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ขององค์ก�ร
อน�มัยโลก มพีรมแดนตดิกบัประเทศเมยีนม�ร์ ประเทศล�ว ประเทศกมัพชู� และประเทศม�เลเซยี และ
มพีื้นที่ 510,890 ต�ร�งกโิลเมตร แบ่งเป็น 76 จงัหวดั4 ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมปีระช�กรร�ว 67 
ล้�นคนและมอีตัร�ก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประช�กรร้อยละ 0.34 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 15,600 
ดอลล�ร์สหรฐั5 เพศช�ยและเพศหญงิมอี�ยมุธัยฐ�น 35.7 และ 37.7 ปี ต�มลำ�ดบั5 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ
ประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษตัรยิ์เป็นประมขุ และน�ยกรฐัมนตรเีป็นหวัหน้�รฐับ�ล6 คว�มไร้เสถยีรภ�พ
ท�งก�รเมอืงในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�เป็นเหตใุห้เกดิก�รรฐัประห�รใน พ.ศ. 2557 ดงันั้น ณ ปัจจบุนั “คณะรกัษ�
คว�มสงบแห่งช�ต”ิ ทำ�หน้�ที่บรหิ�รประเทศ

 ด้�นส�ธ�รณสุข ตัวชี้วัดพื้นฐ�นชี้ว่�คนไทยมีสุขภ�พดีขึ้น เช่น อัตร�ก�รเสียชีวิตของท�รกลด
ลงจ�ก 31 คนต่อท�รก 1000 คนใน พ.ศ. 2533 เหลอื 11 คนต่อท�รก 1000 คนใน พ.ศ. 2555 ขณะที่
อตัร�ก�รเสยีชวีติของเดก็อ�ยตุำ่�กว่� 5 ปีลดลงจ�ก 38 คนต่อเดก็ 1000 คนใน พ.ศ. 2533 เหลอื 13 คน 
ต่อเดก็ 1000 คนใน พ.ศ. 2557 นอกจ�กนี้ ปัจจบุนั ผู้ช�ยและผู้หญงิไทยมอี�ยขุยัเฉลี่ย 71.5 และ 78.5 ปี 
ต�มลำ�ดบั8 งบประม�ณส�ธ�รณสขุของประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 4.6 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ4

 ใน พ.ศ. 2558  ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ภ�ระโรคของทั่วโลก (Global Burden of Diseases) เผยว่�  
โรคหลอดเลอืดสมอง โรคหวัใจข�ดเลอืด และโรคตดิเชื้อของระบบท�งเดนิห�ยใจส่วนล่�ง เป็นส�เหต ุ 3 
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อันดับแรกของก�รเสียชีวิตของคนไทยทุกช่วงอ�ยุ ขณะที่ส�เหตุอันดับต้นๆ ของก�รสูญเสียปีสุขภ�วะซึ่ง
ปรบัด้วยคว�มพกิ�ร (Disability Adjusted Life Years หรอื DALYs) คอื โรคหวัใจข�ดเลอืด ก�รบ�ดเจบ็
จ�กก�รจร�จรท�งบก และโรคหลอดเลอืดสมอง8 นอกจ�กนี้ เมื่อแบ่งต�มกลุ่มอ�ย ุ พบว่� ก�รบ�ดเจบ็
จ�กก�รจร�จรท�งบกเป็นส�เหตกุ�รเสยีชวีติและก�รสญูเสยีปีสขุภ�วะซึ่งปรบัด้วยคว�มพกิ�รในผูม้อี�ยตุำ่�
กว่� 15 ถงึ 49 ปี ซึ่งเป็นกลุม่อ�ยทุี่มผีลติผลท�งเศรษฐกจิสงูสดุ (Most Economically Productive Age Group)8

1.2 วัตถุประสงค์ 

จดุประสงค์เฉพ�ะของก�รประเมนิครั้งนี้ คอื
 

§§ สร้�งคว�มเข้�ใจตรงกันระหว่�งองค์กรต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยและกฎระเบียบว่�ด้วยคว�ม
ปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รประเมนิครั้งนี้จะสะท้อนถงึบทบ�ทและคว�ม
รบัผดิชอบขององค์กรสำ�คญัๆ ในด้�นก�รว�งแผนโครงก�รระยะ 5 ปี

§§ ประเมนิขั้นต้นในเชงิกฎหม�ยและเชงิสถ�บนัเพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�รว�งแผน

§§ ประเมนิท�งเทคนคิเชงิลกึเกี่ยวกบักฎหม�ยปัจจบุนัเพื่อจดัทำ�คำ�แนะนำ�ในก�รปรบัปรงุกฎหม�ยให้ดขีึ้น

1.3 กรอบแนวคิด

ก�รประเมนิครั้งนี้อยูใ่นกรอบของระบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน (Road Safety Management 
Framework) ต�มที่ปร�กฏในภ�พประกอบ 1.1 และ “คูม่อืก�รเสรมิสร้�งคว�มเข้มแขง็ด้�นกฎหม�ยว่�ด้วย
คว�มปลอดภยัท�งถนน” (WHO Strengthening Road Safety Legislation Manual)9,10  ขององค์ก�รอน�มยัโลก 
โดยประเทศนวิซแีลนด์เป็นประเทศแรกที่พฒัน�กรอบของระบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน ต่อม� 
ธน�ค�รโลกนำ�กรอบนี้ไปใช้เป็นแนวท�งให้ประเทศต่�งๆ ประเมนิคว�มส�ม�รถของประเทศ โดยกรอบดงั
กล่�วม ี3 องค์ประกอบเชื่อมโยงกนั คอื ก�รจดัก�รเชงิสถ�บนั (Institutional Management Functions) ซึ่ง
กำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ (Interventions) อนันำ�ไปสู่ผลลพัธ์ (Results) ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้9 

 ก�รจดัก�รเชงิสถ�บนั มหีน้�ที่สำ�คญั 7 ด้�น ซึ่งโดยทั่วไปดำ�เนนิก�รโดยองค์กรรฐั เช่น ก�รเน้น

ผลลพัธ์ ก�รประส�นง�น กฎหม�ย ก�รระดมทนุและก�รจดัสรรทรพัย�กร ก�รส่งเสรมิ ก�รตรวจตดิต�ม 

และก�รประเมนิผล และก�รวจิยัและก�รเผยแพร่คว�มรู้ ขณะที่ม�ตรก�รต่�งๆ ถูกกำ�หนดขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่

 ผลลพัธ์ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกบัก�รว�งแผนก�รขนส่งและก�รใช้ที่ดนิเพื่อคว�มปลอดภยั ก�ร

ปฏบิตักิ�ร และก�รออกแบบถนนปลอดภยั ย�นพ�หนะปลอดภยั ก�รใช้ถนนปลอดภยั และก�รดูแลรกัษ�

หลงัประสบเหต ุดงันั้น ระบบบรหิ�รจดัก�รที่ดต้ีองกำ�หนดผลลพัธ์ที่ชดัเจนในลกัษณะของสิ่งที่ได้รบั (Outputs) 

ผลลพัธ์ระยะกล�ง (Intermediate Outcomes) และผลลพัธ์สดุท้�ย (Final Outcomes) ทั้งนี้ เป้�หม�ยระยะ

กล�งและระยะย�วเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อก�รประเมนิม�ตรก�รต่�งๆ และก�รจดัก�รเชงิสถ�บนั9
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ต�มอธบิ�ยไว้ข้�งต้น กฎหม�ยเป็นหวัใจสำ�คญัของระบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน 
“คู่มอืก�รเสรมิสร้�งคว�มเข้มแขง็ด้�นกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนน” ขององค์ก�รอน�มยัโลก ระบวุ่� ก�ร
ประเมนิกฎหม�ยและกฎระเบยีบว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนม ี4 ขั้นตอน คอื (1) ประเมนิเชงิสถ�บนั (2) 
ทบทวนกฎหม�ยและกฎระเบยีบต่�งๆ ของประเทศ (3) ประเมนิช่องโหว่ของกฎหม�ยและกฎระเบยีบต่�งๆ 
และ (4) ประเมนิคว�มสมบูรณ์ของกฎหม�ยและกฎระเบยีบ (หน้� 17)10 ดงันั้น ก�รเข้�ใจอย่�งถ่องแท้เกี่ยว

กบักฎหม�ยและกฎระเบยีบจะช่วยให้ทร�บถงึช่องโหว่ต่�งๆ อนันำ�ไปสูก่�รจดัทำ�คำ�แนะนำ�ที่เหม�ะสมต่อไป10

ภาพประกอบ 1.1: การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
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1.4 วิธีการ

เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รประเมินครั้งนี้ จึงทำ�ก�รศึกษ� 2 ลักษณะ คือ ประก�รแรก ก�รทบทวน
เอกส�รสำ�คญัที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

§§ ระเบยีบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรวี่�ด้วย “ก�รป้องกนัและก�รลดอบุตัเิหตทุ�งถนน” พ.ศ. 2554

§§ แผนแม่บทคว�มปลอดภยัท�งถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555

§§ แผนแม่บทคว�มปลอดภยัท�งถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559

§§ แผนยทุธศ�สตร์ทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนน พ.ศ. 2555-2563

§§ แผนปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนนสำ�หรบัทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนน พ.ศ. 2558-2563

§§ เอกส�รก�รประชมุของคณะกรรมก�รและคณะอนกุรรมก�รด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน ชดุหลกั ของ
ประเทศไทย

§§ วรรณกรรมด้�นกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนของประเทศไทย ซึ่งมกี�รพิมพ์เผยแพร่

ประก�รที่สอง สมัภ�ษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูคนสำ�คญั คอื เลข�นกุ�รศนูย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน 
เลข�นกุ�รคณะอนกุรรมก�รทั้ง 3 ชดุ และผูเ้ชี่ยวช�ญด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย ซึ่งมคีว�ม
รอบรูด้้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนของประเทศไทย เพื่อให้เข้�ใจดขีึ้นว่� ระบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยั

ท�งถนนมขีั้นตอนและก�รปฏบิตักิ�รจรงิอย่�งไรบ้�ง
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2
จ�านวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศไทย 

2.1 แหล่งข้อมูลด้านการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศไทย

ก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รจร�จรท�งบกเป็นปัญห�ร้�ยแรงท�งส�ธ�รณสขุในประเทศไทย แม้ว่�หล�ยภ�คส่วน
ในประเทศจะมีระบบข้อมูลเพื่อรับมือกับภ�ระของก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรท�งถนน แต่ระบบเหล่�นี้มี
ปัญห�หล�ยด้�น ต�ร�ง 2.1 ระบวุ่� ในปัจจบุนัข้อมูลด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนม�จ�ก 10 แหล่งข้อมูล
เช่น ระบบส�รสนเทศตำ�รวจ ระบบ e-Claim บนัทกึข้อมลูก�รบ�ดเจบ็ (Trauma Registry) และใบมรณบตัร 
โดยม ี7 หน่วยง�นเกบ็ข้อมูลเหล่�นี้เพื่อใช้ในวตัถปุระสงค์ต่�งกนัและใช้คำ�นยิ�มไม่เหมอืนกนั นอกจ�กนี้ 
แม้ว่�ขณะนี้มแีผนเชื่อมโยงข้อมูลของตำ�รวจ โรงพย�บ�ล และบรษิทัประกนัภยั เพื่อให้ก�รประม�ณก�ร
จำ�นวนผู้เสยีชวีติทำ�ได้ดขีึ้น แต่ยงัไม่มกี�รดำ�เนนิก�รใดๆ ในเรื่องนี้ ดงันั้น ในปัจจบุนั ข้อมูลของสำ�นกัง�น
ตำ�รวจแห่งช�ตจิงึถูกใช้อ้�งองิเป็นก�รทั่วไปม�กที่สดุ

ตาราง 2.1: แหล่งข้อมูลอุบัติเหตุการจราจรทางบกในประเทศไทย

ข้อมูล แหล่งข้อมูล

ระบบสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

การรายงานอุบัติเหตุบนถนนของประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ระบบ e-Claim บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ระบบ Emergency Claim Online (EMCO) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล 

(OP/PP Individual Record)
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใบมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
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2.2 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากการจราจรทางบก

ข้อมลูล่�สดุของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ตชิี้ว่� อบุตัเิหต ุ ก�รบ�ดเจบ็ และก�รเสยีชวีติจ�กก�รจร�จรท�งบก 
ต่อประช�กร 100,000 คน มอีตัร�ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550 (ภ�พประกอบ 2.1) ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2555 
เกิดอุบัติเหตุก�รจร�จรท�งบก 61,197 ครั้ง มีผู้บ�ดเจ็บ 110,777 คน และผู้เสียชีวิต 8,724 คน ดังนั้น  
ถ้�ห�รด้วยประช�กร 67,164,130 คนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 พบว่�มอีบุตัเิหต ุ91.1 ครั้ง ผู้บ�ดเจบ็ 
164.9 คน ผูเ้สยีชวีติ 13.0 คนต่อประช�กร 100,000 คน ต�มลำ�ดบั อตัร�ก�รเสยีชวีติดงักล่�วตำ่�กว่�อตัร�ที่
องค์ก�รอน�มยัโลกเคยค�ดก�รณ์ไว้ (ผูเ้สยีชวีติ 36.2 คนต่อประช�กร 100,000 คน)1 และตำ่�กว่�อตัร�ผูเ้สยี
ชวีติต�มจำ�นวนใบรบัรองก�รเสยีชวีติที่ออกโดยกระทรวงส�ธ�รณสขุ นอกจ�กนี้ ข้อมลูกระทรวงส�ธ�รณสขุ 
ชี้ว่� อตัร�ผู้เสยีชวีติลดลงในช่วง พ.ศ. 2546 ถงึ 2552 แต่กลบัเพิ่มขึ้นอกีครั้งใน พ.ศ. 2553 โดยมอีตัร�ผู้เสยี
ชวีติ 21.87 และ 22.89 คนต่อประช�กร 100,000 คนใน พ.ศ. 2555 และ 2556 ต�มลำ�ดบั (ภ�พประกอบ 2.2) 

ภาพประกอบ 2.1: อัตราอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน  
พ.ศ. 2550-2555
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อ้�งองิ: สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต,ิ 2550-2555; ธน�ค�รโลก, 2550-2555
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ภาพประกอบ 2.2: จ�านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางบก พ.ศ. 2543-2556
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อ้�งองิ: กระทรวงส�ธ�รณสขุ, 2556

ต�ร�ง 2.2 แสดงอัตร�ส่วนก�รบ�ดเจ็บและก�รเสียชีวิตจ�กก�รจร�จรท�งบกต่อจำ�นวนอุบัติเหต ุ
แม้ว่�จำ�นวนก�รบ�ดเจบ็ต่ออบุตัเิหต ุ1 ครั้งลดลงเลก็น้อยใน พ.ศ. 2550 ถงึ 2555 แต่จำ�นวนก�รเสยีชีวติ
ต่ออบุตัเิหต ุ1 ครั้งค่อนข้�งคงที่ คอื 0.12-0.15 

ตาราง 2.2: อัตราส่วนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางบกต่อจ�านวนอุบัติเหตุ 
พ.ศ. 2550-2555

ปี
จ�านวน จ�านวนผู้เสียชีวิต 

ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ

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

อ้�งองิ: สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต,ิ 2555
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2.3 การบาดเจ็บจากการจราจรทางบกและประเภทรถยนต์

ข้อมูลล่�สุดของหน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อนสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งถนน (ThaiRoads) ระบุว่�

อุบัติเหตุก�รจร�จรท�งบกที่เกิดกับรถยนต์ทุกประเภทลดจำ�นวนลง แม้ว่�จำ�นวนก�รจดทะเบียนรถยนต์ 

ระหว่�ง พ.ศ. 2548-2556 จะเพิ่มขึ้นจ�ก 19.8 เป็น 33.5 ล้�นคัน11 และปร�กฏชัดเจนว่� รถโดยส�ร

ส�ธ�รณะมอีตัร�ก�รเกดิอบุตัเิหตลุดลงจ�ก 414.7 ครั้งต่อรถโดยส�รส�ธ�รณะ 10,000 คนั ใน พ.ศ. 2548  

เหลอื 72.8 ครั้งต่อรถโดยส�รส�ธ�รณะ 10,000 คนั ใน พ.ศ. 2555 (ต�ร�ง 2.1)

 สิ่งสำ�คญัที่พงึทร�บ คอื ร้อยละ 70 ของผู้เสยีชวีติจ�กก�รจร�จรท�งบกในประเทศไทย คอื ผู้ขบัขี่
รถจกัรย�นยนต์12 จำ�นวนดงักล่�วถอืว่�สงูม�กเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศที่มรี�ยได้สงู ส�เหตหุนึ่งเกดิจ�ก
จำ�นวนผู้ใช้รถจกัรย�นยนต์เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเรว็ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่�นม�13 โดยจำ�นวนรถจกัรย�นยนต์
คดิเป็นร้อยละ 59.6 ของจำ�นวนรถยนต์จดทะเบยีนใน พ.ศ. 255612 รถจกัรย�นยนต์มคีว�มเสี่ยงจะประสบ
อุบัติเหตุก�รจร�จรท�งบกม�กกว่�เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ประเภทอื่นเพร�ะว่�รถจักรย�นยนต์ใช้ถนน
ร่วมกับรถยนต์ขน�ดใหญ่กว่�ซึ่งอ�จมองไม่เห็นรถจักรย�นยนต์ ตลอดจน ผู้ขับขี่รถจักรย�นยนต์ไม่สวม
อปุกรณ์ป้องกนัตวั ทั้งนี้ เป็นที่น่�ยนิดว่ี� ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� อตัร�ส่วนก�รจดทะเบยีนรถจกัรย�นยนต์
ต่อก�รจดทะเบยีนรถยนต์ลดลงชดัเจน อย่�งไรกต็�ม ประเทศไทยมรีถจกัรย�นยนต์ไม่จดทะเบยีนนบัล้�นคนั 
ทำ�ให้เป็นเรื่องย�กที่จะประเมนิว่�รถจกัรย�นยนต์มจีำ�นวนจรงิเท่�ใด และที่สญัจรบนถนนมจีำ�นวนเท่�ใด 

ตาราง 2.3: อัตราการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกแยกตามประเภทรถยนต์ พ.ศ. 2555

ปี

รถ
จักรยานยนต์

รถ 
ส่วนบุคคล

รถกระบะ รถตู้โดยสาร
รถโดยสาร
สาธารณะ

รถบรรทุก

จ�านวน  อัตรา จ�านวน  อัตรา จ�านวน  อัตรา จ�านวน อัตรา จ�านวน อัตรา จ�านวน 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

* อตัร�ต่อ 10,000 คนั

อ้�งองิ: มูลนธิไิทยโรดส์, 2555
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2.4 ปัจจัยเสีย่งต่อความปลอดภัยทางถนน

ประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อคว�มปลอดภัยท�งถนนอยู่เพียงบ�งส่วน หน่วยเฝ้�ระวังและ
สะท้อนสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภยัท�งถนน ซึ่ง สสส. ให้ก�รสนบัสนนุ ได้เกบ็ข้อมูลทกุปีจ�ก 74 จงัหวดั 
โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกบั 3 ปัจจยัเสี่ยงต่อคว�มปลอดภยัท�งถนน (คว�มเรว็ ก�รสวมหมวกนิรภยั และก�ร
ค�ดเขม็ขดันริภยั) จ�กทั้งหมด 5 ปัจจยัเสี่ยงต�มที่องค์ก�รอน�มยัโลกระบ ุภ�พประกอบ 2.3 แสดงข้อมูล
ก�รสวมหมวกนริภยัใน พ.ศ. 2554 ซึ่งเกบ็รวบรวมโดยหน่วยเฝ้�ระวงัและสะท้อนสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภยั
ท�งถนน ซึ่งพบว่� ทกุจงัหวดัมอีตัร�ก�รสวมหมวกนริภยัตำ่�กว่�ร้อยละ 60 ยกเว้น กรงุเทพ ฯ จงัหวดันนทบรุ ี

และจงัหวดัภูเกต็

ภาพประกอบ 2.3: อัตราการสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554

อ้�งองิ: มูลนธิไิทยโรดส์, 2555
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 นอกจ�กนี้ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติทำ�ก�รวิเคร�ะห์ทุกปีเพื่อห�ส�เหตุสำ�คัญของอุบัติเหตุ ก�ร
จร�จรท�งบกในประเทศไทย เช่น ใน พ.ศ. 2556  ส�เหตหุลกั คอื คว�มเรว็ (ร้อยละ 12.6) ต�มด้วย ก�ร
เปลี่ยนช่องจร�จรในลกัษณะอนัตร�ย (ร้อยละ 12.2) ก�รขบัขี่ประชดิคนัหน้�ม�กเกนิไป (ร้อยละ 9.6) และ
ก�รเม�แล้วขบั (ร้อยละ 6.9) (ภ�พประกอบ 2.4) เมื่อแยกกลุม่ “คว�มผดิพล�ดของมนษุย์” “คว�มบกพร่อง
ของรถยนต์” และ “โครงสร้�งพื้นฐ�นและสภ�พแวดล้อมของถนน” พบว่� ใน พ.ศ. 2556 คว�มผดิพล�ด
ของมนุษย์เป็นส�เหตุสำ�คัญของอุบัติเหตุก�รจร�จรท�งบก (ร้อยละ 77.5) ต�มด้วย คว�มบกพร่องของ
รถยนต์ (ร้อยละ 1.3) และสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 0.4) นอกจ�กนี้ ภ�พประกอบ 2.5 ระบดุ้วยว่� ระหว่�ง พ.ศ. 
2549-2556 อบุตัเิหตกุ�รจร�จรท�งบกมสี�เหตสุ่วนใหญ่จ�กคว�มผดิพล�ดของมนษุย์ (ร้อยละ 63.9) 

ภาพประกอบ 2.4: ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรทางบก พ.ศ. 2556

18.07%
12.61%

12.20%
9.60%

6.92%
4.37%

3.39%
2.56%

2.02%
1.52%

1.03%
0.95%
0.85%
0.54%
0.27%
0.16%
0.14%
0.05%
0.03%

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

อื่นๆ
ขับเร็วเกินกวาอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด

เปลี่ยนชองจราจรในลักษณะอันตราย
ขับขี่ประชิดคันหนามากเกินไป

เมาแลวขับ
ผูขับขี่ขาดประสบการการณ/มือใหม

ไมใหทางแกรถยนตทางเอก
ขับแซงอยางผิดกฎหมาย

ขับขี่ผิดชองจราจร
ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร

หลับใน
ไมใหสัญญาณขณะจอด/เลี้ยว/ชะลอ

ฝาฝนสัญญาณใหหยุด
ไมขับขี่ในชองจราจรซายสุด

ขับขี่รถยนตโดยไมเปดไฟ
ขับขี่รถยนตที่ดวงไฟชำรุด

ขับขี่แลวชนสัตว
บรรทุกเกินอัตรา

 ขับรถยนตในขณะอยูในฤทธิ์ของยาควบคุมพิเศษ

อ้�งองิ: สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต,ิ 2556
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ภาพประกอบ 2.5: ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรทางบก พ.ศ. 2549-2553

ผูใชถนน 
รอยละ 63.80

สภาพแวดลอม
รอยละ 5.76

ขอบกพรองของ
รถยนตรอยละ 4.76

ถนน
รอยละ 8.08

อื่น ๆ 
รอยละ 17.50

อ้�งองิ: สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต,ิ 2549–2556

2.5 ภาระทางเศรษฐกิจเนื่องด้วยการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกใน
ประเทศไทย

ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจร�จรท�งบกสร้�งภ�ระท�งเศรษฐกิจมูลค่�มห�ศ�ลให้กับประเทศไทย โดยร�ยง�น
สถ�นก�รณ์โลกด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน พ.ศ. 2558 ระบวุ่� อบุตัเิหตกุ�รจร�จรท�งบกในประเทศไทย 
สร้�งคว�มสูญเสยีร้อยละ 3.0 ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ1 และข้อมูลจ�กสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
ระบเุช่นกนัว่� อบุตัเิหตกุ�รจร�จรท�งบกสร้�งคว�มเสยีห�ยเฉลี่ย 328 ล้�นบ�ทต่อปี (ต�ร�ง 2.4) หรอื 
คดิเป็นร้อยละ 0.007 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ตาราง 2.4: ภาระทางเศรษฐกิจเนือ่งด้วยการบาดเจ็บจากการจราจรทางบกในประเทศไทย  
พ.ศ. 2550-2555

ปี จ�านวนอุบัติเหตุ
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

เฉลี่ย 79 854 328 579 411 4 432 713 0.007

อ้�งองิ: ศูนย์ส�รสนเทศสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต,ิ 2555; ศูนย์ส�รสนเทศ สำ�นกัง�นนโยบ�ยก�รจร�จรและก�รขนส่ง 
กระทรวงคมน�คม, 2555; คณะกรรมก�รพฒัน�สงัคมและเศรษฐกจิ, 2555
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 ใน พ.ศ. 2550 กรมท�งหลวงใช้แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อศึกษ�ว่�อุบัติเหตุก�ร
จร�จรท�งบกในประเทศไทยมตี้นทนุท�งสงัคม (Social Cost) เท่�ใด โดยพจิ�รณ�ต้นทนุ 3 ด้�น คอื ทนุ
มนษุย์ (Human Costs) คว�มเสยีห�ยต่อทรพัย์สนิ และคว�มเสยีห�ยทั่วไปจ�กอบุตัเิหตุ15 ต�ร�ง 2.5  ชี้ว่� 
ประเทศไทยมตี้นทนุต่อก�รเสยีชวีติ (Cost per Fatal Case) 3.9-4.6 ล้�นบ�ท และต้นทนุต่อก�รพิก�ร (Cost 
per Disability) 4.6-5.4 ล้�นบ�ท ห�กพจิ�รณ�เฉพ�ะกรงุเทพฯ พบว่� ต้นทนุต่อก�รเสยีชวีติ และต้นทนุ 
ต่อก�รพกิ�ร คอื 8.3-9.7 และ 9.1-10.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดบั

ตาราง 2.5: ต้นทนุทางสงัคมจากอุบัตเิหตกุารจราจรทางบก, 2550

ต้นทุนต่อ
การเสียชีวิต

(บาท)

ต้นทุนต่อ
การพิการ

(บาท)

ต้นทุนต่อ
การบาดเจ็บ

รุนแรง
(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

อ้�งองิ: กรมท�งหลวง, 2550
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3
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนใน

ประเทศไทย

3.1 องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

คว�มปลอดภยัท�งถนนเป็นประเดน็สหวชิ�ชพีที่เกี่ยวข้องกบัหล�ยภ�คส่วน มอีงค์กรรฐัในประเทศไทยหล�ย
องค์กรดำ�เนนิง�นด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน ทั้งระดบันโยบ�ย อำ�นวยก�ร และก�รปฏบิตักิ�ร ไม่ว่�ท�งตรง
และท�งอ้อม องค์กรหลกัในเรื่องนี้ คอื สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กรมท�งหลวง กรม
ท�งหลวงชนบท กรมก�รขนส่งท�งบก (3 กรมนี้สงักดักระทรวงคมน�คม) กรมควบคมุโรค (สงักดักระทรวง
ส�ธ�รณสขุ) สถ�บนัก�รแพทย์ฉกุเฉนิแห่งช�ต ิและบรษิทั กล�งคุม้ครองผูป้ระสบภยัจ�กรถ จำ�กดั

 ต�ร�ง 3.1 สรปุบทบ�ทของ 8 องค์กรรฐั (ยกเว้น บรษิทั กล�งคุ้มครองผู้ประสบภยัจ�กรถ จำ�กดั) 
ที่ดำ�เนนิง�นด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย โดยก�รดำ�เนนิก�รแบ่งเป็น 5 เส�หลกัต�มที่กำ�หนด
ในแผนปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนนสำ�หรบัทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนน พ.ศ. 2548-2563 คือ 
ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน ถนนและก�รเดนิท�งปลอดภยั ย�นพ�หนะปลอดภยั ผู้ใช้ถนน
ปลอดภยั และก�รตอบสนองหลงัเกดิอบุตัเิหตุ16 ข้อมูลในต�ร�งระบวุ่� ปัจจบุนั ม ี3 องค์กร (คอื สำ�นกัง�น
ตำ�รวจแห่งช�ต ิกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร และกรมควบคมุโรค) รบัผดิชอบเส�หลกั “ผู้ใช้ถนนที่ปลอดภยั” และ
อกี 2 องค์กร (กรมท�งหลวง และกรมท�งหลวงชนบท) รบัผดิชอบเส�หลกั “ถนนและก�รเดนิท�งปลอดภยั” 
แต่ยงัไม่มอีงค์กรใดรบัผดิชอบเส�หลกั “ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน” เป็นก�รเฉพ�ะ

 นอกจ�กองค์กรรัฐ ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยร�ยที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัยท�งถนน 
ในประเทศไทย เช่น สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) องค์กรพัฒน�เอกชน 
และบรษิทัเอกชน

 สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) เป็นหน่วยง�นอสิระ ตั้งขึ้นต�มคว�มใน
พระร�ชบญัญตักิองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิคณุภ�พ พ.ศ. 2544 มบีทบ�ทเป็นก�รเฉพ�ะในด้�นคว�ม
ปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย งบประม�ณหลกัของ สสส. ได้จ�กภ�ษสีรรพส�มติบหุรี่และเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ งบประม�ณร�ว 100 ล้�นดอลล�ร์สหรฐัของ สสส. ใน พ.ศ. 2553 ได้รบัก�รจดัสรร ดงันี้ 
โครงก�รควบคมุเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ 9.3 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั โครงก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน 6.6 ล้�น
ดอลล�ร์สหรฐั โครงก�รกจิกรรมท�งก�ย (Physical Activity Programs) 6.5 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั และ โครงก�ร

ควบคมุบหุรี่ 5.3 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั



14 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

ตาราง 3.1: องค์กรรัฐท่ีมีหน้าท่ีหลักและเสาหลัก 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

เสาหลักที่ 5
การตอบ
สนองหลัง

เกิดอุบัติเหตุ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ X

กระทรวงศึกษาธิการ X

กรมทางหลวง X

กรมทางหลวงชนบท X

กรมการขนส่งทางบก X

กรมควบคุมโรค X

สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ
X

บริษัทกลางคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ 
จ�ากัด

X

 หน้�ที่หลกัของ สสส. ด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน คือ ส่งเสรมิก�รประส�นง�นระหว่�งองค์กร
รฐักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดย สสส. ร่วมง�นกบัองค์กรรฐัหล�ยองค์กร เช่น กรมบรรเท�และป้องกนัส�ธ�รณภยั 
กรมควบคมุโรค สถ�บนัก�รแพทย์ฉกุเฉนิแห่งช�ต ิกรมก�รขนส่งท�งบก กรมท�งหลวง กรมท�งหลวงชนบท 
และสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ รวมทั้ง ให้ก�รสนบัสนนุและเงนิทนุแก่คณะทำ�ง�นด้�นคว�มปลอดภยัท�ง 
ถนนระดบัจงัหวดั (Provincial Road Safety Team) ศูนย์วชิ�ก�รเพื่อคว�มปลอดภยัท�งถนน (Road Safety 
Group) หน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อนสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งถนน เครือข่�ยลดอุบัติเหตุ (Accident 
Prevention Network) ชมรมจกัรย�นเพื่อสขุภ�พแห่งประเทศไทย (Thaicycling Club) และมลูนธิเิม�ไม่ขบั (ต�ร�ง 
3.2) อกีด้วย

 นอกจ�กส่งเสรมิก�รประส�นง�น เงนิสนบัสนนุของ สสส. ในโครงก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน 
ยงัครอบคลมุก�รให้คำ�ปรกึษ� ก�รวจิยั และก�รเผยแพร่ข้อมูล แต่น่�เสยีด�ยว่� ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� 
เงนิสนบัสนนุด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนลดจำ�นวนลง เพร�ะว่� สสส. หนัไปเพิ่มบทบ�ทด้�นก�รส่งเสรมิ 
สขุภ�พภ�ยในประเทศ 
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ตาราง 3.2: องค์กรและเครอืข่ายท่ี สสส. ให้การสนับสนุน

รายละเอียด

คณะท�างานด้านความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด

เป็นเครือข่�ยประกอบด้วยหล�ยองค์กร เช่น องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด
มห�วิทย�ลัย องค์กรเอกชน (Private Organization) และองค์กรพัฒน�เอกชน  
ซึ่งดำ�เนินง�นร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคว�มปลอดภัยท�งถนนระดับจังหวัดและท้องถิ่น

ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมก�รพัฒน� ก�รใช้ประโยชน์ ก�รเผยแพร่ และก�รถ่�ยทอด
คว�มรู้ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน ในระดับนโยบ�ยผ่�นสื่อมวลชน

หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อน
สถานการณ์ความปลอดภัย 
ทางถนน

เป็นเครือข่�ยนักวิจัยจ�กหล�ยสถ�บันในประเทศไทย หน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อน
สถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งถนนได้รับทุนสนับสนุนจ�ก สสส. ในก�รเผยแพร่
ข้อมูลก�รบ�ดเจ็บ จ�กก�รจร�จรท�งบก รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนก�รใช้
ข้อมูลดังกล่�ว นอกจ�กนี้ หน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อนสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัย
ท�งถนนยังตรวจติดต�มและประเมินแผนคว�มปลอดภัยท�งถนนระดับอำ�เภอ 
จังหวัด และประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่�ได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เป็นเครือข่�ยที่ปรึกษ�ด้�นก�รลดและก�รป้องกันอุบัติเหตุก�รจร�จรท�งบก ทั้งนี้ 
เครือข่�ยลดอุบัติเหตุมีจุดประสงค์เพื่อประส�นง�นกับหน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อน
สถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งถนน เพิ่มคว�มตระหนักรู้ถึงคว�มปลอดภัยท�ง
ถนน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในโอก�สพิเศษของปี (วันขึ้นปีใหม่และวันสงกร�นต์)  
รวมทั้ง พัฒน�และปรับปรุงยุทธศ�สตร์ก�รประส�นง�นในก�รส่งเสริมก�รรณรงค์
คว�มปลอดภัยท�งถนนและก�รตรวจติดต�ม ก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย

เป็นชมรมส่งเสริมให้ก�รเดินและก�รปั่นจักรย�นกล�ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน 
รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์และคว�มสงบสุขของประช�ชน

มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธินี้แสวงห�แนวท�งป้องกันก�รเม�แล้วขับ โดยมีจุดประสงค์เป็นก�รเฉพ�ะใน
ก�รเพิ่มก�รตระหนักรู้ถึงอันตร�ยของก�รเม�แล้วขับ และก�รผลักดันตำ�รวจไทยให้
บังคับใช้กฎหม�ยว่�ด้วยก�รเม�แล้วขับอย่�งเข้มงวด และสนับสนุนให้ทุกคนเรียก
ร้องคนรู้จักให้เลิกพฤติกรรมเม�แล้วขับ ตลอดจน เพิ่มคว�มเข้มงวดของกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รเม�แล้วขับ

มลูนธิป้ิองกนัอบุตัภิยัแห่งเอเชยี (Asia Injury Prevention Foundation หรอื AIP) มจีดุประสงค์เพื่อป้องกนั
ก�รเสยีชวีติและก�รบ�ดเจบ็จ�กก�รจร�จรท�งถนนในประเทศที่มรี�ยได้น้อยและร�ยได้ป�นกล�ง ใน พ.ศ. 2549 
มลูนธินิี้ได้เปิดส�ข�ในประเทศไทยและเปิดตวัโครงก�รส่งเสรมิก�รสวมหมวกนริภยั (Helmet Vaccine Initiative) 
โดยร่วมมอืกบัองค์กรรฐัหล�ยองค์กร ภ�ยใต้โครงก�รนี้ มูลนธิฝึิกอบรมเดก็ คร ูและพ่อแม่ ให้ตระหนกัถงึ
คว�มสำ�คญัของก�รสวมหมวกนริภยั สนบัสนนุก�รรณรงค์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดเพื่อสงัคม (Social Marketing 
Campaigns) ของรฐับ�ล และสร้�งชมุชนต้นแบบคว�มปลอดภยัท�งถนน (Model Road Safety Communities)
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 องค์กร Safe Kids Worldwide เป็นองค์กรระดับโลกมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันเด็กทั่วโลก 
จ�กก�รบ�ดเจบ็ องค์กร Safe Kids Thailand สนบัสนนุหล�ยโครงก�รในประเทศไทยเพื่อสร้�งวฒันธรรม
คว�มปลอดภยัให้เดก็วยัเรยีน เพื่อให้เดก็เหล่�นี้พฒัน�นสิยัก�รเดนิท�งปลอดภยั (Safe Commuting Habits)

 บริษัทเอกชนในประเทศไทย เช่น บริษัทโตโยต้� บริษัทเอพี ฮอนด้� สม�คมผู้ประกอบ
ก�รรถจักรย�นยนต์ไทย (Motorcycle Enterprise Association) บริษัทมิชลิน สถ�บันม�ตรฐ�นอังกฤษ 
(British Standard Institute) บริษัทเชฟรอน และบริษัทเอสซีจี มีส่วนร่วมด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน 
ด้วยเช่นกันโดยดำ�เนินก�รผ่�นโครงก�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
Programs) โครงก�รที่พบบ่อย เช่น ก�รรณรงค์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดเพื่อสังคม ก�รอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ 
และรถจกัรย�นยนต์ ก�รศกึษ�ในโรงเรยีน และโครงก�รในชมุชน

3.2 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

เพื่อให้องค์กรด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนนในประเทศไทยประส�นง�นกันโดยใกล้ชิด และบรรลุเป้�หม�ย
ของทศวรรษแห่งคว�มปลอดภัยท�งถนน น�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ น�ยกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบสำ�นัก
น�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รป้องกันและก�รลดอุบัติเหตุท�งถนน ลงวันที่ 14 มกร�คม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้  
ระบบบรหิ�รจดัก�รต�มระเบยีบฉบบันี้มคีว�มรบัผดิชอบหลกั 4 ด้�น ดงันี้17

(1) จดัทำ�แผนแม่บทคว�มปลอดภยัท�งถนนเพื่อกำ�หนดเป้�หม�ยและม�ตรก�รเสนอคณะรฐัมนตรอีนมุตั ิ
และให้ทกุฝ่�ยรบัไปปฏบิตัิ

(2) กำ�หนดม�ตรก�รแบบบูรณ�ก�รผ่�นท�งระบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน

(3) ส่งเสรมิและสนบัสนนุก�รพฒัน�ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัเกี่ยวกบัก�รจร�จรท�งถนน เช่น ม�ตรฐ�น
สำ�หรบัก�รจดัก�รก�รจร�จร ถนน รถยนต์ และก�รดูแลรกัษ�หลงัเกดิอบุตัเิหตุ

(4) ส่งเสรมิวฒันธรรมคว�มปลอดภยัในประเทศไทย 

ระเบยีบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรฉีบบันี้แบ่งระบบบรหิ�รจดัก�รเป็น 3 ระดบั คอื นโยบ�ย อำ�นวยก�ร และก�ร
ปฏบิตักิ�ร17 เมื่อเปรยีบเทยีบระบบบรหิ�รจดัก�รทั้ง 3 ระดบักบักรอบแนวคดิ พบว่� คณะกรรมก�รนโยบ�ย
ก�รป้องกนัและก�รลดอบุตัเิหต ุ(หรอื “คณะกรรมก�ร นปถ.”) มุง่เน้นผลลพัธ์สดุท้�ยหรอืผลลพัธ์ระยะกล�ง 
ศนูย์ปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนนให้คว�มสำ�คญักบัม�ตรก�รต่�งๆ และศนูย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยั
ท�งถนน (หรอื “ศปภ.”) มุง่เน้นก�รจดัก�รเชงิสถ�บนั (ภ�พประกอบ 3.1) โดย “ศูนย์” ในที่นี้หม�ยถงึ “คณะ

กรรมก�ร” มใิช่เป็น “ศูนย์” จรงิๆ
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ภาพประกอบ 3.11: การเปรยีบเทยีบระบบบรหิารจัดการกับกรอบแนวคดิ
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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.

คณะกรรมการนโยบาย
การปองกันและ
การลดอุบัติเหตุ

ศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน

ศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน

อ้�งองิ: ปรบัปรงุจ�ก Bill & Breen, 2013

 ศูนย์ปฏิบัติก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนมีคว�มรับผิดชอบหลักด้�นก�รปฏิบัติก�รระดับอำ�เภอ
และระดบัท้องถิ่น แม้ว่�ศนูย์ปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนนจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัก�รตร�กฎหม�ย
และกฎระเบยีบ แต่เกี่ยวข้องกบัก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยและกฎระระเบยีบ นอกจ�กนี้ โครงสร้�งศนูย์ปฏบิตักิ�ร
คว�มปลอดภัยท�งถนนอ�จแตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือคว�มสนใจของจังหวัด อำ�เภอ และ/หรือ 
หน่วยง�นปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ดงันั้น ข้อมลูเสรมิที่ 1 และ 2 จงึอธบิ�ยเกี่ยวกบัคณะกรรมก�รนโยบ�ย
ก�รป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุและ ศูนย์ปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนน เท่�นั้น
  
ข้อจ�ากัดของระบบบริหารจัดการ

แม้ว่�ก�รสร้�งระบบบรหิ�รจดัก�รเป็นขั้นตอนเชงิบวกในก�รแก้ไขปัญห�คว�มปลอดภยัท�งถนน แต่ระบบ
ดังกล่�วมีจุดอ่อนม�กม�ยเช่นเดียวกับระบบร�ชก�รไทย ต�ร�ง 3.3 เปรียบเทียบระหว่�งระบบบริห�ร
จัดก�รกับระบบร�ชก�รไทย โดยใช้ปัญห�เชิงโครงสร้�งหลัก 4 ด้�น ต�มที่ก�รวิจัยของวรเดช จันทร
ศร เรื่อง “ก�รขย�ยตวัของหน่วยง�นในระบบร�ชก�รไทย” ระบไุว้ดงันี้ 1) ก�รประชมุข�ดคว�มต่อเนื่อง  
2) หน่วยง�นหลกัมบีทบ�ทในคณะกรรมก�รทกุชดุ 3) น�ยกรฐัมนตรเีป็นประธ�นคณะกรรมก�รหล�ยชดุ 
และ 4) องค์กรที่มตีำ�แหน่งในคณะกรรมก�รกลบัไม่มหีน้�ที่หรอืบทบ�ทจรงิๆ18 

ต�ร�ง 3.3 ชี้ว่�มนีกัก�รเมอืงระดบัสงูดำ�รงตำ�แหน่งต่�งๆ ในคณะกรรมก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนหล�ยชดุ  
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ข้อมูลเสริมท่ี 1: คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (หรือ “คณะกรรมการ นปถ.”)

ต�าแหน่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

ประธ�น น�ยกรัฐมนตรีหรือรองน�ยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหม�ย

รองประธ�น รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

กรรมก�รจ�กภ�ครัฐ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงคมน�คม
ปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงแรงง�น 
ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�  
เลข�นุก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
เลข�นุก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบข้�ร�ชก�รพลเรือน
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ 
อัยก�รสูงสุด
ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ

ผู้เชี่ยวช�ญ ตำ�แหน่ง

เลข�นุก�ร ปลัดกระทรวงกระทรวงมห�ดไทยทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นรองเลข�นุก�ร 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) กำ�หนดนโยบ�ยในก�รป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนนให้สอดคล้องกับแผนก�รป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

(2) ให้คว�มเห็นชอบแผนแม่บทคว�มปลอดภัยท�งถนนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

(3) ให้คว�มเห็นชอบยุทธศ�สตร์และแผนเกี่ยวกับก�รป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนนทุกฉบับ

(4) ออกประก�ศ หรือ คำ�สั่ง หรือ แนวท�ง เพื่อปฏิบัติก�รต�มระเบียบฉบับนี้

(5) เสนอคว�มเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่น�ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

(6) ปฏิบัติง�นอื่นต�มที่น�ยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

อ้�งอิง: แปลจ�กระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รป้องกันและก�รลดอุบัติเหตุท�งถนน พ.ศ. 2554
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ข้อมูลเสริมท่ี 2: ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (หรือ “ศปถ.”)

ต�าแหน่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำ�นวยก�ร รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

รองผู้อำ�นวยก�ร ปลัดกระทรวงมห�ดไทย 

ปลัดกระทรวงคมน�คม 

ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ 

กรรมก�รจ�กภ�ครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

กระทรวงคมนาคม

อธิบดีกรมก�รขนส่งท�งบก 

อธิบดีกรมท�งหลวง 

อธิบดีกรมท�งหลวงชนบท

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและจร�จร

กระทรวงมหาดไทย

อธิบดีกรมก�รปกครอง

อธิบดีกรมกรมโยธ�และผังเมือง

อธิบดีกรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร

กระทรวงสาธารณสุข

อธิบดีกรมควบคุมโรค 

เลข�นุก�รสถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ 

กระทรวงยุติธรรม

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

กระทรวงแรงงาน

อธิบดีกรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น
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ต�าแหน่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

อธิบดีกรมประช�สัมพันธ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลข�นุก�รสถ�บันม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม 

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช 

ผู้บัญช�ก�รสำ�นักง�นยุทธศ�สตร์ตำ�รวจ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

เลข�นุก�รสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม 

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท กล�งคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ จำ�กัด

ผู้เชี่ยวช�ญ 5 ตำ�แหน่ง

องค์กรพัฒน�เอกชน มูลนิธิเม�ไม่ขับ

สำ�นักง�นเครือข่�ยลดอุบัติเหตุ

น�ยกสม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่งประเทศไทย

น�ยกสม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

น�ยกสม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย

เลข�นุก�ร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นเลข�นุก�ร 

ความรับผิดชอบของศูนย์

1 จัดทำ�ข้อเสนอ นโยบ�ย แผนแม่บทคว�มปลอดภัยท�งถนน ยุทธศ�สตร์ และแผนเกี่ยวกับก�ร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนน เพื่อขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร นปถ.

2 บรูณ�ก�รแผนง�นและงบประม�ณในก�รปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุ�งถนนของหนว่ยง�นของรฐั  
และหน่วยง�นอื่นๆ ทุกหน่วยง�น

3 บรกิ�รจดัก�ร ตรวจตดิต�ม เรง่รดั ประส�นง�น และประเมนิผลของทกุกจิกรรมอนัเกีย่วขอ้งกบั 
คว�มปลอดภัยท�งถนน

4 จัดทำ�ฐ�นข้อมูล สถิติ และก�รวิเคร�ะห์อุบัติเหตุท�งถนน

5 คน้คว�้วจิยัด�้นคว�มปลอดภยัท�งถนน และก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถของผูป้ฏบิตัดิ�้นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน
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 แม้ว่�นกัก�รเมอืงเหล่�นี้จะเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รอื่นอกีหล�ยร้อยชดุอยู่แล้วกต็�ม เช่น 
ปัจจบุนัน�ยกรฐัมนตรเีป็น “ประธ�น” คณะกรรมก�รนโยบ�ย นปถ. และประธ�นคณะกรรมก�รอื่นอกีกว่� 
500 ชดุ ทำ�ให้เกดิปัญห�ก�รประชมุคณะกรรมก�รและจำ�นวนกรรมก�รที่ร่วมประชมุ ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 
เป็นต้นม� คณะกรรมก�ร นปถ. มกี�รประชมุเพยีง 2 ครั้ง และรองน�ยกรฐัมนตรเีข้�ประชมุเพยีงครั้งเดยีว 
ขณะที่รองปลดักระทรวงมห�ดไทยทำ�หน้�ที่ประธ�นก�รประชมุครั้งล่�สดุ นอกจ�กนี้ ในสมยัรฐับ�ลที่แล้ว 
รองปลดักระทรวงมห�ดไทยทำ�หน้�ที่ประธ�นก�รประชมุศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนบ่อยครั้ง 
 

 นอกจ�กนี้ กรรมก�รหล�ยคนมงี�นและกำ�หนดก�รต่�งๆ ม�กม�ย ดงันั้น กรรมก�รที่มบีทบ�ท

สำ�คญั เช่น กรรมก�รจ�กกระทรวงมห�ดไทยและสำ�นกังบประม�ณ เมื่อเข้�ประชมุด้วยตนเองไม่ได้ กม็กั

มอบหม�ยให้ตวัแทนเข้�ประชมุ ทำ�ให้เกดิปัญห�ก�รสื่อส�รระหว่�งกรมต่�งๆ และตวัแทนที่เข้�ประชมุต้องรอ

ผูบ้รหิ�รอนมุตักิ่อนก�รตดัสนิใจ ส่งผลให้เกดิคว�มล่�ช้�

 

 นอกจ�กนี้ ยงัมเีรื่องงบประม�ณ แม้ว่�คณะกรรมก�รหล�ยๆ ชดุประกอบด้วยกรรมก�รจ�กกรม
ต่�งๆ แต่กรมเหล่�นี้ไม่มทีรพัย�กรภ�ยในเพยีงพอ เพร�ะว่�โครงสร้�งก�รจดัก�รงบประม�ณของกระทรวง
ต่�งๆ ต้องผ่�นก�รอนุมัติหล�ยขั้นตอน และภ�ยใต้ระบบงบประม�ณของประเทศไทย แต่ละหน่วยง�น
ต้องจดัทำ�แผนง�นและโครงก�รในแต่ละปีงบประม�ณ ดงันั้น หน่วยง�นเหล่�นี้จงึลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของ
งบประม�ณใหก้บัง�นหลกัก่อน จงึไม่ได้ว�งแผนด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนเพร�ะว่�ไม่ใช่หน้�ที่หลกัของ
หน่วยง�น 

อ้�งอิง: แปลจ�กระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รป้องกันและก�รลดอุบัติเหตุท�งถนน พ.ศ. 2554

6 ให้คว�มรู้ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนนต่อส�ธ�รณะ

7 เสนอแนวท�งก�รเสรมิสร�้งขวญักำ�ลงัใจแกห่นว่ยง�นและเจ�้หน�้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัคว�ม
สำ�เร็จของง�นด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน ต่อคณะกรรมก�ร นปถ.

8 จัดทำ�ร�ยง�นเป็นล�ยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์คว�มปลอดภัยท�งถนนเสนอต่อน�ยก
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

9 เสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�ร นปถ. เพื่อออกประก�ศ หรือ คำ�สั่ง หรือ แนวท�ง เพื่อปฏิบัติ
ก�รต�มระเบียบฉบับนี้ให้มีประสิทธิภ�พดีขึ้น

10 เชิญผู้แทนหน่วยง�น หรือบุคคลม�ให้ข้อเท็จจริงหรือคว�มเห็นเกี่ยวกับระเบียบฉบับนี้

11 ตีคว�มและให้ข้อสรุปในประเด็นใดๆ เกี่ยวกับระเบียบฉบับนี้

12 แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รหรือคณะทำ�ง�นต�มคว�มจำ�เป็น

13 ปฏิบัติง�นอื่นต�มที่คณะกรรมก�ร นปถ. มอบหม�ย
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 ต�ร�ง 3.4 เปรยีบเทยีบระหว่�งหน้�ที่ที่ควรจะเป็นของหน่วยง�นชั้นนำ�ด้�นคว�มปลอดภยัท�ง
ถนน กับ ระบบปัจจุบันของประเทศไทย ธน�ค�รโลกระบุว่� หน้�ที่หลักของระบบบริห�รจัดก�รคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน คือ ก�รจัดก�รมุ่งเน้นผลลัพธ์ ก�รส่งเสริม ก�รตรวจติดต�ม และก�รประเมิน รวม
ทั้ง ก�รวจิยัและก�รเผยแพร่คว�มรู้9 ข้อมูลในต�ร�งชี้ว่� เมื่อเรว็ๆ นี้ มฉีนัท�มตใินประเทศไทยว่�คว�ม
ปลอดภยัท�งถนนเกี่ยวข้องกบัปัญห�สำ�คญั 8 ด้�น และว�งเป้�หม�ยลดก�รเสยีชวีติจ�กก�รจร�จรท�ง
บกให้ตำ่�กว่� 10 คนต่อประช�กร 100,000 คนภ�ยใน พ.ศ. 2563 นอกจ�กนี้ เคยมกี�รจดัทำ�แผนฉบบัหนึ่ง 
ใน พ.ศ. 2553 เพื่อปรบัปรงุคณุภ�พข้อมูลด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนด้วยก�รเชื่อมโยงข้อมูลของตำ�รวจ 
โรงพย�บ�ล และบรษิทัประกนัภยั แต่ไม่ใช้ระบบอตัโนมตั ิ ขั้นตอนสำ�คญัเหล่�นี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของก�ร
ดำ�เนนิก�รภ�ยในทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย (ต�ร�ง 3.4)

ตาราง 3.3: การเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการและกรอบของระบบบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาทางโครงสร้าง ระบบราชการ
ระบบบริหารจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน

การประชุมขาดความ 
ต่อเนื่อง

คณะกรรมก�รบ�งชุดไม่มีก�รประชุม
ม�กกว่� 2 ปี

มีก�รประชุมคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�ร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุเพียง 2 ครั้ง 
ในช่วง 4 ปีที่ผ่�นม�

องค์กรส�าคัญๆ มีบทบาท 
ในคณะกรรมการทุกชุด

นักก�รเมืองระดับสูงบ�งคนจ�กองค์กร
สำ�คัญ (เช่น สำ�นักงบประม�ณ กระทรวง
มห�ดไทย สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 
และกรมประช�สัมพันธ์) ได้รับก�ร 
แต่งตั้งเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�ร
หล�ยชุด (อธิบดีกรมประช�สัมพันธ์ได้รับ
ก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�ร
ประม�ณ 200 ชุด)

องค์กรที่เป็นกรรมก�รมักมอบหม�ยให้
ตัวแทนเข้�ร่วมประชุม แต่ตัวแทนโดย
ส่วนใหญ่ไม่มีอำ�น�จตัดสินใจ ทำ�ให้ 
องค์กรเหล่�นี้ไม่ส�ม�รถทำ�ข้อตกลงใดๆ 
ด้�นนโยบ�ยและก�รปฏิบัติก�รได้

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการหลายชุด

น�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นคณะกรรมก�ร
ประม�ณ 500 ชุด ดังนั้น ก�รประชุมจึง
เป็นเรื่องย�ก และน�ยกรัฐมนตรีมักใช้
เวล�ส่วนใหญ่เป็นประธ�นก�รประชุมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยหลักของตน 
ผู้บริห�รระดับสูงก็เข้�ประชุมเฉพ�ะก�ร
ประชุมที่น�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น

รองน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น คณะ
กรรมก�ร นปถ. แต่เข้�ร่วมประชุมครั้ง
เดียวจ�กก�รประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

ในคณะกรรมการมีองค์กร 
ที่ไม่มีหน้าที่หรือบทบาทจริง

หล�ยองค์กรเป็นกรรมก�รในคณะ
กรรมก�ร แต่ไม่มีบทบ�ทหรือหน้�ที่ใด
เป็นก�รเฉพ�ะ ดูเหมือนว่�หน่วยง�น
เหล่�นี้ได้รับก�รแต่งตั้งเพร�ะว่�อ�จจะมี
ขีดคว�มส�ม�รถบ�งอย่�ง 

เช่น กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และ
พันธุ์พืช ซึ่งแทบไม่เข้�ร่วมประชุม เพร�ะ
ว่�ไม่ชัดเจนว่�กรมนี้มีบทบ�ทใดในด้�น
คว�มปลอดภัยท�งถนน
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ตาราง 3.4: การวิเคราะห์หน้าท่ีต่างๆ ภายในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

หน้าที่ บทบาทเชิงสถาบัน สถานะของประเทศไทย

การจัดการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์

บริห�รจัดก�รขั้นตอนของรัฐบ�ลในก�ร
ประเมินผลก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน

มีคณะอนุกรรมก�รชุดหนึ่งจ�กหล�ยชุดรับผิด
ชอบหน้�ที่นี้เป็นก�รเฉพ�ะ แต่ข�ดทรัพย�กร
มนุษย์หรือเงินทุนในก�รปฏิบัติหน้�ที่นั้นๆ

ระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหุ้นส่วน เพื่อ
นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงด้�นคว�มปลอดภัย
ท�งถนน

แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริห�รจัดก�ร
ระดับต่�งๆ ต�มที่ระเบียบสำ�นักน�ยกฯ กำ�หนด

ริเริ่มก�รประเมินขีดคว�มส�ม�รถด้�น
คว�มปลอดภัยท�งถนน

ก�รประเมินขีดคว�มส�ม�รถด้�นคว�มปลอดภัย
ท�งถนนถือเป็นส่วนหนึ่งในก�รประเมินคว�ม
เสี่ยงด้วยวิธี SWOT Analysis เพื่อกำ�หนดแผนของ
รัฐบ�ลด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน แต่ไม่มี 
ก�รประเมินเกิดขึ้นจริงแต่อย่�งใด

เป็นประธ�นก�รประเมินผลก�รดำ�เนินก�ร 
ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน

ปัจจุบันมี “คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ” ซึ่งเป็นคณะกรรมก�รระหว่�ง
กระทรวง (Interministerial Committee)  แต่ใน
ระหว่�งก�รประชุม ไม่มีก�รร�ยง�นในเรื่องก�ร
ประเมินแต่อย่�งใด

จัดทำ�ร�ยง�น เอกส�ร และจดหม�ยข่�ว
เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน

ศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนเผย
แพร่ร�ยง�นประจำ�ปี ประกอบด้วย ร�ยง�น
สถ�นก�รณ์ประจำ�ปี เอกส�รวิจัย และกิจกรรม
ต่�งๆ

มีคว�มเห็นตรงกันต่อปัญห�สำ�คัญของ
ระบบบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�ง
ถนน

คว�มปลอดภัยท�งถนนเกี่ยวข้องกับปัญห�
สำ�คัญ 8 ด้�น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทศวรรษ
แห่งคว�มปลอดภัยท�งถนนในประเทศไทย 
รัฐบ�ลและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับไปดำ�เนินก�ร

ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รต�มที่ตกลงกันไว้ โครงก�รและกิจกรรมไม่เชื่อมโยงกันเพร�ะ ข�ด
งบประม�ณและก�รประส�นง�นที่ดี

การส่งเสริม ศึกษ�และเสนอวิสัยทัศน์ระยะย�วและ
กว้�งไกลด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน

รัฐบ�ลกำ�หนดเป้�หม�ยของทศวรรษแห่งคว�ม
ปลอดภัยท�งถนนในประเทศไทย โดยจะลดก�ร
เสียชีวิตให้ต่ำ�กว่� 10 คนต่อประช�กร 100,000 
คน ภ�ยในปี 2563

เสนอวิสัยทัศน์ด้�นคว�มปลอดภัยท�ง
ถนนต่อรัฐบ�ล หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสังคมโดยรวม

ไม่กำ�หนดหน้�ที่ที่เป็นโครงสร้�งชัดเจน 
(Structured Task) และไม่ได้หมอบหม�ยหน้�ที่นี้
ให้หน่วยง�นใด
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ผลักดันให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับคว�มปลอดภัยท�งถนน แสดงบทบ�ท
เชิงรุกในก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ถึงคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน และส่งเสริมให้มีก�ร
ริเริ่มนโยบ�ยผ่�นท�งสื่อมวลชน

ไม่มีรัฐมนตรีจ�กทุกกระทรวงเป็นกรรมก�ร อีกทั้ง 
คว�มปลอดภัยท�งถนนไม่ใช่ง�นที่มีลำ�ดับสำ�คัญ
ของกระทรวงต่�งๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญห�คว�มปลอดภัยท�ง
ถนนและก�รริเริ่มนโยบ�ยเพื่อนำ�ไปสู่
ผลลัพธ์ต่�งๆ  ได้รับก�รเผยแพร่และเข้�
ถึงได้

ไม่ชัดเจนว่�หน่วยง�นใดรับผิดชอบเรื่องนี้ แม้ว่�
หน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อนสถ�นก�รณ์คว�ม
ปลอดภัยท�งถนน ซึ่ง สสส. ให้ก�รสนับสนุน 
จะเป็นหน่วยง�นที่ดำ�เนินก�รในบ�งเรื่องก็ต�ม

พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถภ�ยใน (In-House 
Capacity) ในก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัย
ท�งถนน  และจัดทำ�สื่อโฆษณ�ด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน โดยเน้นกลุ่มเป้�หม�ย 
เพื่อสนับสนุนเนื้อห�หลัก ของก�รรณรงค์
คว�มปลอดภัยท�งถนนแห่งช�ติ

ไม่มี

ใช้คว�มเป็นผู้นำ�และก�รสนับสนุนจ�ก
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน

หน่วยง�นท้องถิ่นมีบทบ�ทเฉพ�ะก�รรณรงค์ 
ช่วง 7 วันอันตร�ยระหว่�งเทศก�ลวันปีใหม่ 
และวันสงกร�นต์

พัฒน�และสนับสนุนทุนแก่โครงก�รคว�ม
ปลอดภัยท�งถนนที่เน้นชุนชมเป้�หม�ย 
อีกทั้ง ให้ก�รสนับสนุนผู้ประส�นง�นระดับ
ท้องถิ่นด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน

หน่วยง�นท้องถิ่นมีหน้�ที่รับผิดชอบโครงก�ร 
ริเริ่มในระดับท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันข�ดก�ร
ประส�นง�น

การตรวจติดตาม
และการประเมิน

สร้�งฐ�นข้อมูลเพื่อระบุและตรวจติดต�ม
ผลลัพธ์สุดท้�ยและผลที่ได้รับ (Outputs)

ฐ�นข้อมูลอยู่ในก�รดูแลของหล�ยหน่วยง�น เช่น 
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ โรงพย�บ�ล บริษัท
ประกันภัย กรมท�งหลวง กรมท�งหลวงชนบท 
กรมก�รขนส่งท�งบก หน่วยง�นเหล่�นี้ใช้นิย�ม
และตัวชี้วัดต่�งกัน

ทำ�ให้ร�ยง�นของตำ�รวจและข้อมูลก�รเข้�
รับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ลเชื่อมโยงกันเพื่อ
ให้ส�ม�รถประเมินได้ว่�จำ�นวนตกหล่น
จ�กร�ยง�นมีเท่�ใด

ปัจจุบันมีแนวคิดจะเชื่อมโยงข้อมูลของตำ�รวจ โรง
พย�บ�ล และบริษัทประกันภัย เพื่อให้ประเมิน
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กก�รจร�จรท�งบกแม่นยำ�ขึ้น

ทำ�ก�รศึกษ�ก่อนและหลังก�รใช้ม�ตรก�ร
เฉพ�ะด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน เพื่อให้
ทร�บถึงประสิทธิผลของม�ตรก�รเหล่�นั้น 
และศึกษ�เชิงลึกเกี่ยวกับก�รบ�ดเจ็บจ�ก
ก�รจร�จร เพื่อให้ทร�บถึงปัจจัยสนับสนุน 
ส�เหตุ และผลกระทบต่�งๆ  

ไม่มี
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ทำ�ให้มั่นใจว่�ผลก�รตรวจติดต�มและก�ร
ประเมินถูกหยิบยกม�ห�รือในทุกลำ�ดับก�ร
ประส�นง�นเชิงยุทธศ�สตร์คว�มปลอดภัย
ท�งถนน เพื่อให้ก�รมุ่งเน้นผลลัพธ์ทำ�ได้
ดีขึ้น

ดำ�เนินก�รโดยนักวิจัยของมห�วิทย�ลัย แต่ไม่ใช่
ก�รดำ�เนินก�รภ�ยในระดับของระบบ (Systems 
Level)

การวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้

ทำ�ให้มั่นใจว่�หน่วยง�นมีขีดคว�มส�ม�รถ
ภ�ยในด้�นก�รค้นคว้�วิจัยและก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน รวมทั้ง ว่�
จ้�งหน่วยง�นภ�ยนอกทำ�วิจัยเกี่ยวกับ
คว�มปลอดภัยท�งถนน9

ปัจจุบัน มีเพียงก�รศึกษ�และก�รวิจัยเฉพ�ะกิจ 
ซึ่งเป็นก�รวิจัยโดยมห�วิทย�ลัยต่�งๆ ไม่ชัดเจน
ว่�หน่วยง�นใดรับผิดชอบด้�นก�รวิจัย

กำ�หนดแผนระดับช�ติด้�นก�รค้นคว้�
วิจัยเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�งถนน เพื่อ
สนองคว�มจำ�เป็นด้�นยุทธศ�สตร์คว�ม
ปลอดภัยท�งถนน โดยมีก�รทบทวนคว�ม
จำ�เป็นดังกล่�วทุกปี อีกทั้ง ขอคำ�ปรึกษ�
จ�กผู้เชี่ยวช�ญ9

มีข้อเสนอให้ทำ�โครงก�รทำ�วิจัยเกี่ยวคว�ม
ปลอดภัยท�งถนนแห่งช�ติ ให้เป็นแผนระดับช�ติ 
แต่ยังไม่ได้มอบหม�ยคว�มรับผิดชอบให้หน่วย
ง�นใด

พัฒน�และให้ทุนสนับสนุนแก่โครงก�ร
ส�ธิต (Demonstration Project) ในด้�น
ต่�งๆ ซึ่งอ�จช่วยลดคว�มสูญเสียจ�ก
อุบัติเหตุท�งถนน และต่อยอดผลลัพธ์ที่
ประสบคว�มสำ�เร็จให้เป็นโครงก�รระดับ
ประเทศ9

โครงส�ธิตโดยส่วนใหญ่ดำ�เนินก�รโดยองค์กร
ระหว่�งประเทศ (เช่น มูลนิธิคว�มร่วมมือด้�น
คว�มปลอดภัยท�งถนน (Global Road Safety 
Partnership) มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย 
เป็นต้น หรือ สสส. ให้ก�รสนับสนุน แต่ข�ดก�ร
เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบบริห�รจัดก�ร ทั้งนี้ 
ด้วยทรัพย�กรมนุษย์และงบประม�ณที่จำ�กัด  
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถติดต�มผลหรือต่อยอดโครงก�ร
ส�ธิตเหล่�นี้ได้

ใช้วิธีก�รต่�งๆ ฝึกอบรมและเผยแพร่
คว�มรู้ เช่น ก�รแลกเปลี่ยนท�งวิช�ชีพ 
(Professional Exchange) และก�รเข้�ร่วม
หลักสูตร ก�รสัมมน� และก�รประชุมเชิง
ปฏิบัติก�รด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน9

ปัจจุบันมีหล�ยหน่วยง�นจัดก�รฝึกอบรม ทำ�ให้
คว�มรู้ข�ดคว�มเขื่อมโยงกัน ดังนั้น ต้องกำ�หนด
สมรรถนะหลักของผู้ให้ก�รฝึกอบรมด้�นคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน (Core Set of Competencies 
for Road Safety Professionals)  

จัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีเป็นก�รเฉพ�ะ
สำ�หรับก�รค้นคว้�วิจัยเกี่ยวกับคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน ไม่ว่�เป็นก�รค้นคว้�
วิจัยโดยหน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอก9

คว�มปลอดภัยท�งถนนไม่ใช่หัวข้อก�รวิจัยที่มี
คว�มสำ�คัญลำ�ดับต้นๆ ของสภ�วิจัยแห่งช�ติ  
จึงไม่มีงบประม�ณสำ�หรับก�รค้นคว้�วิจัยเกี่ยว
กับคว�มปลอดภัยท�งถนน
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 น่�เสยีด�ยว่� ปัญห�ในหล�ยด้�นยงัคงมอียู่ นอกจ�กนี้ ก�รข�ดเงนิทนุและก�รประส�นง�นที่
ดีทำ�ให้โครงก�รและกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนนมีลักษณะต่�งคนต่�งทำ� และดูเหมือนว่�คว�ม
ปลอดภยัท�งถนนไม่ใช่ประเดน็สำ�คญัลำ�ดบัต้นๆ ของหล�ยกระทรวงหรอืสภ�วจิยัแห่งช�ต ิจงึไม่มเีงนิทนุ
เพียงพอสำ�หรับทำ�ก�รศึกษ�เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�งถนน นอกจ�กนี้ โครงก�รส�ธิตโดยส่วนใหญ่ที่
องค์กรระหว่�งประเทศดำ�เนนิก�รมกัไม่มกี�รต่อยอดเนื่องด้วยข้อจำ�กดัด้�นทรพัย�กร (ต�ร�ง 3.4)

เลขานุการในระบบบริหารจัดการ

หน้�ที่หลกัของเลข�นกุ�รของทั้ง 3 ศูนย์ (คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุ�งถนนแห่ง
ช�ต ิศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน และ ศูนย์ปฏบิตักิ�รคว�มปลอดภยัท�งถนน) คอื ประส�น
ง�น กบัองค์กรรฐัที่รบัผดิชอบด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน ทั้งนี้ กรมป้องกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั ใน
สงักดักระทรวงมห�ดไทย ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นกุ�ร จงึเป็นผู้ประส�นง�นหลกัของทั้ง 3 ศูนย์ (ดูข้อมูลเสรมิ
ที่ 1 และ 2) ส่วนสำ�นกัง�นกรมป้องกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัระดบัจงัหวดั เป็นผู้ประส�นง�นให้กบัศูนย์
อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนระดบัจงัหวดั
 
 กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้รับเลือกให้ทำ�หน้�ที่สำ�คัญนี้ด้วยเหตุผลหล�ยประก�ร 
ประก�รแรก ผู้ว่�ร�ชก�รจงัหวดัและผู้บรหิ�รส่วนท้องถิ่นทกุคนสงักดักระทรวงมห�ดไทย ดงันั้น กระทรวง 
มห�ดไทยจงึมบีทบ�ทสูงในก�รดำ�เนนิก�รระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถิ่น นอกจ�กนี้ กระทรวงมห�ดไทย
มคีว�มสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัชมุชนผ่�นเครอืข่�ยกำ�นนัและผู้ใหญ่บ้�นของกระทรวงมห�ดไทย ประก�รที่สอง 
เชื่อกันว่� วัฒนธรรมคว�มปลอดภัยต้องสร้�งจ�กล่�งขึ้นบน เรื่องนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภยัในก�รสร้�งวฒันธรรมคว�มปลอดภยัในทกุชมุชน ดงันั้น ก�รเลอืกกรมป้องกนัและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยให้เป็นผู้ประส�นง�นหลักจึงเป็นเหตุผลอธิบ�ยว่�เหตุใดคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย

ท�งถนนจงึใช้ชื่อว่� “ศูนย์” เพร�ะว่� “ศูนย์” เป็นคำ�ที่นยิมใช้กนัทั่วไปในก�รจดัก�รส�ธ�รณภยัต่�งๆ

เพื่อช่วยเหลือง�นเลข�นุก�รศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน ได้มีก�รตั้งคณะอนุกรรมก�ร 6 ชุด 
ต�มคำ�สั่งของศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน ได้แก่

§§ คณะอนกุรรมก�รด้�นก�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน

§§ คณะอนกุรรมก�รด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน

§§ คณะอนกุรรมก�รด้�นย�นพ�หนะปลอดภยั 

§§ คณะอนกุรรมก�รด้�นผู้ใช้ถนนปลอดภยั

§§ คณะอนกุรรมก�รด้�นก�รดูแลหลงัเกดิอบุตัเิหตุ

§§ คณะอนกุรรมก�รด้�นระบบข้อมูลและก�รตดิต�มประเมนิผล
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 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอนุกรรมก�รได้รับมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบเป็นร�ยบุคคล ขึ้นอยู่กับคว�ม
เชี่ยวช�ญของผู้นั้น ยกเว้น ประธ�นคณะอนกุรรมก�รและเลข�นกุ�รที่แต่งตั้งต�มตำ�แหน่งหรอืต�มองค์กร
ต้นสงักดั

ตาราง 3.5: คณะอนกุรรมการ ประธาน และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ ประธาน เลขานุการ

ด้านการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน

รองปลัดกระทรวงมห�ดไทย กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

ด้านความปลอดภัย
ทางถนน

รองปลัดกระทรวงคมน�คม  
ที่รับผิดชอบด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น

กรมท�งหลวง
กรมท�งหลวงชนบท
สำ�นักง�นว�งแผนก�รขนส่ง

ด้านยานพาหนะ
ปลอดภัย

รองปลัดกระทรวงคมน�คม  
ที่รับผิดชอบด้�นก�รขนส่ง

กรมก�รขนส่งท�งบก

ด้านผู้ใช้ถนนปลอดภัย รองผู้บัญช�ก�ร สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

ด้านการดูแลหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ

รองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ที่รับผิดชอบด้�นก�รพัฒน�สุขภ�พ

กรมอน�มัย

ด้านระบบข้อมูลและ
การติดตามประเมินผล

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

ข้อจ�ากัดของเลขานุการภายในระบบบริหารจัดการ

เลข�นกุ�รมหีน้�ที่ประส�นง�นเพยีงอย่�งเดยีว ไม่มอีำ�น�จจรงิหรอือำ�น�จเหนอืหน่วยง�นอื่น นอกจ�กนี้ 
ก�รไม่ส�ม�รถอนมุตังิบประม�ณในโครงก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนกระทบต่อคว�มส�ม�รถของเลข�นกุ�ร 
เช่น กรมป้องกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัมงีบประม�ณสำ�หรบัก�รประชมุ แต่กรรมก�รในคณะกรรมก�รต้องใช้
งบประม�ณจ�กหน่วยง�นตนสนบัสนนุโครงก�รต่�งๆ นอกจ�กนี้ คณะอนกุรรมก�รชดุปัจจบุนัไม่มคีว�ม 
ส�ม�รถและคว�มรูเ้พยีงพอในก�รปฏบิตัหิน้�ที่ที่กำ�หนด รวมทั้ง ไม่มกีฎหม�ยรองรบัคว�มรบัผดิชอบต่�งๆ 
ของเลข�นกุ�ร และข�ดคว�มชดัเจนว่�ก�รวจิยัและก�รพฒัน� ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ และก�รตรวจตดิต�ม
และก�รประเมนิอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบของเลข�นกุ�รด้วยหรอืไม่ ประก�รสดุท้�ย คณะอนกุรรมก�รที่ตั้งขึ้น
เพื่อสนบัสนนุศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนยงัไม่มปีระสทิธภิ�พ

 นอกจ�กนี้ ยังพบปัญห� 2 ประก�รที่สืบเนื่องจ�กก�รมอบหม�ยให้กรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยทำ�หน้�ที่เป็นผู้ประส�นหลักของทั้ง 3 ศูนย์ ประก�รแรก ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ทำ�ให้ส�ธ�รณภยัเกดิขึ้นถี่และรนุแรงขึ้น บคุคล�กรกรมป้องกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัจงึได้รบัมอบหม�ย
ให้รบัมอืวกิฤตเิหล่�นี้ ประเดน็คว�มปลอดภยัท�งถนนจงึได้รบัคว�มสนใจน้อยลง นอกจ�กนี้ กรมป้องกนั
และบรรเท�ส�ธ�รณภยัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของงบประม�ณ โดยเน้นเตรยีมพร้อมรบัมอืและบรรเท�ส�ธ�รณภยั 
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งบประม�ณสำ�หรบัง�นด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนจงึลดลงทกุปี ประก�รที่สอง กรมป้องกนัและบรรเท�
ส�ธ�รณภยัไม่ใช่หน่วยง�นที่มบีทบ�ทนำ� ซึ่งเป็นที่ยอมรบัระดบัส�กล ในก�รทำ�หน้�ที่ด้�นคว�มปลอดภยั
ท�งถนนในประเทศไทย ดงันั้น ก�รตดิต่อจ�กต่�งประเทศจงึมกัตรงไปยงักระทรวงคมน�คมหรอืกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ประเด็นนี้ลดบทบ�ทของกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในฐ�นะผู้ประส�นง�นหลัก ทั้ง
ระดบันโยบ�ยและระดบัส�กล
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4
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษตัรย์ิเป็นประมขุ ใช้ระบบประมวลกฎหม�ย 
และได้รับอิทธิพลอย่�งม�กจ�กระบบคอมมอนลอว์19, 20 อำ�น�จแบ่งเป็น 3 ฝ่�ย คือ ฝ่�ยบริห�ร ฝ่�ย
นิติบัญญัติ และฝ่�ยตุล�ก�ร โดยฝ่�ยบริห�รและฝ่�ยนิติบัญญัติมีอำ�น�จตร�กฎหม�ย19, 20 และฝ่�ย
ตุล�ก�รประกอบด้วยศ�ลทุกศ�ลในประเทศไทย มีอำ�น�จพิจ�รณ�และตัดสินคดีและเป็นอิสระจ�กฝ่�ย
บรหิ�รและฝ่�ยนติบิญัญตัิ21

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นม� ประเทศไทยเคยมรีฐัธรรมนูญม�แล้ว 19 ฉบบั รวมถงึ ฉบบัล่�สดุ 
คอื รฐัธรรมนูญ (ฉบบัชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557 แม้ว่�ได้มกี�รร่�งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ใน พ.ศ. 2558 แต่สดุท้�ย 
สภ�ปฏริปูแห่งช�ตไิม่เหน็ชอบร่�งรฐัธรรมนญูฉบบันี้ ค�ดว่�รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่จะบงัคบัใช้ในช่วงปล�ย ปี 
พ.ศ. 2559 หรอื ต้นปี พ.ศ. 2560 ดงันั้น ระบบและขั้นตอนท�งกฎหม�ยโดยส่วนใหญ่ที่อธบิ�ยในบทนี้เป็น
ไปต�มรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งส่วนม�กไม่รบัผลกระทบใดๆ จ�กก�รเปลี่ยนแปลงรฐัธรรมนูญ 

4.1 ฝ่ายนิติบัญญัติ

รฐัสภ�เป็นแบบ 2 สภ� คอื สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร มสีม�ชกิทั้งหมด 480 และวฒุสิภ� มสีม�ชกิทั้งหมด 150 คน19 
ฝ่�ยนติบิญัญตัทิำ�หน้�ที่ตร�พระร�ชบญัญตัิ20 ต�ร�ง 4.1 อธบิ�ยรูปแบบกฎหม�ยในประเทศไทย 

 อย่�งไรกต็�ม รฐัธรรมนญู (ฉบบัชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557 กำ�หนดให้สภ�นติบิญัญตัแิห่งช�ตทิำ�หน้�ที่
รฐัสภ� มสีม�ชกิสภ�นติบิญัญตัไิม่เกนิ 220 คน ซึ่งพระมห�กษตัรย์ิทรงแต่งตั้ง “ต�มที่คณะรกัษ�คว�มสงบ

แห่งช�ตถิว�ยคำ�แนะนำ� (ม�ตร� 6)”22
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4.2 ฝ่ายบริหาร
น�ยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้�ฝ่�ยบริห�ร โดยมีคณะรัฐมนตรี 1ชุด คณะรัฐมนตรีส�ม�รถเสนอกฎหม�ย 
ต่อรัฐสภ�เพื่อให้ลงคะแนนเสียงได้21 นอกจ�กนี้ พระมห�กษัตริย์มีพระร�ชอำ�น�จตร�พระร�ชกำ�หนด 
โดยก�รเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี“ในกรณเีพื่อประโยชน์ในอนัที่จะรกัษ�คว�มปลอดภยัของประเทศ คว�ม
ปลอดภยัส�ธ�รณะ คว�มมั่นคงในท�งเศรษฐกจิของประเทศ หรอืป้องปัดภยัพบิตัสิ�ธ�รณะ” (ม�ตร�184) 
(ต�ร�ง 4.1)20, 23

ตาราง 4.1: รูปแบบของกฎหมาย

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกำ�หนดอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอำ�น�จทั้ง 3 ฝ่�ย และ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลกับประช�ชนในแง่ของสิทธิและคว�มรับผิดชอบ
ขั้นพื้นฐ�น

พระราชบัญญัติ
พระร�ชบัญญัติเป็นกฎหม�ยที่เป็นที่รู้จักกันม�กที่สุด รัฐสภ�ทำ�หน้�ที่
ตร�พระร�ชบัญญัติ เช่น พระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระร�ชบัญญัติ
เครื่องหม�ยก�รค้� พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน 

พระราชกฤษฎีกา

โดยปกติ ฝ่�ยบริห�ร คือ รัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตร�พระ
ร�ชกฤษฎีก� โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติฉบับใดฉบับ
หนึ่ง ก�รออกพระร�ชกฤษฎีก�จึงเป็นไปต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ในพระร�ช
บัญญัติ  เช่น พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วย 
ก�รทบทวนอัตร�ภ�ษี 

พระราชก�าหนด
คณะรัฐมนตรีส�ม�รถตร�พระร�ชกำ�หนดเพื่อป้องกันประเทศจ�กภัยคุกค�ม
ร้�ยแรง แต่ต้องนำ�เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�เห็นชอบของรัฐสภ�ในภ�ยหลัง

ประมวลกฎหมาย

ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� และประมวล
กฎหม�ยกระบวนก�รพิจ�รณ�คดีแพ่งและคดีอ�ญ� เป็นรูปแบบที่รู้จักกัน
แพร่หล�ยในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหม�ย แม้ว่�ในอดีต ประมวล
กฎหม�ยประกอบด้วยหล�ยบท ครอบคลุมหล�ยประเด็น แต่ปัจจุบันไม่
จำ�เป็น ต้องมีลักษณะเช่นนี้เสมอไป

ค�าสั่งทางปกครอง
หน่วยง�นท�งปกครองมีอำ�น�จต�มกฎหม�ยในก�รประก�ศกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบเพื่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของรัฐบ�ล

มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีไม่มีผลผูกพัน แต่มีผลต่อหน่วยง�นรัฐในก�รบังคับใช้หรือ
ก�รตีคว�มกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่�งๆ

เทศบัญญัติ
ตัวอย่�งกฎหม�ยที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กฎหม�ยอ�ค�ร 
กฎหม�ยสุขภ�พ และกฎหม�ยผังเมือง 

อ้�งองิ: www.ThaiLaws.com
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4.3 กระบวนการนิติบัญญัติ
ภ�พประกอบ 4.1 แสดงร�ยละเอยีดกระบวนก�รนติบิญัญตัใินประเทศไทยภ�ยใต้รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
ภ�ยใต้รฐัธรรมนูญฉบบันี้ คณะรฐัมนตร ีสม�ชกิสภ�ผู้แทนร�ษฎรอย่�งน้อย 20 คน ศ�ล หรอื ผู้มสีทิธิ
เลอืกตั้งอย่�งน้อย 10,000 คน ส�ม�รถเสนอกฎหม�ยได้21 อย่�งไรกต็�ม โดยปกตแิล้ว กระทรวงหรอืกรม
ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ทำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัเิสนอให้คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ ถ้�คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ กจ็ะ
ส่งร่�งพระร�ชบัญญัติให้กับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� ซึ่งเป็นหน่วยง�นหลักด้�นกฎหม�ยของ
รฐับ�ล หลงัจ�กนั้น จะส่งร่�งพระร�ชบญัญตักิลบัม�ให้คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเป็นครั้งที่ 2 ก่อนจะเสนอ
รฐัสภ�ต่อไป20 ทั้งนี้ ร่�งพระร�ชบญัญตัติ้องผ่�นก�รเหน็ชอบของทั้ง 2 สภ� สภ�ผู้แทนร�ษฎรพิจ�รณ�
เป็นสภ�แรกและลงคะแนนผ่�นร่�งพระร�ชบญัญตั ิแล้วส่งให้วฒุสิภ� เมื่อผ่�นก�รเหน็ชอบของทั้ง 2 สภ� 
พระมห�กษตัรยิ์จะทรงลงพระปรม�ภไิธยเพื่อให้มผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหม�ยต่อไป21

 ภ�พประกอบ 4.2 แสดงขั้นตอนภ�ยใต้รฐัธรรมนูญ (ฉบบัชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557 กระบวนก�รใน
ปัจจุบันรวดเร็วกว่� เพร�ะว่�สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติทำ�หน้�ที่สภ�ผู้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ� โดยทั่วไป  
ใช้เวล�ประม�ณ 6-12 เดอืนนบัตั้งแต่ก�รร่�งกฎหม�ยจนกระทั่งมผีลบงัคบัใช้

4.4 กฎหมายพิเศษภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชัว่คราว

ต�มรฐัธรรมนูญ (ฉบบัชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557 หวัหน้�คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ตสิ�ม�รถแก้ไขกฎหม�ย
โดยไม่ต้องผ่�นช่องท�งปกต ิ(ข้อมูลเสรมิที่ 3)

 

ข้อมูลเสริมที่ 3: มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

มาตรา 44 ในกรณทีีห่วัหน�้คณะรกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ตเิหน็เปน็ก�รจำ�เปน็เพือ่ประโยชนใ์นก�รปฏริปู
ในด�้นต�่งๆ ก�รสง่เสรมิคว�มส�มคัคแีละคว�มสม�นฉนัทข์องประช�ชนในช�ต ิหรอืเพือ่ปอ้งกนั ระงบั 
หรือปร�บปร�มก�รกระทำ�อันเป็นก�รบ่อนทำ�ล�ยคว�มสงบเรียบร้อยหรือคว�มมั่นคงของช�ติร�ช
บลัลงัก ์เศรษฐกจิของประเทศ หรอืร�ชก�รแผน่ดนิ ไมว่�่จะเกดิขึน้ภ�ยในหรอืภ�ยนอกร�ชอ�ณ�จกัร 
ให้หัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติโดยคว�มเห็นชอบของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติมีอำ�น�จ
สั่งก�รระงับยับยั้ง หรือกระทำ�ก�รใดๆ ได้ ไม่ว่�ก�รกระทำ�นั้นจะมีผลบังคับในท�งนิติบัญญัติ ในท�ง
บริห�ร หรือในท�งตุล�ก�ร และให้ถือว่�คำ�สั่งหรือก�รกระทำ� รวมทั้งก�รปฏิบัติต�มคำ�สั่งดังกล่�ว 
เป็นคำ�สั่ง หรือก�รกระทำ� หรือก�รปฏิบัติท่ีชอบด้วยกฎหม�ยและรัฐธรรมนูญน้ีและเป็นท่ีสุด ท้ังน้ี เม่ือได้
ดำ�เนินก�รดังกล่�วแล้ว ให้ร�ยง�นประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติและน�ยกรัฐมนตรีทร�บโดยเร็ว

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รของรฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย (ฉบบัชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557 จดัทำ�โดยสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎกี�*
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 แม้ว่�จะมกี�รใช้ม�ตร� 44 เพื่อผ่�นหรอืแก้ไขกฎหม�ยและกฎระเบยีบหล�ยฉบบั แต่ไม่มกีฎหม�ย
สำ�คญัเกี่ยวกบัคว�มปลอดภยัท�งถนน ทั้งนี้ คำ�สั่งหวัหน้�คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต ิ22/2558 ซึ่งมผีล
บงัคบัใช้วนัที่ 23 กรกฎ�คม พ.ศ. 2558 ม ี2 ม�ตร�เกี่ยวกบัคว�มปลอดภยัท�งถนน (เม�แล้วขบั และก�ร
แก้ไขปัญห�ก�รแข่งรถยนต์และรถจกัรย�นยนต์)

 ม�ตร�เกี่ยวกบัก�รเม�แล้วขบั มีบทกำ�หนดโทษสถ�นบริก�รที่จำ�หน่�ยเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
ให้เดก็อ�ยตุำ่�กว่� 20 ปี หรอื อนญุ�ตให้ผู้ใช้บรกิ�รอ�ยตุำ่�กว่� 20 ปีเข้�ไปภ�ยในสถ�นบรกิ�ร โดยมโีทษ
ตั้งแต่ตกัเตอืนจนถงึปิดกจิก�รน�น 5 ปี เนื้อห�ส่วนที่ 2 ของม�ตร�นี้ห้�มตั้งสถ�นบรกิ�รใกล้สถ�นศกึษ�

 ม�ตร�เกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�ก�รแข่งรถยนต์และรถจักรย�นยนต์ มีบทกำ�หนดโทษจำ�คุก 
ห�กบดิ�ม�รด�ปล่อยให้เดก็ขี่รถจกัรย�นยนต์โดยไม่มใีบอนญุ�ต หรอืขี่ในลกัษณะอนัอ�จทำ�ให้เดก็หรอืผู้
อื่นบ�ดเจ็บ และมีบทกำ�หนดโทษรุนแรงขึ้นสำ�หรับร้�นรถจักรย�นยนต์ที่ดัดแปลงชิ้นส่วนรถจักรย�นยนต์ 
ในลกัษณะอนัอ�จเป็นอนัตร�ยแก่ผู้ขบัขี่และผู้อื่นได้

4.5 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนฉบับส�าคัญ
ปัจจบุนั มกีฎหม�ยสำ�คญั 5 ฉบบัเกี่ยวข้องกบัคว�มปลอดภยัท�งถนน (ต�ร�ง 4.2) ได้แก่ พระร�ชบญัญตั ิก�ร
จร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 พระร�ชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. 2522 พระร�ชบญัญตักิ�รขนส่ง พ.ศ. 2522 พระ
ร�ชบญัญตัทิ�งหลวง พ.ศ. 2535 และ พระร�ชบญัญตัคิุ้มครองผู้ประสบภยัจ�กรถ พ.ศ. 2535
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ตาราง 4.2: กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนฉบับส�าคญั

พระราชบัญญัติ รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522

ประกอบด้วย 19 ลักษณะ 163 
มาตรา

(วันที่ 18 มกราคม 2522)

ลักษณะ 1: ก�รใช้รถ
ลักษณะ 2: สัญญ�ณจร�จรและเครื่องหม�ยจร�จร
ลักษณะ 3: ก�รใช้ท�งเดินรถ
ลักษณะ 4: ก�รใช้ท�งเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำ�ท�ง
ลักษณะ 5: ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคว�มเร็วของรถ
ลักษณะ 6: ก�รขับรถผ่�นท�งร่วมท�งแยกหรือวงเวียน
ลักษณะ 7: รถฉุกเฉิน
ลักษณะ 8: ก�รล�กรถหรือก�รจูงรถ
ลักษณะ 9: อุบัติเหตุ
ลักษณะ 10: รถจักรย�น
ลักษณะ 11: รถบรรทุกคนโดยส�ร
ลักษณะ 12: รถแท็กซี่
ลักษณะ 13: คนเดินเท้�
ลักษณะ 14: สัตว์และสิ่งของในท�ง
ลักษณะ 15: รถม้� เกวียนและเลื่อน
ลักษณะ 16: เขตปลอดภัย
ลักษณะ 17: เบ็ดเตล็ด
ลักษณะ 18: อำ�น�จของเจ้�พนักง�นจร�จรและพนักง�นเจ้�หน้�ที่
ลักษณะ 19: บทกำ�หนดโทษ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
2522

ประกอบด้วย 4 หมวด 72 
มาตรา

(วันที่ 8 พฤษภาคม 2522)

หมวด 1: ก�รจดทะเบียน เครื่องหม�ย และก�รใช้รถ
หมวด 2: ภ�ษีประจำ�ปี
หมวด 3: ใบอนุญ�ตขับรถยนต์
หมวด 4: บทกำ�หนดโทษ

พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 
2522

ประกอบด้วย 10 หมวด 163 
มาตรา

(วันที่ 15 มีนาคม 2522)

หมวด 1: คณะกรรมก�รควบคุมนโยบ�ยก�รขนส่งท�งบก
หมวด 2: คณะกรรมก�รควบคุมก�รขนส่งท�งบก
หมวด 3: ก�รประกอบก�รขนส่ง
หมวด 4: ก�รชดใช้ค่�เสียห�ยที่เกิดจ�กก�รขนส่ง
หมวด 5: ก�รรับจัดก�รขนส่ง
หมวด 6: รถ
หมวด 7: ผู้ประจำ�รถ
หมวด 8: ผู้โดยส�ร
หมวด 9: สถ�นีขนส่ง
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: ประเภทของท�งหลวง
หมวด 2: ก�รกำ�กับ ตรวจตร� และควบคุมท�งหลวงและง�นท�ง
ส่วนที่ 2 ก�รควบคุม ก�รรักษ� ก�รขย�ยและสงวนเขตท�งหลวง
หมวด 1: ก�รควบคุมท�งหลวง
หมวด 2: ก�รควบคุมท�งหลวงพิเศษ
หมวด 3: ก�รักษ�ท�งหลวง
หมวด 4: ก�รขย�ยและสงวนเขตท�งหลวง
ส่วนที่ 3 ก�รเวนคืนอสังห�ริมทรัพย์เพื่อท�งหรือขย�ยท�งหลวง
ส่วนที่ 4 บทกำ�หนดโทษ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 
ประกอบด้วย 4 หมวด 47 
มาตรา

(วันที่ 9 เมษายน 2535)

หมวด 1: ก�รประกันคว�มเสียห�ย
หมวด 2: ค่�เสียห�ยเบื้องต้น
หมวด 3: กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด 4: บทกำ�หนดโทษ

 ต�ร�ง 4.3 แสดงร�ยละเอยีดกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัเสี่ยงสำ�คญัต่อคว�มปลอดภยัท�งถนน (ก�ร
เม�แล้วขับ ก�รสวมหมวกนิรภัย ก�รค�ดเข็มขัดนิรภัย และคว�มเร็ว) ทั้งนี้ กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนิรภัย
สำ�หรบัเดก็ในรถยนต์เป็นกฎหม�ยฉบบัเดยีวที่ยงัไม่ได้ตร�ขึ้น 

ตาราง 4.3: รายละเอียดกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับปัจจัยเส่ียงส�าคญัต่อความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียด

เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กใน
รถยนต์

ไม่มี

เมาแล้วขับ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (ปรับ 400-1000 บาท บาท)

• ห้�มมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

• ในขณะหย่อนคว�มส�ม�รถในอันที่จะขับ

• ในขณะเม�สุร�หรือของเม�อย่�งอื่น

• ในลักษณะกีดขว�งก�รจร�จร

• โดยประม�ทหรือน่�หว�ดเสียว อันอ�จเกิดอันตร�ยแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

• ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของก�รขับรถต�มธรรมด� หรือไม่อ�จแลเห็นท�ง 
ด้�นหน้�หรือด้�นหลัง ด้�นใดด้�นหนึ่งหรือทั้งสองด้�นได้พอแก่คว�มปลอดภัย

• คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ 
หรือกลับรถ

• บนท�งเท้�โดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่ รถล�กเข็นสำ�หรับท�รก คนป่วยหรือ
คนพิก�ร

• โดยไม่คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยหรือคว�มเดือดร้อนของผู้อื่น
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ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียด

หมวกนิรภัย พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 122 (ปรับ 500 บาท)

[ผู้ขับขี่รถจักรย�นยนต์และคนโดยส�รรถจักรย�นยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำ�ขึ้นโดย
เฉพ�ะเพื่อป้องกันอันตร�ยในขณะขับขี่และโดยส�รรถจักรย�นยนต์

คว�มในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุส�มเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือ

ลัทธิศ�สน�อื่นที่ใช้ผ้�หรือสิ่งอื่นโพกศีรษะต�มประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กำ�
หนดในกฎกระทรวง]

เข็มขัดนิรภัย พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 123

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่�งก�ยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์และ

ต้องจัดให้คนโดยส�รรถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้�แถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์ 
รัดร่�งก�ยไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยส�รรถยนต์และคนโดยส�รรถยนต์ 
ดังกล่�วต้องรัดร่�งก�ยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยส�รรถยนต์ด้วย

ประเภทหรือชนิดของรถยนต์

ลักษณะและวิธีก�รใช้เข็มขัดนิรภัยต�มวรรคสองให้เป็นไปต�มที่อธิบดีกำ�หนด  
โดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

ความเร็ว พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 5

ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยรักษ�ก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

และให้มีอำ�น�จแต่งตั้งเจ้�พนักง�นจร�จร กับออกกฎกระทรวงกำ�หนดกิจก�รอื่นเพื่อ
ปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา 67 (ปรับ 1000 บาท)

ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตร�คว�มเร็วต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวงหรือต�ม
เครื่องหม�ยจร�จรที่ได้ติดตั้งไว้ในท�ง

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�* 

4.6 กฎหมายและองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

ต�ร�ง 4.4 แสดงร�ยละเอียดกฎหม�ยสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัยท�งถนน โดยเปรียบเทียบกับ 
5 เส�หลกัของสหประช�ช�ต ิรวมทั้ง ระบวุ่�องค์กรรฐัองค์กรใดรบัผดิชอบ เช่น สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ 
เป็นองค์กรหลักรับผิดชอบพระร�ชบัญญัติก�รจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 ซึ่งสัมพันธ์กับเส�หลักที่ 4  
“ผูใ้ช้ถนนปลอดภยั” นอกจ�กนี้ พระร�ชบญัญตัริถยนต์ พระร�ชบญัญตักิ�รขนส่ง พระร�ชบญัญตัคิวบคมุ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ พระร�ชบัญญัติคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 
และพระร�ชบญัญตัมิ�ตรฐ�นผลติภณัฑ์อตุส�หกรรม กม็สี่วนเกี่ยวข้องกบัเส�หลกัที่ 4 ด้วยเช่นกนั ก�รนี้  
พระร�ชบญัญตัทิั้ง 5 ฉบบันี้อยู่ในคว�มรบัผดิชอบขององค์กรของรฐั 4 องค์กร  
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ตาราง 4.4: กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน องค์กร และเสาหลกัทัง้ 5

กฎหมาย
ความสัมพันธ์กับความปลอดภัย

ทางถนน
องค์กรที่รับผิดชอบ

พระราชบัญญัติการจราจร 
ทางบก พ.ศ. 2522

เสาหลักที่ 4

• ก�รขับขี่ด้วยคว�มเร็ว

• ก�รขับขี่ขณะมึนเม�

• ก�รค�ดเข็มขัดนิรภัย

• ก�รสวมหมวกนิรภัย

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

พระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ. 2535

เสาหลักที่ 2

• ม�ตรฐ�นถนนและศักดิ์ของถนนต�ม
ก�รใช้ง�น (Functional Hierarchy)

• ก�รออกแบบและก�รก่อสร้�งถนน

• ก�รซ่อมบำ�รุงถนนและก�รแก้ไขจุด
อับของถนน

• ก�รจำ�กดันำ้�หนกัย�นพ�หนะ

• ก�รจำ�กัดอัตร�คว�มเร็วสูงสุด

กรมท�งหลวง 

กรมท�งหลวงชนบท

พระราชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ. 2522

เสาหลักที่ 3

• ม�ตรฐ�นย�นพ�หนะ และก�ร
กำ�หนดม�ตรฐ�นเดียวกันและ 
ก�รทดสอบ

เสาหลักที่ 4

• ใบอนุญ�ตขับขี่

กรมก�รขนส่งท�งบก

พระราชบัญญัติการขนส่ง

พ.ศ. 2522

เสาหลักที่ 3

• คุณภ�พก�รให้บริก�รรถส�ธ�รณะ

• ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของรถ
ส�ธ�รณะ

• ก�รให้สัมปท�นเส้นท�งบริก�รรถ
ส�ธ�รณะ

เสาหลักที่ 4

• ใบอนุญ�ตขับขี่

• กฎระเบียบเกี่ยวกับชั่วโมงก�รทำ�ง�น

กรมก�รขนส่งท�งบก
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กฎหมาย
ความสัมพันธ์กับความปลอดภัย

ทางถนน
องค์กรที่รับผิดชอบ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

เสาหลักที่ 4

• ห้�มมเีครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์บน
รถยนต์

• ห้�มจำ�หน่�ยเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์
ในสถ�นบรกิ�รนำ้�มนั

• จำ�กดัอ�ยผุู้ซื้อเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ และมบีทกำ�หนด
โทษร้�นที่จำ�หน่�ยเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ให้ผู้มอี�ยตุำ่�กว่�
กฎหม�ยกำ�หนด

กรมควบคมุโรค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถ พ.ศ. 2535

เสาหลักที่ 5

• ก�รประกนัภยัและก�รจ่�ยค่�ชดเชย

บรษิทั กล�งคุ้มครองผู้ประสบภยั
จ�กรถ จำ�กดั

พระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน พ.ศ. 2554

เสาหลักที่ 4

• คว�มปลอดภยัท�งถนนอนัเกี่ยวข้อง
กบัง�น

• ISO 39001

• กฎระเบยีบเกี่ยวกบัชั่วโมงก�รทำ�ง�น

กรมสวสัดกิ�รและคุ้มครองแรงง�น

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511

เสาหลักที่ 4

• TSI 18001 หรอื BS OHSAS 18001

• TIS 39001 หรอื ISO 39001

สำ�นกัง�นม�ตรฐ�นผลติภณัฑ์ 
อตุส�หกรรม

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2551

เสาหลักที่ 5

• บรกิ�รและก�รตอบสนองท�งก�ร
แพทย์ฉกุเฉนิ

สถ�บนัก�รแพทย์ฉกุเฉนิแห่งช�ติ

4.7 ข้อจ�ากัดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ซึง่บังคับใช้ใน  
 ปัจจุบัน
แม้ว่�จะมีกฎหม�ยเหล่�นี้บังคับใช้ แต่ก�รค้นคว้�วิจัยชี้ว่�มีปัญห�ม�กม�ยที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผล
ของกฎหม�ยและก�รบงัคบัใช้กฎหม�ย เนื้อห�ในส่วนถดัไปจะอธบิ�ยร�ยละเอยีดสำ�คญัๆ

การแก้ไขกฎหมายฉบับต่างๆ ทีจ่�าเป็นเพือ่เพิม่ความปลอดภัยทางถนน

ก�รศกึษ�ชิ้นสำ�คญัของพงษ์สนัต์ คงตรแีก้ว และคณะ ใน พ.ศ. 2554 ซึ่ง สสส. ให้ก�รสนบัสนนุ เป็นก�ร  
ศกึษ�สถ�นะกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนน (เช่น พระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก พระร�ชบญัญตัิ
ท�งหลวง พระร�ชบญัญตัริถยนต์ และพระร�ชบญัญตักิ�รขนส่ง) และให้คำ�แนะนำ�แก่องค์กรที่รบัผิดชอบ



40 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

ด้�นกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย เพื่อให้องค์กรดงักล่�วส�ม�รถบงัคบัใช้กฎหม�ย
ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พม�กขึ้น นอกจ�กนี้ คณะผู้วจิยัให้คว�มรู้เชงิลกึเกี่ยวกบัพระร�ชบญัญตักิ�รจร�จร
ท�งบก อธิบ�ยว่�เหตุใดก�รบังคับใช้พระร�ชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่มีประสิทธิภ�พเช่นเดียวกับประเทศอื่น 
ตลอดจน ให้คำ�แนะนำ�เพื่อปรบัปรงุพระร�ชบญัญตัฉิบบันี้ให้ดขีึ้น

 เม�แล้วขบั

§§ แก้ไขกฎหม�ยเพื่อที่ผูข้บัขี่ไม่ส�ม�รถปฏเิสธก�รตรวจวดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดด้วยวธิเีป่�ลม
ห�ยใจ ถ้�ผู้ขบัขี่ปฏเิสธก�รตรวจวดั ให้ตำ�รวจจร�จรมอีำ�น�จควบคมุตวัผู้ขบัขี่รถหรอืยดึรถ 

§§ ลงโทษเจ้�ของรถยนต์ ซึ่งอนญุ�ตให้ผู้อยู่ในอ�ก�รเม�ยมืรถยนต์ของตนไปขบั

§§ มบีทกำ�หนดโทษ (โทษปรบัและก�รตดัคะแนนต�มปรมิ�ณแอลกอฮอล์ว่�เกนิกว่�กฎหม�ยกำ�หนด
เพยีงใด)

 ก�รสวมหมวกนริภยั

§§ เพิ่มคว�มรนุแรงของบทกำ�หนดโทษ

§§ บงัคบัใช้กฎหม�ยที่กำ�หนดให้เดก็อ�ยตุำ่�กว่� 12 สวมหมวกนริภยั

 คว�มเรว็

§§ มบีทกำ�หนดโทษ (โทษปรบัและก�รตดัคะแนนต�มคว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ�ผดิกฎหม�ย)

§§ พจิ�รณ�จดัตั้งกองทนุก�รจร�จรเพื่อสนบัสนนุก�รปฏบิตัหิน้�ที่ของตำ�รวจจร�จร

§§ กำ�หนดเขตศูนย์ธรุกจิใจกล�งมห�นครให้ชดัเจน ลดอตัร�คว�มเรว็สูงสดุในเขตดงักล่�วและในเขต

ที่ประช�กรหน�แน่น

§§ จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุของรถยนต์และรถจกัรย�นยนต์ให้แตกต่�งกนั 

ก�รค�ดเขม็ขดันริภยั

§§ กำ�หนดให้ผู้โดยส�รที่นั่งแถวหลงัค�ดเขม็ขดันริภยั

§§ บงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ในรถยนต์

ระบบบรหิ�รจดัก�ร

§§ จดัตั้งคณะกรรมก�รจดัก�รจร�จรส่วนกล�งและส่วนจงัหวดั

§§ จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุในเขตโรงเรยีนให้ตำ่�กว่� 40 กโิลเมตรต่อชั่วโมง

§§ จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุบรเิวณสี่แยกไม่เกนิ 50 กโิลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง และ 60 กโิลเมตร
ต่อชั่วโมงในเขตนอกเมอืง

อปุกรณ์ควบคมุก�รจร�จร

§§ บงัคบัใช้กฎระเบยีบเพื่อกำ�หนดให้อปุกรณ์ควบคมุก�รจร�จรมมี�ตรฐ�นเดยีวกนั
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§ก�รตรวจสอบคว�มปลอดภยัท�งถนนและก�รสบืสวนอบุตัเิหตุ

§§ บงัคบัใช้คำ�สั่งและกฎระเบยีบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รตรวจสอบคว�มปลอดภยัท�งถนนและก�รสบืสวน

อบุตัเิหตมุคีว�มเป็นอสิระและเป็นมอือ�ชพี

การบริหารจัดการต�ารวจจราจร

ก�รศกึษ�ของพทุธก�ล รชัธร และคณะ (2551) ชี้ว่� ตำ�รวจจร�จรข�ดเครื่องไม้เครื่องมอืและกำ�ลงัพลใน
ก�รจดัก�รจร�จรและก�รบงัคบัใช้กฎหม�ย นอกจ�กนี้ ปัญห�สำ�คญัอกีอย่�งหนึ่ง คอื ก�รไม่สร้�งคว�ม
เป็นมอือ�ชพีภ�ยในองค์กร เช่น ไม่มเีส้นท�งเตบิโตต�มส�ยง�นตำ�รวจจร�จร ซึ่งต่�งจ�กตำ�รวจอื่นๆ ใน
สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิดงันั้น ตำ�แหน่งตำ�รวจจร�จรจงึเปรยีบเหมอืนท�งผ่�นเพื่อก้�วสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น 
เช่น ส�รวตัร25 คณะผู้วจิยัจงึแนะนำ�ให้ปรบัปรงุก�รบรหิ�รจดัก�รตำ�รวจจร�จรในประเทศไทย ดงันี้

§ จดัตั้งกองก�รพฒัน�ตำ�รวจจร�จรขึ้นในสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิทำ�หน้�ที่เป็นศนูย์ฝึกอบรมตำ�รวจ
จร�จรและก�รบรหิ�รทรพัย�กร (เช่น เครื่องไม้เครื่องมอืและทรพัย�กรมนษุย์)

§ พฒัน�ผู้เชี่ยวช�ญก�รจดัก�รจร�จรภ�ยในองค์กรและภ�คส่วนอื่นๆ

§ ว่�จ้�งบรษิทัภ�ยนอก (Outsource) ทำ�ง�นธรุก�รของตำ�รวจจร�จร (เช่น ง�นเอกส�ร ก�รจดัเกบ็
เอกส�ร ก�รจดัก�รข้อมูล)

คำ�แนะนำ�เชงินโยบ�ย

§ แจ้งรฐับ�ลเกี่ยวกบัสถ�นก�รณ์ปัจจบุนัของก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยจร�จรภ�ยในสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่ง
ช�ต ิทำ�ให้ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยจร�จรมปีระสทิธภิ�พม�กขึ้นโดยให้คำ�แนะนำ� ต่�งๆ แก่รฐับ�ลและ
กระตุ้นประช�ชนให้ก�รสนบัสนนุ

§ จัดสรรงบประม�ณและเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอให้เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเพื่อเสริมสร้�งประสิทธิผล
ของง�น

§ ศกึษ�คว�มเป็นได้ในก�รตั้งกองทนุ ด้วยงบประม�ณจ�กแหล่งร�ยได้อื่น (เช่น ภ�ษเีชื้อเพลงิ ภ�ษี

ถนน) เพื่อสนบัสนนุก�รปฏบิตัหิน้�ที่ของตำ�รวจ
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ปัจจัยเสีย่งต่อความปลอดภัยทางถนน

สำ�หรบัปัจจยัเสี่ยงต่อคว�มปลอดภยัท�งถนน พรีพล ศรสีงิห์ ได้ศกึษ�คำ�พพิ�กษ�ของศ�ลในคดเีม�แล้วขบัใน 
พ.ศ. 2553 สมัภ�ษณ์คว�มเหน็ของผูพ้พิ�กษ�ต่อคดเีม�แล้วขบั และให้คำ�แนะนำ�เพื่อปรบัปรงุคณุภ�พสงัคม

§ ต้องศกึษ�เชงิลกึเกี่ยวกบัคดเีม�แล้วขบัเพื่อเปรยีบเทยีบระหว่�งก�รก่อให้เกดิอนัตร�ยแก่ผูอ้ื่น โดย
เจตน� กบั ก�รก่อให้เกดิอนัตร�ยแก่ผู้อื่นโดยประม�ท 

§ ต้องศึกษ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รวิจัยกระบวนก�รยุติธรรมเชิงคว�มร่วมมือ (Collaborative Justice 
Research)

§ พฒัน�ตวัแบบเพื่อให้เข้�ใจทั้งกระบวนก�รดขีึ้น

§ สำ�รวจคว�มคดิเหน็ประช�ชนเพื่อให้ทร�บว่�ประช�ชนมคีว�มเข้�ใจต่อคว�มรนุแรงของปัญห� และ
คว�มเหม�ะสมของระดบัของบทกำ�หนดโทษเพยีงใด

 ก�รศกึษ�ของกณัวร์ี กนษิฐ์พงศ์ และคณะ ใน พ.ศ. 2551 ให้คำ�แนะนำ�ในก�รจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สงูสดุ
ที่เหม�ะสม (ต�ร�ง 4.5) เช่น ควรจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สงูสดุสำ�หรบัถนนซึ่งมผีูใ้ช้ถนนที่มภี�วะเสี่ยงอนัตร�ย ไว้
ไม่เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชั่วโมง27

ตาราง 4.5: อตัราความเรว็สงูสุดทีเ่หมาะสมตามประเภทถนน

ประเภทถนน
อัตราความเร็วที่เหมาะสม

(กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ถนนซึ่งมีผู้ใช้ถนนที่มีภาวะเสี่ยงอันตราย 30

ทางร่วมทางแยกที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้าง 50

ถนนที่มีอันตรายจากริมถนนที่ไม่มีสิ่งป้องกัน 50

ถนนที่มีความเสี่ยงจากการชนประสานงา 70

ถนนท่ีไม่มีความเส่ียงจะเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้าง และการชนประสานงา >100

อ้�งองิ: กณัวรี์ กนษิฐ์พงศ์ และคณะ, 2551

 ก�รศกึษ�ของประทปี ดวงเดอืน และคณะ พ.ศ. 2557 ให้คำ�แนะนำ�ในก�รปรบัปรงุระบบก�รออกใบ
อนญุ�ตขบัขี่28 โดยมคีำ�แนะนำ�สำ�คญัๆ ดงันี้

§ สร้�งระบบก�รจดัประเภทใบอนญุ�ตผู้ขบัขี่ระบบใหม่ (ต�ร�ง 4.6)

§ ปฏบิตัติ�มแผนดำ�เนนิก�รระยะสั้น ระยะกล�ง และระยะย�ว 
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ตาราง 4.6: ระบบการจดัประเภทใบอนญุาตขบัขี ่ตามทีค่ณะผูว้จัิยให้ค�าแนะน�า

ประเภท รายละเอียด

A รถจกัรย�นยนต์ที่มขีน�ดกระบอกสูบไม่เกนิ 125 ซ.ีซ.ี (ลูกบ�ศก์เซนตเิมตร)

A1 รถจกัรย�นยนต์ที่มขีน�ดกระบอกสูบไม่เกนิ 400 ซ.ีซ.ี (ลูกบ�ศก์เซนตเิมตร)

A2 รถจกัรย�นยนต์ที่มขีน�ดกระบอกสูบเกนิ 400 ซ.ีซ.ี (ลูกบ�ศก์เซนตเิมตร)

B รถยนต์ส�มล้อ

C รถยนต์ส่วนบคุคล

B+, C+ รถยนต์ประเภท B หรอื C ที่มกี�รพ่วง 

D รถบรรทกุสนิค้� มนีำ้�หนกัรวมไม่เกนิ 3500 กโิลกรมั

D1 รถบรรทกุสนิค้� มนีำ้�หนกัรวมเกนิ 3500 กโิลกรมั

D+ รถยนต์ประเภท D หรอื D1 ที่มกี�รพ่วง 

E รถโดยส�รขน�ดเลก็ 20 ที่นั่ง

E1 รถโดยส�รขน�ดเลก็ เกนิ 20 ที่นั่ง

E+ รถยนต์ประเภท E หรอื E1 ที่มกี�รพ่วง 

S รถไถ รถบดถนน หรอื รถลกัษณะพเิศษ

อ้�งองิ: ประทปี ดวงเดอืน และคณะ, 2557

แผนดำ�เนนิก�รระยะสั้น 

§ ให้ก�รศกึษ�แก่ประช�ชนเกี่ยวกบัคว�มสำ�คญัของใบอนญุ�ตขบัขี่

§ ปรบัปรงุก�รฝึกอบรมและก�รทดสอบให้ดขีึ้น

§ พัฒน�ระบบก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติสำ�หรับหน ่วยง�นที่เกี่ยวข ้อง เช ่น ตำ�รวจ  
กรมก�รขนส่งท�งบก และศ�ล

§ เพิ่มจำ�นวนโรงเรยีนสอนขบัรถยนต์ที่ผ่�นก�รรบัรองคณุภ�พ 

แผนดำ�เนนิก�รระยะกล�ง 

§ ปรับปรุงพระร�ชบัญญัติรถยนต์และพระร�ชบัญญัติก�รขนส่งเพื่อรองรับระบบก�รจัดประเภทใบ
อนญุ�ตผู้ขบัขี่ระบบใหม่

§ จดัหลกัสูตรคว�มปลอดภยัท�งถนนในโรงเรยีน

แผนดำ�เนนิก�รระยะย�ว

§ รวมพระร�ชบญัญตัริถยนต์และพระร�ชบญัญตักิ�รขนส่งให้เป็นพระร�ชบญัญตัฉิบบัเดยีว

§ ปรบัปรงุบทกำ�หนดโทษ

§ รวมใบอนญุ�ตขบัขี่และบตัรประจำ�ตวัประช�ชนเป็นบตัรใบเดยีว
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5
ข้อสรุปและค�าแนะน�า

ก�รวเิคร�ะห์เชงิลกึชี้ว่�ประเทศไทยมรีะบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนน และมกีฎหม�ยส่วนใหญ่ 
ซึ่งจำ�เป็นต่อก�รสร้�งคว�มปลอดภยัท�งถนนอยูแ่ล้ว นอกจ�กนี้ รฐับ�ลไทยได้ออกระเบยีบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรว่ี�
ด้วยก�รป้องกนัและก�รลดอบุตัเิหตทุ�งถนน พ.ศ. 2554 เพื่อสร้�งระบบบรหิ�รจดัก�รในก�รบูรณ�ก�รผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีและในก�รดำ�เนนิก�รต่�งๆ อนัจะนำ�ไปสูก่�รบรรลเุป้�หม�ยของทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยั
ท�งถนน รวมทั้ง ได้ให้อำ�น�จท�งกฎหม�ยแก่ทกุองค์กรในก�รแก้ไขปัญห�คว�มปลอดภยัท�งถนน นอกจ�กนี้ 
ประเทศไทยมกีฎหม�ยที่เน้นก�รแก้ไขปัจจยัเสี่ยงต่อคว�มปลอดภยัท�งถนน ยกเว้น กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะ
นริภยัสำ�หรบัเดก็ในรถยนต์ อย่�งไรกต็�ม แม้ว่�มรีะบบบรหิ�รจดัก�รและกฎหม�ยที่จำ�เป็นหล�ยฉบบั แต่
ปร�กฏว่� จำ�นวนก�รเสยีชวีติจ�กก�รจร�จรท�งบกยงัคงสงูม�ก ก�รวเิคร�ะห์เชงิลกึครั้งนี้ ได้ตั้งสมมตุฐิ�น 
2 ประก�รเกี่ยวกบัประเทศไทย 1) ระบบบรหิ�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนมข้ีอบกพร่อง และ 2) ก�รบงัคบั
ใช้กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนข�ดประสทิธภิ�พและไม่ดพีอ

 มีหลักฐ�นม�กม�ยยืนยันว่�ระบบบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนมีข้อบกพร่อง รวม
ทั้งอุปสรรคอันเกิดจ�กคว�มไร้เสถียรภ�พท�งก�รเมือง ประเทศไทยใช้ระบบที่นักก�รเมืองระดับสูงดำ�รง
ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รด้�นนโยบ�ยและด้�นก�รบริห�ร จึงมีข้อจำ�กัดเรื่องก�รนัดหม�ยประชุมคณะ
กรรมก�ร เพร�ะว่�นักก�รเมืองระดับสูงเหล่�นี้มักดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในคณะกรรมก�รนบัร้อยชดุ ดงั
นั้น จงึเลอืกเข้�ประชมุเฉพ�ะเรื่องในคว�มสนใจของรฐับ�ล ทั้งนี้ ตั้งแต่มกี�รจดัตั้งคณะกรรมก�รนโยบ�ย
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุ�งถนนแห่งช�ต ิเพิ่งมกี�รประชมุเพยีงสองครั้งเท่�นั้น จงึเกดิคำ�ถ�มว่�ฝ่�ยก�รเมอืง
มีคว�มตั้งใจจริงเพียงใดในด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน นอกจ�กนี้ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รทั้ง 3 ชุด 
มหีน้�ที่เพยีงก�รประส�นง�น แต่กลบัไม่มอีำ�น�จหรอืหน้�ที่ด้�นก�รบรหิ�รจัดก�รองค์กร

 ข้อบกพร่องของระบบบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน และปัญห�ก�รบังคับใช้กฎหม�ย
อ�จเป็นเหตใุห้ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนข�ดประสทิธภิ�พและไม่ดพีอ นอกจ�กนี้ 
ก�รศกึษ�ต่�งๆ ชี้ว่� ต้องมบีทกำ�หนดโทษรนุแรงขึ้นต่อผู้กระทำ�ผดิกฎหม�ย เช่น โทษปรบัและบทกำ�หนด
โทษอื่น อีกทั้ง ต้องส่งเสริมประช�ชนให้เข้�ใจและตระหนักถึงกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนน  
ห�กไม่สร้�งคว�มเข้�ใจ ปัญห�ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งถนนจะยิ่งมีม�กขึ้น  
นอกจ�กนี้ ยงัพบด้วยว่� ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรไม่เหม�ะสมและข้อจำ�กดัด้�นทรพัย�กรและขดีคว�มส�ม�รถ
ของหน่วยง�นด้�นก�รจร�จรและตำ�รวจจร�จรส่งผลให้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยข�ดประสิทธิภ�พด้วยเช่นกัน 
อย่�งไรกต็�ม ควรมกี�รศกึษ�เพิ่มเตมิเพื่อยนืยนัประเดน็เหล่�นี้ และเพื่อให้เข้�ใจดขีึ้นว่�อะไรคอือปุสรรค
ต่อก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยและกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนนในประเทศไทย
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5.1 ค�าแนะน�า
ก�รบรรลเุป้�หม�ยของทศวรรษแห่งคว�มปลอดภยัท�งถนน ที่กำ�หนดให้จำ�นวนผูเ้สยีชวีติจ�กอบุตัเิหตทุ�ง
ถนนตำ่�กว่� 10 คนต่อประช�กร 100,000 คน ต้องอ�ศยัก�รยกเครื่องในหล�ยเรื่อง โดยมคีำ�แนะนำ�ดงัต่อไปนี้

§ ห�แนวท�งให้ฝ่�ยก�รเมอืงมคีว�มตั้งใจจรงิด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน

§ ศึกษ�ท�งเลือกต่�งๆ เพื่อห�ระบบบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนที่มีประสิทธิภ�พยิ่ง

ขึ้น เพื่อให้ประส�นง�นระหว่�งหุ้นส่วนจ�กหล�ยภ�คส่วนมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น และลดปัญห� 

อนัเกดิจ�กก�รข�ดคว�มตั้งใจจรงิของฝ่�ยก�รเมอืง

§ สร้�งระบบสนบัสนนุที่ดใีห้กบักลุ่มง�นเลข�นกุ�รเพื่อสร้�งขดีคว�มส�ม�รถ รวมทั้ง เพิ่มพูนคว�ม

รู้ ก�รค้นคว้�วจิยั ขดีคว�มส�ม�รถอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อก�รปฏบิตัหิน้�ที่อย่�งมีประสทิธภิ�พ

§ แก้ไขกฎหม�ยเดมิให้สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นส�กล เช่น

— บงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็

— ลดอตัร�คว�มเรว็สูงสดุในเขตเมอืง

— กรณผีู้ขบัขี่มอืใหม่ ควรกำ�หนดปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดให้ตำ่�กว่�ผู้ขบัขี่รถยนต์ทั่วไป

— กำ�หนดให้ผู้นั่งตอนหลงัของรถยนต์ค�ดเขม็ขดันริภยั

§ เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบังคับใช้กฎหม�ย โดยมีบทกำ�หนดโทษรุนแรงขึ้น มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียง

พอ ก�รจัดเก็บค่�ปรับมีประสิทธิภ�พ และสร้�งระบบระดับช�ติในก�รตัดคะแนนเมื่อกระทำ�ผิด

กฎหม�ยจร�จร

§ เพิ่มก�รตระหนกัรูข้องประช�ชนต่อคว�มปลอดภยัท�งถนนและกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�ง

ถนนด้วยก�รรณรงค์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดเพื่อสงัคม
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6
การวิเคราะห์เชิงลึกด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย

ทางถนนของประเทศไทย

องค์ก�รอน�มยัโลกระบวุ่� 5 ปัจจยัเสี่ยงสำ�คญัต่อคว�มปลอดภยัท�งถนน คอื เบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ใน
รถยนต์ ก�รเม�แล้วขบั ก�รสวมหมวกนริภยั ก�รค�ดเขม็ขดันริภยั และคว�มเรว็ เนื้อห�บทนี้จะประเมนิ
กฎหม�ยว่�ด้วย 5 ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญดังกล่�วในประเทศไทย โดยใช้ร�ยก�รตรวจสอบ (Checklists)  
ต�มคู่มอืองค์ก�รอน�มยัโลกเพื่อเพิ่มคว�มเข้มงวดของกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภยัท�งถนน10

6.1 ความเร็ว
พระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 ม�ตร� 67 และ พระร�ชบญัญตัทิ�งหลวง พ.ศ. 2535 ม�ตร� 
5(1) เป็นกฎหม�ยจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สงูสดุ โดยพระร�ชบญัญตัทิ�งหลวงให้อำ�น�จรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง
คมน�คมและรฐัมนตรวี่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยออกกฎกระทรวงกำ�หนดอัตร�คว�มเรว็สูงสุด ต�ร�ง 6.1 
อธบิ�ยร�ยละเอยีดของกฎหม�ยดงักล่�ว

 ร�ยก�รตรวจสอบสะท้อนประเด็นต่�งๆ ของกฎหม�ยควบคุมอัตร�คว�มเร็ว ซึ่งบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน เช่น ก�รจำ�กัดอัตร�คว�มเร็วสูงสุดในประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับผลก�รค้นคว้�วิจัยและ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอัตร�คว�มเร็วที่ปลอดภัย นอกจ�กนี้ พบว่�อัตร�คว�มเร็วสูงสุดในเขตเมืองต�มที่
กฎหม�ยไทยกำ�หนดถือว่�สูงม�ก บทกำ�หนดโทษไม่เป็นไปต�มระดับคว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ�ผิด  
ก�รข�ดคว�มชัดเจนว่�กฎหม�ย 2 ฉบับครอบคลุมถึงถนนหรือท�งส่วนบุคคลหรือไม่ และคำ�นิย�มใน
กฎหม�ย 2 ฉบบักต็่�งกนั เช่น คำ�นยิ�มของประเภทถนน (ในเขตเทศบ�ลและเขตเมอืง) (ต�ร�ง 6.2) 
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ตาราง 6.2: กฎหมายว่าด้วยอัตราความเรว็

กฎหมาย รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 มาตรา 67

ม�ตร� 67 ผู้ขบัขี่ต้องขบัรถด้วยอตัร�คว�มเรว็ต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวงหรอื
ต�มเครื่องหม�ยจร�จรที่ได้ตดิตั้งไว้ในท�ง

กฎกระทรวงฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2522) ออกต�มคว�มในกฎหม�ยฉบบันี้ กำ�หนดก�ร
จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็ไว้ ดงันี้ 

(1) สำ�หรบัรถบรรทกุที่มนีำ้�หนกัรถ รวมทั้ง นำ้�หนกับรรทกุเกนิ 1,200 กโิลกรมั 
หรอืรถบรรทกุคนโดยส�ร ให้ขบัในเขตกรงุเทพมห�นคร เขตเมอืงพทัย� หรอื
เขตเทศบ�ลไม่เกนิชั่วโมงละ 60 กโิลเมตร หรอืนอกเขตดงักล่�ว ให้ขบัไม่เกนิ
ชั่วโมงละ 80 กโิลเมตร

(2) สำ�หรบัรถยนต์อื่นนอกจ�กรถที่ระบไุว้ใน (1) ขณะที่ล�กจูงรถพ่วงรถยนต์
บรรทกุที่มนีำ้�หนกัรถ รวมทั้ง นำ้�หนกับรรทกุเกนิ 1,200 กโิลกรมั หรอืรถยนต์
ส�มล้อ ให้ขบัในเขตกรงุเทพมห�นคร เขตเมอืงพทัย� หรอืเขตเทศบ�ล ไม่
เกนิชั่วโมงละ 45 กโิลเมตร หรอืนอกเขตดงักล่�วให้ ขบัไม่เกนิชั่วโมงละ 60 
กโิลเมตร

(3) สำ�หรบัรถยนต์อื่นนอกจ�กรถที่ระบไุว้ใน (1) หรอื (2) หรอืรถจกัรย�นยนต์ ให้
ขบัในเขตกรงุเทพมห�นคร เขตเมอืงพทัย� หรอืเขตเทศบ�ล ไม่เกนิชั่วโมงละ 
80 กโิลเมตร หรอืนอกเขตดงักล่�วให้ขบัไม่เกนิชั่วโมงละ 100 กโิลเมตร

(4) ในเขตท�งที่มเีครื่องหม�ยจร�จรแสดงว่�เป็นเขตอนัตร�ยหรอืเขตให้ขบัรถ
ช้�ๆ ให้ลดคว�มเรว็ลงและเพิ่มคว�มระมดัระวงัขึ้นต�มสมควร

(5) ในกรณทีี่มเีครื่องหม�ยจร�จรกำ�หนดอตัร�คว�มเรว็ตำ่�กว่�ที่กำ�หนดข้�งต้น 
ให้ขบัไม่เกนิอตัร�คว�มเรว็ที่กำ�หนดไว้นั้น

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 

2535 มาตรา 5(1)

กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 พ.ศ. 1999 กำ�หนดไว้ดงันี้

(1) คว�มเรว็สูงสดุสำ�หรบัย�นพ�หนะขน�ดเลก็และขน�ดกล�ง (เช่น รถยนต์
ส่วนบคุคล รถตู้ รถกระบะ และรถจกัรย�นยนต์) ให้ใช้คว�มเรว็ไม่เกนิชั่วโมง
ละ 80 กโิลเมตรในเขตเมอืงหรอืชมุชน และ ไม่เกนิ 90 กโิลเมตรต่อชั่วโมงบน
ท�งหลวงนอกเขตเมอืง

(2) สำ�หรบัย�นพ�หนะหนกั เช่น รถบรรทกุขน�ดใหญ่และรถโดยส�ร  
ให้ใช้คว�มเรว็ไม่เกนิชั่วโมงละ 60 กโิลเมตรในเขตเมอืงหรอืชมุชน และไม่เกนิ
ชั่วโมงละ 60 กโิลเมตรบนท�งหลวงในเขตที่ไม่มสีิ่งปลูกสร้�งหรอืชนบท

(3) สำ�หรบัท�งหลวงพเิศษระหว่�งเมอืงและท�งด่วนที่มกี�รควบคมุก�รเข้�ออก
โดยสมบูรณ์ ให้ใช้คว�มเรว็ไม่เกนิชั่วโมงละ 120 กโิลเมตรสำ�หรบัรถยนต์ส่วน
บคุคลและรถกระบะ และสำ�หรบัรถโดยส�รและรถบรรทกุปกตใิห้ใช้คว�มเรว็
ไม่เกนิชั่วโมงละ 100 กโิลเมตร และให้ใช้คว�มเรว็ไม่เกนิชั่วโมงละ 100 
กโิลเมตร สำ�หรบัรถพ่วง

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�*
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ตาราง 6.2: รายการตรวจสอบเพือ่ประเมนิความครอบคลมุของกฎหมายว่าด้วยอัตราความเรว็

มี ไม่มี

1. การจ�ากัดอัตราความเร็วสูงสุด

สอดคล้องกบัผลก�รค้นคว้�วจิยัและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกบัอตัร�คว�มเรว็ที่ปลอดภยั (≤ 50 กโิลเมตรต่อ
ชั่วโมงสำ�หรบัถนนในเขตเมอืง)

√

จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุต�มประเภทถนน √

จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุต�มประเภทย�นพ�หนะ √

จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุสำ�หรบัย�นพ�หนะที่เดนิด้วยกำ�ลงัเครื่องยนต์ √

จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุต�มศกัดิ์ของถนน (Road Hierarchy) √

จำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุในเขตโรงเรยีน √

ใช้เรด�ร์ตรวจจบั √

หน่วยง�นท้องถิ่นมอีำ�น�จจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุ √

มขี้อยกเว้น เช่น รถฉกุเฉนิ √

2. การบังคับใช้กฎหมาย

มขี้อกำ�หนดให้ประก�ศก�รบงัคบัใช้กฎหม�ย (ถ้�ม)ี √

ใช้กล้องอตัโนมตัติรวจจบัคว�มเรว็ โดยตดิตั้งกล้องในจดุที่มองเหน็และมองไม่เหน็ √

มหีน่วยง�นบงัคบัใช้กฎหม�ย √

3. บทก�าหนดโทษ

มบีทกำ�หนดโทษ (โทษปรบัและก�รตดัคะแนน) ต�มระดบัคว�มร้�ยแรงว่�ใช้คว�มเรว็เกนิกว่�
กฎหม�ยกำ�หนดม�กเพยีงใด

√

มบีทกำ�หนดโทษปรบัเป็นก�รเฉพ�ะ √

มขี้อกำ�หนดในก�รปรบัพฤตกิรรมผู้ขบัขี่ (Driver Remediation) √

พกัใช้ใบอนญุ�ตต�มระดบัคว�มร้�ยแรงว่�ใช้คว�มเรว็เกนิกว่�กฎหม�ยกำ�หนดม�กเพยีงใด √

มขี้อกำ�หนดยดึย�นพ�หนะ √

มบีทกำ�หนดโทษท�งอ�ญ� โดยองิประมวลกฎหม�ยอ�ญ� (ถ้�ม)ี √

4. มาตรการอื่นๆ ในการจัดการความเร็ว

มมี�ตรฐ�นก�รออกแบบท�งหลวง ซึ่งสอดคล้องกบัคำ�แนะนำ�ก�รจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็สูงสดุ √

มขี้อบงัคบัก�รตรวจสอบสภ�พถนน (Road Audit) √
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6.2 การเมาแล้วขับ

พระร�ชบัญญัติก�รจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 ม�ตร� 43(2) มีข้อกำ�หนดเรื่องก�รเม�แล้วขับ ขณะที่กฎ
กระทรวงฉบบัที่ 16 พ.ศ. 2537 ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัฉิบบันี้กำ�หนดให้มกีระบวนก�รทดสอบ
ก�รเม�แล้วขบั 

ตาราง 6.3: กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขบัในประเทศไทย

กฎหมาย รายละเอียด

พระราชบัญญัติการ
จราจรทางบก พ.ศ. 
2522 มาตรา 43 (2)

ม�ตร� 43 (2)

(2) ในขณะเม�สรุ�หรอืของเม�อย่�งอื่น

• ม�ตร� 43 ตร ี14 ในกรณมีเีหตอุนัควรเชื่อว่�ผู้ขบัขี่ผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร� 43 (1) หรอื (2) ผู้
ตรวจก�รมอีำ�น�จสั่งให้ผู้นั้นหยดุรถและสั่งให้มกี�ร   ทดสอบต�มม�ตร� 142 ด้วย

• ม�ตร� 43 จตัว� 15 ในกรณทีี่ผู้ตรวจก�รพบว่�ผู้ขบัขี่ผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร� 43 (1) หรอื (2) 
หรอืม�ตร� 43 ทว ิวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจก�รส่งตวัผู้นั้นพร้อมพย�นหลกัฐ�นในเบื้องต้นแก่
พนกัง�นสอบสวนผู้มอีำ�น�จโดยเรว็ แต่ต้องไม่เกนิหกชั่วโมงนบัแต่เวล�ที่พบก�รกระทำ�
คว�มผดิดงักล่�ว เพื่อดำ�เนนิคดตี่อไป

• ม�ตร� 142 เจ้�พนกัง�นจร�จรหรอืพนกัง�นเจ้�หน้�ที่มอีำ�น�จสั่งให้ผู้ขบัขี่หยดุรถในเมื่อ: 
(1) รถนั้นมสีภ�พไม่ถูกต้องต�มที่บญัญตัไิว้ในม�ตร� 6, (2) เหน็ว่�ผู้ขบัขี่หรอืบคุคลใดใน
รถนั้นได้ฝ่�ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติ�มบทบญัญตัแิห่งพระร�ชบญัญตันิี้หรอืกฎหม�ยอนัเกี่ยว
กบัรถนั้นๆ ในกรณทีี่มพีฤตกิ�รณ์อนัควรเชื่อว่�ผู้ขบัขี่ฝ่�ฝืนม�ตร� 43 (1) หรอื (2) ให้
เจ้�พนกัง�นจร�จร พนกัง�นสอบสวน หรอืพนกัง�นเจ้�หน้�ที่สั่งให้มกี�รทดสอบผู้ขบัขี่
ดงักล่�วว่�หย่อนคว�มส�ม�รถในอนัที่จะขบัหรอืเม�สรุ�หรอืของเม�อย่�งอื่นหรอืไม่ ใน
กรณทีี่ผู้ขบัขี่ต�มวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้�พนกัง�น จร�จร พนกัง�นสอบสวน 
หรอืพนกัง�นเจ้�หน้�ที่มอีำ�น�จกกัตวัผู้นั้นไว้ดำ�เนนิก�รทดสอบได้ภ�ยในระยะเวล�เท่�
ที่จำ�เป็นแห่งกรณ ีเพื่อให้ก�รทดสอบเสรจ็สิ้นไปโดยเรว็ ห�กผู้นั้นยอมให้ทดสอบและผล
ก�รทดสอบ ปร�กฏว่�ผลเป็นลบ กใ็ห้ปล่อยตวัไปทนัท ีในกรณทีี่มพีฤตกิ�รณ์อนัควรเชื่อ
ว่�ผู้ขบัขี่ขบัรถในขณะเม�สรุ�หรอืของเม�อย่�งอื่น ห�กผู้นั้นยงัไม่ยอมให้ทดสอบต�ม
วรรคส�มโดยไม่มเีหตอุนัสมควร ให้สนันษิฐ�นไว้ก่อนว่�ผู้นั้นฝ่�ฝืนม�ตร� 43 (2) ก�ร
ทดสอบภ�ยใต้ม�ตร�นี้ให้เป็นไปต�มกฎระเบยีบและกระบวนก�ร ที่กำ�หนดไว้ในกฎ
กระทรวง
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กฎหมาย รายละเอียด

พระราชบัญญัติการ
จราจรทางบก พ.ศ. 
2522 มาตรา 43 (2)

กฎกระทรวงฉบบัที่ 16 พ.ศ. 2537 ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัพิระร�ชบญัญตัฉิบบันี้
กำ�หนดกระบวนก�รทดสอบก�รเม�แล้วขบัไว้ดงันี้
• ก�รทดสอบให้ดำ�เนนิก�รด้วยวธิกี�รใดวธิกี�รหนึ่งต่อไปนี้

- ลมห�ยใจ โดยอ่�นค่�ของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ก�รตรวจปัสส�วะ
- ก�รตรวจเลือด

• ก�รทดสอบครั้งที่ 2 และ 3ให้ใช้ในกรณทีี่ไม่ส�ม�รถทดสอบต�ม 
วธิทีี่ 1 ได้ และก�รทดสอบครั้งที่ 3 ให้ดำ�เนนิก�รในโรงพย�บ�ลเท่�นั้น
- ให้ถือว่�ผู้ขับขี่เม�สุร�เมื่อ

1. ก�รตรวจวัดจ�กเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2. ก�รตรวจวัดจ�กลมห�ยใจ ให้ใช้ค่�สัมประสิทธิ์ในก�รแปลงค่�เท่�กับ 2000
3. ก�รตรวจวัดจ�กปัสส�วะ ให้ใช้ค่�สัมประสิทธิ์ในก�รแปลงค่�เท่�กับ 

เศษ 1 ส่วน 1.3

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�*

 กฎหม�ยไทยกำ�หนดปริม�ณแอลกอฮอล์ในเลือดสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล คือ 0.05 กรัม
ต่อเดซิลิตร อย่�งไรก็ต�ม ควรลดปริม�ณแอลกอฮอล์ในเลือดจ�กที่กำ�หนดไว้เดิมให้เหลือ 0.02 กรัมต่อ
เดซลิติรหรอืตำ่�กว่� ไม่ว่�จะเป็นผู้ขบัขี่ทั่วไปและผู้ขบัขี่มอืใหม่/เย�วชน นอกจ�กนี้ ม ี2 ประเดน็สำ�คญั คอื 
ม�ตร� 43(2) ไม่ครอบคลมุกรณผีู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์ขณะมนึเม� และคว�มแตกต่�งกนัของคว�มผดิฐ�น
เม�แล้วขบัต�มที่กำ�หนดในกรมธรรม์ประกนัภยั (Insurance Policy) และในกฎกระทรวงฉบบัที่ 16  กล่�วคอื 
กรมธรรม์ประกนัภยักำ�หนดปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืด 150 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ ส่วนกฎกระทรวงฉบบัที่ 
16 กำ�หนดปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืด 50 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์

ตาราง 6.4: รายการตรวจสอบเพ่ือประเมนิความครอบคลมุของกฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขบั

มี ไม่มี

1. การจ�ากัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

ก�รจำ�กดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดสอดคล้องกบัผลก�รค้นคว้�วจิยัและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกบัก�รเม�
แล้วขบั

√

จำ�กดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืด (0.02 กรมัต่อเดซลิติรหรอืตำ่�กว่�) สำ�หรบัผู้ขบัขี่ทั่วไปและผู้ขบัขี่มอื
ใหม่หรอืวยัรุ่น

√

2. การจ�ากัดการจ�าหน่ายแอลกอฮอล์

จำ�กดัอ�ยขุั้นตำ่�ของผู้ดื่มเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ √

มบีทกำ�หนดโทษห�กจำ�หน่�ยเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ให้กบัผู้มอี�ยตุำ่�กว่�กฎหม�ยกำ�หนด √

3. การบังคับใช้กฎหมาย

มขี้อกำ�หนดให้ประก�ศก�รบงัคบัใช้กฎหม�ย (ถ้�ม)ี √
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มี ไม่มี

มกีฎหม�ยกำ�หนดให้สุ่มตรวจวดัลมห�ยใจ หรอืตั้งด่�นตรวจวดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ √

กำ�หนดให้ตรวจวดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ของทกุคนที่เกี่ยวข้องในอบุตัเิหต ุ(ณ โรงพย�บ�ลหรอืสถ�นที่เกดิ
อบุตัเิหต)ุ

√

กำ�หนดว่�ผู้ใดมอีำ�น�จบงัคบัใช้กฎหม�ย √

มกีลไกตรวจสอบก�รจำ�หน่�ยเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ให้ผู้มอี�ยตุำ่�กว่�กฎหม�ยกำ�หนด √

4. บทก�าหนดโทษ

มบีทกำ�หนดโทษ (โทษปรบัและก�รหกัคะแนน) ต�มระดบัคว�มร้�ยแรงว่�มปีรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืด
เกนิกว่�กฎหม�ยกำ�หนดม�กเพยีงใด

√

มบีทกำ�หนดโทษปรบัเป็นก�รเฉพ�ะ √

มขี้อกำ�หนดในก�รปรบัพฤตกิรรมผู้ขบัขี่ (Driver Remediation) √

กำ�หนดให้พกัใบอนญุ�ตต�มระดบัคว�มร้�ยแรงว่�มปีรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิกว่�กฎหม�ย
กำ�หนดม�กเพยีงใด

√

มขี้อกำ�หนดยดึย�นพ�หนะ √

มบีทกำ�หนดโทษรวมถงึบทลงโทษท�งอ�ญ� พร้อมทั้งประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ที่เกี่ยวข้องหรอืไม่ √

5. มาตรการอื่นๆ ด้านการเมาแล้วขับ

มอีำ�น�จใช้ระบบป้องกนัก�รตดิเครื่องยนต์ห�กปรมิ�ณแอลกอฮอล์เกนิกฎหม�ยกำ�หนด (Alcohol 
Ignition Interlock Programs) รวมทั้ง หลกัเกณฑ์ต่�งๆ สำ�หรบัผู้กระทำ�ผดิ

√

6.3 การสวมหมวกนิรภัย
พระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 ม�ตร� 122 กำ�หนดให้สวมหมวกนริภยั (ต�ร�ง 6.5) และกฎ
กระทรวงฉบบัที่ 14 ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 กำ�หนดกฎเกณฑ์ ว่�
ด้วยประเภทหมวกนิรภัยและก�รใช้ส�ยรัดหมวกนิรภัย นอกจ�กนี้ ม�ตรฐ�นหมวกนิรภัยต้องเป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�น TIS 369-2557 อกีด้วย

 ต�ร�ง 6.6 ระบวุ่�กฎหม�ยหมวกนริภยัของประเทศไทยค่อนข้�งครบถ้วนสมบรูณ์ อย่�งไรกต็�ม 
จ�กก�รวเิคร�ะห์พบว่� กฎหม�ยไทยไม่ได้กำ�หนดม�ตรฐ�นหมวกนริภยัสำ�หรบัเดก็ ไม่มบีทกำ�หนดโทษยดึ
รถจกัรย�นยนต์ และไม่มกี�รกำ�หนดให้ผูข้บัขี่รถจกัรย�นยนต์ 3 ล้อและรถจกัรย�นยนต์ไฟฟ้�สวมหมวกนริภยั
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ตาราง 6.5: กฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัยในประเทศไทย

กฎหมาย รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522

มาตรา 122

ม�ตร� 122

• ผู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์และคนโดยส�รรถจกัรย�นยนต์ต้องสวมหมวกที่จดัทำ�
ขึ้นโดยเฉพ�ะเพื่อป้องกนัอนัตร�ยในขณะขบัขี่และโดยส�ร

• ห้�มมใิห้ผู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์ต�มวรรคหนึ่งขบัขี่รถจกัรย�นยนต์ 
ในขณะที่คนโดยส�รรถจกัรย�นยนต์มไิด้สวมหมวกที่จดัทำ�ขึ้นโดยเฉพ�ะเพื่อ
ป้องกนัอนัตร�ย

• ลกัษณะและวธิกี�รใช้หมวกเพื่อป้องกนัอนัตร�ยต�มวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปต�ม
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงคว�มในวรรคหนึ่งมใิห้ใช้บงัคบัแก่ภกิษ ุส�มเณร 
นกัพรต นกับวช หรอืผู้นบัถอืลทัธศิ�สน�อื่นที่ใช้ผ้�หรอืสิ่งอื่นโพกศรีษะต�ม
ประเพณนียิมนั้น หรอืบคุคลใดที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ม�ตร� 148

• ผู้ใดฝ่�ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติ�มม�ตร� 122 ต้องต้องระว�งโทษปรบัไม่เกนิห้�
ร้อยบ�ท

• ถ้�ผู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์กระทำ�คว�มผดิต�มม�ตร� 122 วรรค 2 ผู้กระทำ�
ต้องระว�งโทษเป็นสองเท่�ของโทษที่กำ�หนดไว้ในวรรคหนึ่ง

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�*

ตาราง 6.6: รายการตรวจสอบเพือ่ประเมนิความครอบคลมุของกฎหมายว่าด้วยหมวกนิรภัย

มี ไม่มี

1. การสวมหมวกนิรภัย

กำ�หนดให้ผู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์ทกุคน (ผู้ขบัขี่และผู้โดยส�รรถจกัรย�นยนต์) สวมหมวกนริภยั √

กำ�หนดให้สวมหมวกนริภยัที่มสี�ยรดัเหม�ะสมและสวมหมวกนริภยัที่ได้ม�ตรฐ�น √

กำ�หนดให้ผู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์สวมหมวกนริภยัในถนนทกุประเภท √

กำ�หนดให้ผู้ขบัขี่ย�นย�นพ�หนะที่เดนิด้วยกำ�ลงัเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ทกุประเภท) ทั้ง 2 หรอื 3 ล้อ  
สวมหมวกนริภยั

√

กำ�หนดอ�ยขุั้นตำ่�ของผู้ขบัขี่รถจกัรย�นยนต์ √

2. การจ�ากัดการจ�าหน่ายแอลกอฮอล์

กำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัของหมวกนริภยัต�มม�ตรฐ�นส�กล √

มขี้อบงัคบัก�รตดิฉล�กผลติภณัฑ์และก�รป้องกนัก�รแปลงสภ�พ √

มขี้อบงัคบัหมวกนริภยัสำ�หรบัเดก็ (เช่น อ�ยแุละส่วนสูง) ขึ้นกบัอ�ยขุองเดก็ว่�ส�ม�รถขบัขี่รถ
จกัรย�นยนต์ได้เมื่อมอี�ยเุท่�ใด

√
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มี ไม่มี

3. การบังคับใช้กฎหมาย

กำ�หนดว่�ผู้ใดมอีำ�น�จบงัคบัใช้กฎหม�ย √

ส�ม�รถบงัคบัใช้กฎหม�ยขณะกระทำ�ผดิซึ่งหน้�: ควบคมุตวัผู้กระทำ�ผดิไว้ดำ�เนนิคดตี�มกฎหม�ยได้
แม้ว่�จะไม่ได้กระทำ�คว�มผดิฐ�นอื่นต�มกฎหม�ยจร�จรกต็�ม

√

4. Penalties

กำ�หนดโทษปรบั √

มขี้อกำ�หนดยดึย�นพ�หนะ √

5. มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ด้านการสวมหมวกนิรภัย

กำ�หนดโทษสำ�หรบัก�รจำ�หน่�ยหมวกนริภยัที่ไม่ได้ม�ตรฐ�น √

กำ�หนดโทษสำ�หรบัก�รปลอมแปลงฉล�กผลติภณัฑ์ √

กำ�หนดให้ผู้โดยส�รรถจกัรย�นยนต์ส�ธ�รณะสวมหมวกนริภยั ไม่ว่�จะเป็นรถจกัรย�นยนต์ 2 และ 3 
ล้อ ซึ่งเดนิด้วยกำ�ลงัเครื่องยนต์

√

6.4 การคาดเข็มขัดนิรภัย

พระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 ม�ตร� 123 กำ�หนดให้ค�ดเขม็ขดันริภยั แต่ไม่ได้กำ�หนดให้ 
ผูน้ั่งตอนหลงัค�ดเขม็ขดันริภยั (ต�ร�ง 6.7 และ 6.8) อย่�งไรกต็�ม กฎกระทรวงกำ�หนดคว�มปลอดภยัและ
คว�มสงบเรยีบร้อยที่ผู้โดยส�รต้องปฏบิตัใินระหว่�งก�รโดยส�ร พ.ศ. 2557 กำ�หนดให้ผู้โดยส�รรถยนต์ทกุ
คนค�ดเขด็ขดันริภยัตลอดเวล� ทั้งนี้ ม�ตรฐ�นเขม็ขดันริภยัให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น TIS721-2551

มาตรา 6.7: กฎหมายว่าด้วยเขม็ขดันิรภัยในประเทศไทย

กฎหมาย รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522

มาตรา 122

ม�ตร� 122

• ห้�มมใิห้ผู้ขบัขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้�แถวเดยีวกบัที่นั่งผู้ขบัขี่
รถยนต์เกนิสองคน

• ผู้ขบัขี่รถยนต์ต้องรดัร่�งก�ยด้วยเขม็ขดันริภยัไว้กบัที่นั่งในขณะขบัขี่รถยนต์ 
และต้องจดัให้คนโดยส�รรถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้�แถวเดยีวกบัที่นั่งผู้ขบัขี่
รถยนต์รดัร่�งก�ยไว้กบัที่นั่งด้วยเขม็ขดันริภยั ขณะโดยส�รรถยนต์ และคน
โดยส�รรถยนต์ดงักล่�วต้องรดัร่�งก�ยด้วยเขม็ขดันริภยัไว้กบัที่นั่งในขณะ
โดยส�รรถยนต์ด้วย

• ประเภทหรอืชนดิของรถยนต์ ลกัษณะและวธิกี�รใช้เขม็ขดันริภยัต�มวรรค
สอง ให้เป็นไปต�มที่อธบิดกีำ�หนด โดยประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�*
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ตาราง 6.8: รายการตรวจสอบเพ่ือประเมินความครอบคลมุของกฎหมายว่าด้วยการคาดเข็มขดันิรภัย

มี ไม่มี

1. กฎหมายก�าหนดให้ทุกคนในรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย √

2. มาตรฐานการผลิต

มขี้อบงัคบัเกี่ยวกบัเขม็ขดันริภยั √

กำ�หนดม�ตรฐ�นสำ�หรบัรถยนต์นำ�เข้� √

กำ�หนดให้รถยนต์เก่�ตดิตั้งเขม็ขดันริภยัและกำ�หนดระยะเวล�เปลี่ยนผ่�น √

3. การบังคับใช้กฎหมาย

กำ�หนดว่�ผู้ใดมอีำ�น�จบงัคบัใช้กฎหม�ย √

กำ�หนดให้บงัคบัใช้กฎหม�ยได้ทั้งก�รกระทำ�ผดิซึ่งหน้� กบั ก�รกระทำ�ผดิร่วมกบัฐ�นคว�มผดิอื่น 
(Primary versus Secondary Enforcement)

√

4. บทก�าหนดโทษ

กำ�หนดโทษปรบัห�กไม่ค�ดเขม็ขดันริภยั √

5. มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ ด้านการคาดเข็มขัดนิรภัย

ห้�มมผีู้โดยส�รเกนิจำ�นวนที่นั่งและมผีู้โดยส�รม�กเกนิไป √

กำ�หนดให้มกี�รตรวจสอบสมำ่�เสมอ √

6.5 เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กในรถยนต์
ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนิรภัยสำ�หรับเด็กในรถยนต์ (ต�ร�ง 6.9) อย่�งไรก็ต�ม  
อ�จแก้ไขพระร�ชบญัญตัคิุ้มครองเดก็เพื่อเพิ่มเตมิข้อกำ�หนดเกี่ยวกบัเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ในรถยนต์ ทั้งนี้ 
ต�มที่อธบิ�ยในต�ร�ง 6.10 อ�จมกี�รออกกฎกระทรวงต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัคิุ้มครองเดก็เพื่อคว�ม

ปลอดภยัและสวสัดภิ�พของเดก็

ตาราง 6.9: รายการตรวจสอบเพือ่ประเมนิความครอบคลมุของกฎหมายว่าด้วยเบาะนิรภัยส�าหรบัเด็ก
ในรถยนต์

มี ไม่มี

1. การใช้เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กในรถยนต์

บงัคบัให้ใช้เบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ที่เหม�ะสมกบัอ�ย ุส่วนสูงและนำ้�หนกั √

ก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง: ว�งหนัไปท�งด้�นหน้� กบั ไปท�งด้�นหลงั √

ก�รให้เดก็นั่งที่ที่นั่งด้�นหน้� √

ม�ตรฐ�นเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็และก�รตดิฉล�กผลติภณัฑ์ √

2. การบังคับใช้กฎหมาย

กำ�หนดผู้มอีำ�น�จบงัคบัใช้กฎหม�ย √
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มี ไม่มี

3. บทก�าหนดโทษ

กำ�หนดโทษปรบั √

บทกำ�หนดโทษอื่นๆ √

4. กลไกทางกฎหมายอื่นๆ

ม�ตรก�รอื่นๆ √

ตาราง 6.10: พระราชบญัญัตคิุม้ครองเด็ก

กฎหมาย รายละเอียด

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546

มาตรา 22 และ 23

ม�ตร� 22

ก�รปฏบิตัติ่อเดก็ไม่ว่�กรณใีด ให้คำ�นงึถงึประโยชน์สูงสดุของเดก็เป็นสำ�คญัและ
ไม่ให้มกี�รเลอืกปฏบิตั ิโดยไม่เป็นธรรม

ก�รกระทำ�ใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของเดก็ หรอืเป็นก�รเลอืกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมต่อเดก็หรอืไม่ ให้พจิ�รณ�ต�มแนวท�งที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ม�ตร� 23

ผู้ปกครองต้องให้ก�รอปุก�ระเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพฒัน�เดก็ที่อยู่ในคว�ม
ปกครองดูแลของตนต�มสมควรแก่ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมแห่ง
ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวงและ
ต้องคุ้มครองสวสัดภิ�พเดก็ที่อยู่ในคว�มปกครองดูแลของตนมใิห้ตกอยู่ในภ�วะ
อนัน่�จะเกดิอนัตร�ยแก่ร่�งก�ยหรอืจติใจ

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�*

6.6 เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทยกับแนวปฏิบัติสากล

ความเร็ว

ก�รจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็ในแต่ละประเทศทั่วโลกแตกต่�งกนัขึ้นอยูก่บัโครงสร้�งพื้นฐ�นของถนนในประเทศ
นั้นๆ รวมทั้ง ประเภทย�นพ�หนะและประเภทถนน ประเทศเยอรมนเีป็นประเทศเดยีวที่ไม่ได้กำ�หนดอตัร�
คว�มเรว็สูงสดุสำ�หรบัท�งหลวง (Autobahns)

 ต�ร�ง 6.11 เปรียบเทียบก�รจำ�กัดอัตร�คว�มเร็วในประเทศไทยกับประเทศที่มีร�ยได้สูง เช่น 
ประเทศญี่ปุน่ สหร�ชอ�ณ�จกัร และสหรฐัอเมรกิ� ข้อมลูในต�ร�งชี้ว่�อตัร�คว�มเรว็สงูสดุต�มกฎหม�ยไทย
สงูกว่�ประเทศญี่ปุน่และสหร�ชอ�ณ�จกัร อย่�งไรกต็�ม ในสหรฐัอเมรกิ� ก�รจำ�กดัอตัร�คว�มเรว็ในแต่ละรฐั  
แตกต่�งกนั กล่�วคอื มอีตัร�คว�มเรว็สูงสดุในเขตเมอืงระหว่�ง 32-105 กโิลเมตรต่อชั่วโมง1 
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ตาราง 6.11: การจ�ากดัอตัราความเรว็ในประเทศไทย ประเทศญีปุ่่น สหราชอาณาจักร และสหรฐัอเมรกิา

ประเทศ

อัตราความเร็ว
สูงสุด

ในเขตเมือง
(กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง)

อตัราความเรว็
สูงสุด

ในเขตชนบท
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

อัตราความเร็ว
สูงสุด

บนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

หน่วยงาน
ท้องถิ่น
มีอ�านาจ

จ�ากัดอัตรา
ความเร็ว
สูงสุด

การบังคับใช้
กฎหมาย
(คะแนน
เต็ม10)

ไทย 80 90 120 ไม่มี 3

ญี่ปุ่น 60 60 100 มี 7

สหราช
อาณาจักร

48 96 112 มี –

สหรัฐอเมริกา 32–105 40–121 105–121 มี –

อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558

 ต�ร�ง 6.12 เปรยีบเทยีบอตัร�คว�มเรว็สูงสดุในประเทศไทยกบัประเทศอื่นที่เป็นสม�ชิกสม�คม

ประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้แก่ ประเทศกมัพชู� ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศล�ว 

ประเทศม�เลเซยี ประเทศเมยีนม�ร์ ประเทศฟิลปิปินส์ ประเทศสงิคโปร์ และประเทศเวยีดน�ม โดยพบว่� 

ประเทศไทยกำ�หนดอตัร�คว�มเรว็สงูสดุในเขตเมอืงไว้สงูกว่�ทกุประเทศอย่�งม�ก ยกเว้น ประเทศม�เลเซยี 

นอกจ�กนี้ ประเทศไทยมคีะแนนตำ่�สดุด้�นก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยอกีด้วย1

ตาราง 6.12: อตัราความเร็วสงูสดุในประเทศไทยและประเทศอ่ืนทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

ประเทศ

อัตรา
ความเร็ว
สูงสุด

ในเขตเมือง
(กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง)

อัตรา
ความเร็ว
สูงสุด

ในเขตชนบท
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

อัตราความเร็ว
สูงสุด

บนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
(กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง)

หน่วยงาน
ท้องถิ่น
มีอ�านาจ

จ�ากัดอัตรา
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

อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558
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การเมาแล้วขับ

ต�ร�ง 6.13 เปรียบเทียบกฎหม�ยว่�ด้วยก�รเม�แล้วขับในประเทศไทยกับประเทศที่มีร�ยได้สูง เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น สหร�ชอ�ณ�จกัร และสหรฐัอเมรกิ� ข้อมูลในต�ร�งนี้ระบวุ่� กฎหม�ยไทยกำ�หนดปรมิ�ณ 
แอลกอฮอล์ในเลอืดสูงกว่�กฎหม�ยญี่ปุ่น แต่ตำ่�กว่�สหร�ชอ�ณ�จกัรและสหรฐัอเมรกิ� ทกุประเทศมกี�ร 
สุ่มตรวจวดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดด้วยวธิเีป่�ลมห�ยใจ1 

ตาราง 6.13: กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทย ประเทศญีปุ่่น สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมรกิา

ประเทศ
ปรมิาณแอลกอฮอล์

ในเลือด ส�าหรับ
ประชากรทั่วไป

ปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือด ส�าหรับ

ผู้ขับขี่มือใหม่/วัยรุ่น

การสุ่มตรวจ 
ด้วยวิธีเป่าลม

หายใจ

การบังคับใช้
กฎหมาย

(คะแนนเต็ม 10)

ไทย 0.05 0.05 มี 6

ญี่ปุ่น 0.03 0.03 มี 9

สหราชอาณาจักร 0.08 0.08 มี –

สหรัฐอเมริกา 0.08 0.00–0.08 มี –

อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558

 ประเทศไทยกำ�หนดปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดสำ�หรบัประช�ชนทั่วไปเท่�กบัหรอืตำ่�กว่�ประเทศ
อื่นในอ�เซียน ส่วนก�รบังคับใช้กฎหม�ยว่�ด้วยก�รเม�แล้วขับในประเทศไทยได้ 6 คะแนน ซึ่งสูงกว่� 

ประเทศอื่นๆ แต่ตำ่�กว่�ประเทศสงิคโปร์ (ต�ร�งที่ 6.14) 

ตาราง 6.14: กฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับในประเทศไทยและประเทศอ่ืนทีเ่ป็นสมาชกิสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ประเทศ
ปริมาณแอลกอฮอล์

ในเลือด ส�าหรับ
ประชากรทั่วไป

ปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือด ส�าหรับ

ผู้ขับขี่มือใหม่/วัยรุ่น

การสุ่มตรวจ 
ด้วยวิธีเป่าลม

หายใจ

การบังคับใช้
กฎหมาย

(คะแนนเต็ม 10)

ไทย 0.05 0.05 มี 6

เวียดนาม 0.00–0.05 0.00–0.05 มี 5

กัมพูชา 0.05 0.05 มี 4

มาเลเซีย 0.08 0.08 มี 5

สิงคโปร์ 0.08 0.08 มี 8

ลาว 0.05 0.05 ไม่มี 2

อินโดนีเซีย – – มี 5

ฟิลิปปินส์ 0.05 0.05 มี 1

เมียนมาร์ 0.08 0.08 – –

 อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558
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การสวมหมวกนิรภัย

ก�รเปรยีบเทยีบกฎหม�ยว่�ด้วยก�รสวมหมวกนริภยัในประเทศสม�ชกิสม�คมประช�ช�ตแิห่งเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้นบัว่�เป็นประโยชน์ยิ่ง เพร�ะว่�รถจกัรย�นยนต์เป็นที่นยิมแพร่หล�ยในประเทศเหล่�นี้ ต�ร�ง 6.15 ระบุ
ว่� ทกุประเทศมกีฎหม�ยกำ�หนดให้ผูข้บัขี่รถจกัรย�นยนต์สวมหมวกนริภยั มเีพยีงประเทศกมัพชู�ที่ไม่มกีฎหม�ย
กำ�หนดให้ผูโ้ดยส�รรถจกัรย�นยนต์สวมหมวกนริภยั ประเทศไทยได้คะแนนก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยระดบัเดยีว
กบัประเทศฟิลปิปินส์ (6 และ 6) ซึ่งที่สงูกว่�คะแนนของประเทศกมัพชู�และประเทศม�เลเซยี (6 และ 5 และ 5) 
อย่�งไรกต็�ม อตัร�ก�รสวมหมวกนริภยัในประเทศไทย (ร้อยละ 52) ตำ่�กว่�ทั้ง 3 ประเทศ (ประเทศกมัพชู� 
ร้อยละ 64 ประเทศม�เลเซยี ร้อยละ 97 และประเทศฟิลปิปินส์ร้อยละ 80)1  ดงันั้น ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วย
หมวกนริภยัในประเทศไทยยงัไม่ดพีอ

ตาราง 6.15: กฎหมายว่าด้วยการสวมหมวกนริภยัในประเทศไทยและประเทศอ่ืนทีเ่ป็นสมาชกิสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ประเทศ
ก�าหนดให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
สวมหมวกนิรภัย

ก�าหนดให้ผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
สวมหมวกนิรภัย

ระดับการบังคับ
ใช้กฎหมาย

(คะแนนเต็ม 10)

อัตราการสวม
หมวกนิรภัย

ไทย กำ�หนด กำ�หนด 6 ผู้ขบัขี่ ร้อยละ 52
ผู้โดยส�ร ร้อยละ 20

เวียดนาม กำ�หนด กำ�หนด 9 ผู้ขบัขี่ ร้อยละ 96
ผู้โดยส�ร ร้อยละ 83

กัมพูชา กำ�หนด ไม่กำ�หนด 5 ผู้ขบัขี่ ร้อยละ 64
ผู้โดยส�ร ร้อยละ 6

มาเลเซีย กำ�หนด กำ�หนด 5 ผู้ขบัขี่ ร้อยละ 97
ผู้โดยส�ร ร้อยละ 89

สิงคโปร์ กำ�หนด กำ�หนด 9 ไม่มขี้อมูล

ลาว กำ�หนด กำ�หนด 7 ไม่มขี้อมูล

อินโดนีเซีย กำ�หนด กำ�หนด 8 ผู้ขบัขี่ ร้อยละ 80
ผู้โดยส�ร ร้อยละ 52

ฟิลิปปินส์ กำ�หนด กำ�หนด 6 ผู้ขบัขี่ ร้อยละ 80
ผู้โดยส�ร ร้อยละ 51

เมียนมาร์ กำ�หนด กำ�หนด 5 ร้อยละ 48-51

อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558

 อัตร�ก�รสวมหมวกนิรภัยระดับประเทศในประเทศไทยแม้ว่�จะไม่สูงม�ก แต่ค่อนข้�งประสบ
คว�มสำ�เรจ็ในระดบัจงัหวดั โดยในช่วงทศวรรษที่ 1990 (ร�ว พ.ศ. 2533-2543) ซึ่งกฎหม�ยเริ่มกำ�หนดให้
สวมหมวกนริภยั จงัหวดัขอนแก่นประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รเพิ่มอตัร�ก�รสวมหมวกนริภยัสูงถงึร้อยละ 90 
ทำ�ให้ก�รบ�ดเจบ็ศรีษะลดลงร้อยละ 40 คว�มสำ�เรจ็นี้เกดิจ�กก�รมุง่มั่นของคณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั
จงัหวดัขอนแก่นในก�รให้ก�รศกึษ�แก่ประช�ชน ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยเข้มงวด  และสร้�งเครอืข�่ยเฝ้�ระวงั



62 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

ก�รบ�ดเจ็บ เพื่อตรวจติดต�มก�รบ�ดเจ็บที่มีส�เหตุจ�กรถจักรย�นยนต์13 อย่�งไรก็ต�ม น่�เสียด�ย
ว่� ปัจจบุนั อตัร�ก�รสวมหมวกนริภยัในจงัหวดัขอนแก่นเหลอืเพยีงประม�ณร้อยละ 48 สำ�หรบัผู้ขับขี่รถ
จักรย�นยนต์ และร้อยละ 28 สำ�หรับผู้โดยส�รรถจักรย�นยนต์ (หน่วยเฝ้�ระวังและสะท้อนสถ�นก�รณ์
คว�มปลอดภยัท�งถนน, 2556)

การคาดเข็มขัดนิรภัย

ประเทศสม�ชกิสม�คมประช�ช�ตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทกุประเทศมกีฎหม�ยกำ�หนดให้ผูน้ั่งตอนหน้�
ค�ดเขม็ขดันริภยั แต่ประเทศสงิคโปร์และประเทศฟิลปิปินส์เท่�นั้นที่มกีฎหม�ยกำ�หนดให้ผูน้ั่งตอนหลงัค�ด 
เขม็ขดันริภยั1 อกีทั้ง พบว่� ประเทศเหล่�นี้โดยส่วนใหญ่มคีะแนนก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยในระดบักล�งถงึน้อย 
คอื 2 ถงึ 6 

ตาราง 6.16: กฎหมายว่าด้วยการคาดเขม็ขัดนริภยัในประเทศไทยและประเทศอ่ืนทีเ่ป็นสมาชกิสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ประเทศ
ก�าหนดให้

ผู้นั่งตอนหน้า
คาดเข็มขัดนิรภัย

ก�าหนดให้
ผู้นั่งตอนหลัง

คาดเข็มขัดนิรภัย

ระดับการบังคับ
ใช้กฎหมาย

(คะแนนเต็ม 10)

อัตราการคาด
เข็มขัดนิรภัย

ไทย กำ�หนด ไม่กำ�หนด 6 ผู้ขบัขี่รถยนต์ ร้อยละ 58 
ผู้นั่งตอนหน้� ร้อยละ 54

เวียดนาม กำ�หนด ไม่กำ�หนด 6 ไม่มขี้อมูล

กัมพูชา กำ�หนด ไม่กำ�หนด 5 ไม่มขี้อมูล

มาเลเซีย กำ�หนด ไม่กำ�หนด 4 ผู้นั่งตอนหน้� ร้อยละ 77
ผู้นั่งตอนหลงั ร้อยละ 13

สิงคโปร์ กำ�หนด กำ�หนด 8 ไม่มขี้อมูล

ลาว กำ�หนด ไม่กำ�หนด 2 ไม่มขี้อมูล

อินโดนีเซีย กำ�หนด ไม่กำ�หนด 8 ไม่มขี้อมูล

ฟิลิปปินส์ กำ�หนด กำ�หนด 5 ผู้ขบัขี่รถยนต์  
ร้อยละ  50

เมียนมาร์ ไม่กำ�หนด ไม่กำ�หนด ไม่มขี้อมูล ไม่มขี้อมูล

อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558

เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กในรถยนต์

ประเทศไทยและประเทศสม�ชกิสม�คมประช�ช�ตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดยส่วนใหญ่ไม่มกีฎหม�ยว่�ด้วย
เบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ในรถยนต์ ยกเว้น ประเทศกมัพชู�และประเทศสงิคโปร์ นอกจ�กนี้ประเทศฟิลลปิปินส์
เป็นประเทศเดยีวในกลุม่ประเทศสม�ชกิสม�คมประช�ช�ตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ที่มขี้อกำ�หนดเกี่ยวกบั

เดก็ซึ่งนั่งตอนหน้�ของรถยนต์ (ต�ร�ง 6.17)
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ตาราง 6.17: กฎหมายว่าด้วยเบาะนริภยัส�าหรบัเด็กในรถยนต์ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนทีเ่ป็น
สมาชกิสมาคมประชาชาต ิแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ประเทศ
กฎหมายระดับประเทศ 

ว่าด้วยเบาะนิรภัย
ส�าหรับเด็กในรถยนต์

ข้อก�าหนดเกี่ยว
กับเด็กที่นั่งเบาะ
หน้าของรถยนต์

กฎหมายว่าด้วย
เบาะนิรภัยส�าหรับ

เด็กในรถยนต์
อยู่พื้นฐานของ

การบังคับใช้
กฎหมาย

(คะแนนเต็ม 
10)

ไทย ไม่มี ไม่มี – –

เวียดนาม ไม่มี ไม่มี – –

กัมพูชา มี ไม่มี อ�ยุ 0

มาเลเซีย ไม่มี ไม่มี – –

สิงคโปร์ มี ไม่มี นำ้�หนกั/ส่วนสูง 8

ลาว มี ไม่มี – 1

อินโดนีเซีย ไม่มี ไม่มี – –

ฟิลิปปินส์ ไม่มี มี – –

เมียนมาร์ ไม่มี ไม่มี – –

อ้�งองิ: องค์ก�รอน�มยัโลก, 2558

 ก�รศึกษ�ในภูมิภ�คอื่นของโลก พบว่� สหภ�พยุโรปกำ�หนดให้ใช้เบ�ะนิรภัยสำ�หรับเด็กใน
รถยนต์ต�มระเบยีบที่ 2003/20/EC ของรฐัสภ�และคณะมนตรยีโุรป (Directive 2003/20/EC of the European 
Parliament and the Council) ซึ่งกำ�หนดให้เดก็ทกุคนที่มสี่วนสูงไม่ถงึ 150 เซน็ตเิมตรต้องนั่งในเบ�ะนริภยั 
ซึ่งได้ม�ตรฐ�นระเบยีบ “UN ECE Regulation 44/04” และระเบยีบที่ 77/541/ECC29 ต่อม� ใน พ.ศ. 2556 
สหภ�พยโุรปประก�ศใช้ระเบยีบ “i-side Regulation” กบัเดก็อ�ยตุำ่�กว่� 15 เดอืน ระเบยีบฉบบันี้ใช้ระบบจดั
ประเภทต�มคว�มสูงของเดก็ (Height-based Classifif ication System) และกำ�หนดให้เดก็นั่งหนัไปท�งด้�นหลงั
เป็นเวล�น�นขึ้นเพื่อป้องกนัเดก็ได้ม�กขึ้น30 นอกจ�กนี้ เบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็อ�จองิกบันำ้�หนกัของเดก็ได้

เช่นกนั ต�มที่อธบิ�ยในต�ร�ง 6.18 

ตาราง 6.18: เบาะนริภัยส�าหรับเด็ก

น้�าหนักของเด็ก เบาะนิรภัยส�าหรับเด็ก

0-25 กิโลกรัม เบ�ะนั่งสำ�หรบัเดก็ (Baby Carrier) หรอืที่นั่งสำ�หรบัเดก็ (Baby Seat) ตดิตั้งในตำ�แหน่ง
หนัไปด้�นหลงั และมสี�ยรดั

9-18 กิโลกรัม ที่นั่งสำ�หรบัเดก็ ตดิตั้งในตำ�แหน่งหนัไปด้�นหลงัหรอืด้�นหน้� และมสี�ยรดัหรอือปุกรณ์
ป้องกนั

15-36 กิโลกรัม ที่นั่งสำ�หรบัเดก็ (เบ�ะรองนั่งประเภทผนกัพงิสูงสำ�หรบัเดก็) ตดิตั้งในตำ�แหน่งหนัไปด้�น
หน้� และมเีขม็ขดันริภยั 

มากกว่า 22 กิโลกรัม เบ�ะรองนั่งสำ�หรบัเดก็ (Booster Cushion)

อ้�งองิ: รฐับ�ลสหร�ชอ�ณ�จกัร, 2558
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6.7 สรุปและค�าแนะน�า

ก�รประเมนิเชงิลกึเผยว่� แม้ว่�ประเทศไทยมกีฎหม�ยซึ่งจำ�เป็นต่อก�รแก้ไขปัจจยัเสี่ยงต่อคว�มปลอดภยั
ท�งถนนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่กฎหม�ยยงัมชี่องโหว่ ซึ่งต้องแก้ไข นอกจ�กนี้ ประเทศไทยควรบงัคบัใช้
กฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนิรภัยสำ�หรับเด็กในรถยนต์เพื่อป้องกันเด็กที่นั่งในรถยนต์ ทั้งนี้ คำ�แนะนำ�เป็นก�ร
เฉพ�ะสำ�หรบัแต่ละปัจจยัคว�มเสี่ยงมดีงันี้ 

ความเร็ว

§ ลดคว�มสงูสดุในเขตเมอืงเหลอื 50 กโิลเมตรต่อชั่วโมง หรอืตำ่�กว่� ก�รประเมนิครั้งนี้ชี้ว่� คว�มเรว็

สงูสดุในเขตเมอืงในประเทศไทยค่อนข้�งสงู ดงันั้น ก�รดำ�เนนิก�รต�มคำ�แนะนำ�นี้ คอืควรแก้ไขกฎ

กระทรวง ฉบบัที่ 6 ออกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตัจิร�จรท�งบก และกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 ออก

ต�มคว�มในพระบญัญตัทิ�งหลวง

§ ทำ�ให้กฎหม�ยว่�ด้วยเรว็ ซึ่งใช้บงัคบัในปัจจบุนั สอดคล้องกนั คำ�นยิ�มประเภทถนนและประเภท

ย�นพ�หนะในกฎหม�ยว่�ด้วยอตัร�คว�มเรว็ทั้ง 2 ฉบบัควรสอดคล้องกนัเพื่อให้ตำ�รวจและหน่วย

ง�นอื่นด้�นก�รจร�จรตคีว�มกฎหม�ยได้โดยง่�ย

§ ปรับปรุงระบบก�รจัดประเภทถนน ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้กำ�หนดไว้ ชัดเจนเกี่ยวกับศักดิ์ด้�น

ก�รใช้ง�นต�มประเภทถนน (Functional Hierarchy of Road Classes) พระร�ชบญัญตักิ�รจร�จร

ท�งบกกำ�หนดย�นพ�หนะไว้ 2 ประเภทต�มนำ้�หนักบรรทุกสูงสุด แต่พระร�ชบัญญัติท�งหลวง

กำ�หนดย�นพ�หนะไว้ม�กกว่� 2 ประเภท ดงันั้น กฎหม�ยที่เหม�ะสมต่อก�รบงัคบัใช้คอื พระร�ช

บญัญตัทิ�งหลวง นอกจ�กนี้ ประเทศไทยอ�จพจิ�รณ�ตวัอย่�งของสหร�ชอ�ณ�จกัรในก�รแก้ไข

ข้อจำ�กดัของกฎหม�ยที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจบุนักไ็ด้

ตาราง 6.19: การจ�ากดัอตัราความเร็วสูงสุดแห่งชาตขิองสหราชอาณาจักร

ประเภทยานพาหนะ

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)
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ประเภทยานพาหนะ

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�้าหนัก
สูงสุดรถเปล่า 
ไม่เกิน 3.05 ตัน) 

30 (48) 60 (96) 70 (112) 70 (112)

รถบ้าน (น�้าหนักสูงสุดรถเปล่า
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�้าหนัก
บรรทุกสูงสุดไม่เกิน 7.5 ตัน

30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112) 
60 (96)  

ถ้�มกี�รพ่วงท้�ย

ยานพาหนะขนสินค้า (น�้าหนัก
บรรทุกสูงสุดเกิน 7.5 ตัน) 
ในอังกฤษและเวลส์

30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96)

ยานพาหนะขนสินค้า (น�้าหนัก
บรรทุกสูงสุดเกิน 7.5 ตัน) 
ในสก็อตแลนด์

30 (48) 40 (64) 50 (80) 60 (96)

อ้�งองิ: รฐับ�ลสหร�ชอ�ณ�จกัร, 2558 

§ ทำ�ให้หน่วยง�นบงัคบัใช้กฎหม�ยมกี�รประส�นง�นและก�รปฏบิตังิ�นสอดคล้องกนั กรมท�งหลวง 

กรมก�รขนส่งท�งบก กองบงัคบัก�รตำ�รวจท�งหลวง กองบงัคบัก�รตำ�รวจจร�จร และหน่วยง�น

อื่นที่บังคับใช้กฎหม�ยต้องประส�นง�นกันเป็นอย่�งดีและปฏิบัติง�นสอดคล้องกันในก�รบังคับใช้

กฎหม�ยเพื่อให้ผู้ขบัขี่รถยนต์ปฏบิตัติ�มกฎหม�ยได้สะดวกยิ่งขึ้น 

§ บรูณ�ก�รบทกำ�หนดโทษและโทษปรบั ประเทศไทยต้องบรูณ�ก�รบทกำ�หนดโทษและโทษปรบั เพื่อ

เพิ่มประสทิธภิ�พของกฎหม�ย ตวัอย่�งเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์มสีำ�นกัง�นกล�งเพื่อก�รจดัเกบ็

ค่�ปรบัต�มกระบวนก�รยตุธิรรม (Central Judicial Collection Agency) ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นกล�ง

ในก�รจัดเก็บค่�ปรับ และเงนิค่�ปรับที่หน่วยง�นกล�งดังกล่�วจัดเก็บกอ็�จจะนำ�ไปใช้ในก�รเพิ่ม

ประสทิธผิลของทกุหน่วยง�นด้�นก�รบงัคบัใช้กฎหม�ย
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การเมาแล้วขับ

§ กำ�หนดปริม�ณแอลกอฮอล์ในเลือดให้ตำ่�กว่�เดิม (0.02 กรัม ต่อเดซิลิตร หรือตำ่�กว่�) สำ�หรับผู้

ขบัขี่ทั่วไปหรอืผู้ขบัขี่มอืใหม่หรอืวยัรุ่น ประเดน็นี้ดำ�เนนิก�รผ่�นพระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก

หรือพระร�ชบัญญัติย�นยนต์ อย่�งไรก็ต�ม พระร�ชบัญญัติก�รจร�จรท�งบกยังข�ดคำ�นิย�มที่

ชดัเจนของคำ�ว่� “ผู้ขบัขี่มอืใหม่” หรอื “ผู้ขบัขี่วยัรุ่น” แต่ก�รเพิ่มคำ�นยิ�มลงในกฎหม�ยอ�จใช้

เวล�น�น ดงันั้น วธิหีนึ่งที่เหม�ะสม คอื ก�รระบใุห้ปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืด ซึ่งกำ�หนดใหม่ดงั

กล่�ว เป็นเงื่อนไขหนึ่งในก�รออกใบขบัขี่ชั่วคร�ว

§ กำ�หนดให้ทดสอบปรมิ�ณแอลกอฮอล์ของทกุคนที่เกี่ยวข้องในอบุตัเิหต ุ(ณ โรงพย�บ�ลหรอืสถ�นที่

เกดิอบุตัเิหต)ุ สำ�หรบัคำ�แนะนำ�นี้ ประเทศไทยไม่ต้องออกกฎหม�ยใหม่ แต่ต้องให้คำ�นยิ�มว่�กรณี

มเีหตสุงสยัว่�เม�แล้วขบัต�มม�ตร� 142 ของพระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก ที่ระบวุ่� “ในกรณี

ที่มพีฤตกิ�รณ์อนัควรเชื่อว่�ผู้ขบัขี่ฝ่�ฝืนม�ตร� 43 (1) หรอื (2)31” มลีกัษณะเช่นใด 

§ ให้กรมธรรม์ประกนัภยัลดปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดจ�ก 150 เหลอื 50 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ เพื่อ

ให้สอดคล้องกบัก�รจำ�กดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืดต�มพระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก อนัจะ

เพิ่มประสทิธผิลของก�รทดสอบปรมิ�ณแอลกอฮอล์ในเลอืด

§ มบีทกำ�หนดโทษ (โทษปรบัและก�รหกัคะแนน) ต�มปรมิ�ณแอลกอฮอล์ว่�เกนิกว่�กฎหม�ยกำ�หนด

เพยีงใด ในก�รดำ�เนนิก�รต�มคำ�แนะนำ�นี้ อ�จออกเป็นคำ�สั่งสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

§ กำ�หนดให้มอีำ�น�จใช้ระบบป้องกนัก�รตดิเครื่องยนต์ห�กปรมิ�ณแอลกอฮอล์เกนิกฎหม�ยกำ�หนด 

(Alcohol Ignition Interlock Programs) รวมทั้ง หลกัเกณฑ์สำ�หรบัผู้กระทำ�ผดิ โดยอ�จกำ�หนดไว้ใน

เงื่อนไขทณัฑ์บน (Probation Condition)

§ กำ�หนดประเดน็ก�รเม�แล้วปั่นจกัรย�นลงในพระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก

การสวมหมวกนิรภัย

§ กำ�หนดม�ตรฐ�นหมวกนิรภัยสำ�หรับเด็กโดยอิงกับอ�ยุ กฎหม�ยว่�ด้วยหมวกนิรภัยต้องให้ก�ร

คุ้มครองเดก็เช่นกนั ดงันั้น จงึต้องกำ�หนดม�ตรฐ�นหมวกนริภยัสำ�หรบัเดก็ 

§ มขี้อกำ�หนดยดึรถจกัรย�นยนต์ คำ�แนะนำ�นี้ส�ม�รถดำ�เนนิก�รโดยก�รแก้ไขม�ตร� 148 ของพระ

ร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก

§ บงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยหมวกนริภยั ฉบบัปัจจบุนั ผลก�รศกึษ�ชี้ว่�ก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยช่วยเพิ่ม

อตัร�ก�รสวมหมวกนริภยัได้32 เช่น คว�มสำ�เรจ็ของไต้หวนัในก�รลดอตัร�ก�รเสยีชวีติร้อยละ 14 

หลงัจ�กบงัคบัใช้กฎหม�ยว่�หมวกนริภยัภ�คบงัคบั (Mandatory Helmet Law)33
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การคาดเข็มขัดนิรภัย

§ กำ�หนดให้ผูน้ั่งตอนหลงัค�ดเขม็ขดันริภยั คำ�แนะนำ�นี้อ�จดำ�เนนิก�รด้วยก�รแก้ไขม�ตร� 123 ของ

พระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�งบก โดยกำ�หนดให้ผูโ้ดยส�รทกุคน ทั้งที่นั่งตอนหน้�และตอนหลงัค�ด

เขม็ขดันริภยั (ข้อมูลเสรมิที่ 4)

ข้อมูลเสริมที่ 4: การแก้ไขพระราชบัญญัติการจราจร ฉบับที่ 123

มาตรา 123 ห้�มมิให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ยอมให้ผู้อ่ืนน่ังท่ีน่ังตอนหน้�แถวเดียวกับท่ีน่ังผู้ขับข่ีรถยนต์เกินสองคน

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่�งก�ยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คน
โดยส�รรถยนต์ทุกคนรัดร่�งก�ยไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยส�รรถยนต์ และคนโดยส�ร
รถยนต์ดังกล่�วต้องรัดร่�งก�ยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยส�รรถยนต์ด้วย

อ้�งองิ: คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�ร จดัทำ�โดยสำ�นกักฎหม�ยต่�งประเทศ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�*

§ บังคับใช้กฎหม�ยว่�ด้วยเข็มขัดนิรภัย ที่มีอยู่เดิม มีหลักฐ�นยืนยันว่� ก�รบังคับใช้กฎหม�ย 

ว่�ด้วยเขด็ขดันริภยัช่วยเพิ่มอตัร�ก�รค�ดเขม็ขดันริภยั เช่น กรณปีระเทศเก�หลใีต้34  ผูข้บัขี่รถยนต์

ค�ดเขม็ขดันริภยัเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 98 ภ�ยใน 8 เดอืน หลงัจ�กตำ�รวจบงัคบัใช้

กฎหม�ยอย่�งเข้มงวดและทำ�ก�รรณรงค์ระดับประเทศใน พ.ศ. 2543 รวมทั้ง มอบร�งวัลจูงใจ

ประช�ชนให้ร�ยง�นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยจร�จรที่ตนพบเห็น ก�รดำ�เนินก�รนี้ทำ�ให้ก�รเสีย

ชวีติและก�รบ�ดเจบ็ส�หสัใน พ.ศ. 2543 ลดลง 2000 และ 9000 กรณตี�มลำ�ดบั นอกจ�กนี้ เช่น

เดยีวกบัในสหรฐัอเมรกิ� ซึ่งก�รให้ก�รศกึษ�และก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยว่�ด้วยเขม็ขดันริภยั ทำ�ให้

สหรฐัอเมรกิ�ประหยดังบประม�ณถงึ 5.88 แสนล้�นดอลล�ร์สหรฐัระหว่�ง พ.ศ. 2518-254335

เบาะนิรภัยส�าหรับเด็ก

§ ออกกฎหม�ยว่�ด้วยเบ�ะนริภยัสำ�หรบัเดก็ในรถยนต์เพื่อป้องกนัเดก็ คำ�แนะนำ�นี้ส�ม�รถดำ�เนนิได้

ด้วยก�รออกกฎกระทรวงต�มคว�มในม�ตร� 22 ของพระร�ชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ โดย กฎหม�ย

ว่�ด้วยเบ�ะนริภยัต้องกำ�หนดม�ตรฐ�นต�มระเบยีบ “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

เนือ้ห�ตอ่ไปนีเ้ปน็ตวัอย�่งอตัร�ค�่ปรบักรณกีระทำ�ผดิกฎหม�ยจร�จรภ�ยใตพ้ระร�ชบญัญตักิ�รจร�จรท�ง
บก พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538) และข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติลงวันที่ 9 
กรกฎ�คม 2540 และ 3 ธันว�คม 2540 ต�มลำ�ดับ

ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

1 ขบัขี่ย้อนศร 33, 151 200-500 บ�ท

2 ขบัขี่บนช่องท�งกึ่งกล�ง ยกเว้น 1) มสีิ่งกดีขว�งบนช่องจร�จร
ด้�นซ้�ยหรอืช่องจร�จรด้�นซ้�ยถูกปิด 2) เป็นช่องจร�จรที่ 
เดนิรถท�งเดยีว 3) ช่องจร�จรมคีว�มกว้�งน้อยกว่� 6 เมตร

33, 151 200-500 บ�ท

3 ขบัขี่ผดิช่องก�รจร�จร 34, 151 200-500 บ�ท

4 ห้�มขบัขี่ใกล้ช่องท�งเดนิรถประจำ�ท�ง ยกเว้น 1) มสีิ่งกดีขว�ง
บนช่องจร�จรด้�นซ้�ยหรอืช่องจร�จรด้�นซ้�ยถูกปิด 2) เป็นช่อง
จร�จรที่เดนิรถท�งเดยีว 3) จำ�เป็นต้องเปลี่ยนช่องจร�จร  
4) เมื่อขบัแซง

34, 151 200-500 บ�ท

5 ขบัขี่ช้�แต่ไม่ขบัขี่ใกล้ขอบท�งด้�นซ้�ยให้ม�กที่สดุเท่�ที่จะ
กระทำ�ได้

35, 157 400-1000 บ�ท

6 ห้�มขบัขี่ใกล้ช่องท�งเดนิรถโดยส�รประจำ�ท�ง 33, 157 400-1000 บ�ท

7 ก�รขบัขี่ในขณะมนึเม� 43, 157 จำ�คกุสูงสดุ 6 
เดอืน หรอื ปรบั 
5000-20000 บ�ท 
หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั
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ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

8 ใช้ย�เสพย์ตดิขณะขบัขี่เป็นเหตใุห้ได้รบับ�ดเจบ็ส�หสั 43, 157 ระงบัใบอนญุ�ต 

จำ�คกุ 2-6 ปี

ปรบั 40000-120000 
บ�ท

9 ใช้ย�เสพย์ตดิขณะขบัขี่เป็นเหตใุห้เสยีชวีติ 43, 157 ระงบัใบอนญุ�ต 

จำ�คกุ 3-10 ปี

ปรบั 60000-200000 
บ�ท

10 ขบัแซงโดยไม่ให้สญัญ�ณที่เหม�ะสม (ในกรณทีี่ไม่มกี�รแบ่งช่อง
จร�จร)

44, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

11 ขบัแซงโดยที่รถยนต์คนัหน้�ไม่ได้ให้สญัญ�ณให้แซงได้ 44, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

12 ขบัแซงและขบัตดัหน้�รถยนต์ข้�งหน้�ในระยะกระชั้นชดิ 44, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

13 ขบัแซงด้�นซ้�ย ยกเว้น (1) รถยนต์คนัหน้�กำ�ลงัเลี้ยวขว� หรอื 
ให้สญัญ�ณเลี้ยวขว� 2) มชี่องจร�จรม�กกว่� 2 ช่องจร�จร

45, 157 400-1000 บ�ท

14 ขบัแซงด้�นซ้�ยในกรณทีี่มชี่องจร�จรม�กกว่� 2 ช่องจร�จร และ
ขบัตดัหน้�รถยนต์ข้�งหน้�ในระยะกระชั้นชดิ

45, 157 400-1000 บ�ท

15 ขบัแซงขณะขบัขี่ขึ้นท�งชนั 46, 157 400-1000 บ�ท

16 ขบัแซงบรเิวณท�งโค้ง ยกเว้น มสีญัญ�ณจร�จรให้แซงได้ 46, 1557 400-1000 บ�ท

17 ขบัแซงขณะที่รถยนต์อกีคนักำ�ลงัจะข้�มสะพ�น 46(1), 157 400-1000 บ�ท

18 ขบัแซงขณะที่รถยนต์อกีคนัอยู่ห่�งจ�กท�งข้�มน้อยกว่� 30 เมตร 46(2), 157 400-1000 บ�ท

19 ขบัแซงขณะที่รถยนต์อกีคนัอยู่ห่�งจ�กท�งร่วมท�งแยก 
น้อยกว่� 30 เมตร

46(2), 157 400-1000 บ�ท

20 ขบัแซงขณะที่รถยนต์อกีคนัอยู่ห่�งจ�กวงเวยีนน้อยกว่� 30 เมตร 46(2), 157 400-1000 บ�ท

21 ขบัแซงขณะที่รถยนต์อกีคนัอยู่ห่�งจ�กเก�ะกล�งถนนน้อยกว่� 
30 เมตร

46(2), 157 400-1000 บ�ท

22 ขบัแซงขณะที่รถยนต์อกีคนัอยู่ห่�งจ�กจดุตดัท�งรถไฟน้อยกว่� 
30 เมตร

46(2), 157 400-1000 บ�ท

23 ขบัแซงขณะมหีมอก ฝนตก หรอืควนั ทำ�ให้มรีะยะก�รมองเหน็
ตำ่�กว่� 60 เมตร

46(3), 157 400-1000 บ�ท

24 ขบัแซงเมื่อเข้�ที่ขบัขนั (Critical Zone) หรอืเขตปลอดภยั 46(4), 157 400-1000 บ�ท
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ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

25 ขบัแซงโดยลำ้�เข้�ไปในเส้นกึ่งกล�ง 47, 157 400-1000 บ�ท

26 ขบัแซงโดยลำ้�เข้�ไปช่องท�งเดนิรถโดยส�รประจำ�ท�ง (ยกเว้น 
เมื่อมสีิ่งกดีขว�ง หรอืเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจจร�จรอนญุ�ต)

48, 157 400-1000 บาท

27 ขบัขี่ช้�กดีขว�งรถยนต์ซึ่งใช้คว�มเรว็สูงกว่�และให้สญัญ�ณว่�
ต้องก�รขบัแซง

49, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

28 ไม่ให้รถยนต์อกีคนัขบัแซง แม้ว่�จะส�ม�รถขบัแซงได้ 49, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

29 ไม่ลดคว�มเรว็เพื่อให้รถยนต์อกีคนัที่ขบัต�มม�แซง 49, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

30 ไม่ให้สญัญ�ณก่อนเลี้ยว หรอืก่อนให้รถยนต์อกีคนัขบัแซง หรอื
เปลี่ยนช่องจร�จร หรอืหยดุ 

36, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

31 ให้สญัญ�ณในระยะน้อยกว่� 30 เมตรก่อนเลี้ยว เปลี่ยนช่อง
จร�จร จอด หรอืหยดุ

36, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

32 ขณะขบัรถยนต์หรอืรถจกัรย�นยนต์ ให้สญัญ�ณไม่ถูกต้อง ก่อน
หยดุ เลี้ยว เปลี่ยนช่องจร�จร หรอืให้รถยนต์คนัอื่นขบัแซง

38, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

33 ขบัรถยนต์ไม่ชดิซ้�ยเมื่อขบัผ่�นรถยนต์อกีคนัที่สวนม� 38, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

34 ไม่ลดคว�มเรว็เมื่อขบัผ่�นรถยนต์อกีคนัที่สวนม�ในช่องจร�จรที่
คบัแคบ

39, 151 200-500 บ�ท

35 ฝ่�ฝืนป้�ยจร�จรเดนิรถท�งเดยีว 41, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

36 ขบัขี่ขณะหย่อนสมรรถภ�พในก�รขบัขี่ 43(1), 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 

หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

37 ขบัขี่ขณะมอี�ก�รมนึเม� 43(2), 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 

หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

38 ขบัขี่ในลกัษณะผดิปกตวิสิยัหรอืไม่อ�จแลเหน็ท�งด้�นหลงัได้
ม�กพอต่อคว�มปลอดภยั

43(5), 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 

หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั
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ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

39 ขบัรถยนต์โดยไม่คำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัหรอืคว�มเดอืดร้อนของ
ผู้อื่น

43(8), 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 

หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

40 ขบัขี่ในลกัษณะกดีขว�งก�รจร�จร 43(3), 157 400-1000 บ�ท

41 ขบัขี่โดยประม�ทหรอืน่�หว�ดเสยีว อนัอ�จเกดิอนัตร�ยแก่บคุคล
หรอืทรพัย์สนิ

43(4), 157 400-1000 บ�ท

42 ขบัขี่คร่อมหรอืทบัเส้นหรอืแนวแบ่งช่องเดนิรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยน
ช่องเดนิรถ เลี้ยวรถหรอืกลบัรถ

43(6), 157 400-1000 บ�ท

43 ขบัขี่บนท�งเท้�โดยไม่มเีหตอุนัสมควร 43(7), 157 400-1000 บ�ท

44 ขบัขี่ออกจ�กที่จอดโดยไม่ให้สญัญ�ณแก่รถยนต์อกีคนัที่จอดอยู่
หรอืกดีขว�งคนัที่อยู่ข้�งหน้�

50, 152 400-1000 บ�ท

45 ขบัขี่ออกจ�กที่จอดในลกัษณะกดีขว�งหรอืเป็นอนัตร�ย 50, 152 400-1000 บ�ท

46 ไม่ขบัขี่ในช่องท�งขว�ในระยะ 30 เมตรก่อนเลี้ยวขว� 51(2), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

47 เลี้ยวขว�ที่ท�งร่วมท�งแยกโดยไม่ให้รถยนต์ที่สวนม�

ผ่�นไปก่อน

51(2), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

48 ขบัในลกัษณะย้อนศรภ�ยในวงเวยีนหรอืเก�ะกล�งถนน 51(23), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

49 กลบัรถเมื่อมรีถยนต์สวนม�หรอืขบัต�มหลงัม�ในระยะน้อยกว่� 
150 เมตร

52, 151 200-500 บ�ท

50 เลี้ยวในที่ที่ห้�มเลี้ยว 53(1), 157 200-500 บ�ท

51 กลบัรถในที่ที่ห้�มกลบัรถ 53(1), 157 200-500 บ�ท

52 กลบัรถในที่คบัขนั ขณะข้�มสะพ�น ในเขตปลอดภยั หรอืใน
ระยะ 100 เมตรจ�กสะพ�น

53(2), 157 200-500 บ�ท

53 กลบัรถที่ท�งแยกท�งแยกซึ่งไม่มสีญัญ�ณจร�จรให้กลบัรถ 53(3), 157 400-1000 บ�ท

54 ไม่ให้สญัญ�ณก่อนหยดุหรอืจอด 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

55 ให้สญัญ�ณในระยะน้อยกว่� 30 เมตรก่อนหยดุหรอืจอด 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

56 หยดุหรอืจอดในลกัษณะกดีขว�งก�รจร�จร 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

57 จอดรถท�งด้�นซ้�ยของช่องจร�จร 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

58 จอดในลกัษณะที่ไม่ขน�นไปกบัไหล่ท�งหรอืขอบท�ง 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท
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ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

59 จอดห่�งจ�กไหล่ท�งหรอืขอบท�งเกนิ 25 เซนตเิมตร 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

60 ไม่จอดในตำ�แหน่งที่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจจร�จรกำ�หนดให้จอด 54, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

61 หยดุรถยนต์ในช่องจร�จร 55(1), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

62 หยดุรถยนต์ขว�งท�งข้�มของคนเดนิเท้� 55(2), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

63 หยดุรถยนต์บนสะพ�นหรอืในอโุมงค์ 55(3), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

64 หยดุรถยนต์ที่ท�งร่วมท�งแยก 55(4), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

65 หยดุรถยนต์ในเขตที่มเีครื่องหม�ยจร�จรห้�มหยดุ 55(5), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

66 หยดุรถยนต์ตรงป�กท�งเข้�ออกของอ�ค�รหรอืท�งเดนิรถ 55(6), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

67 หยดุรถยนต์ในเขตปลอดภยั 55(7), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

68 จอดรถยนต์บนท�งเท้� 57(1), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

69 จอดรถยนต์บนสะพ�นหรอืในอโุมงค์ 57(2), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

70 จอดรถยนต์ในท�งร่วมท�งแยก หรอืในระยะ 10 เมตร 
จ�กท�งร่วมท�งแยก

57(3), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

71 จอดรถยนต์ในท�งข้�ม หรอืในระยะ 3 เมตรจ�กท�งข้�ม 57(4), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

72 จอดรถยนต์ในเขตที่มเีครื่องหม�ยจร�จรห้�มจอด 57(5), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

73 จอดรถยนต์ในระยะ 3 เมตรจ�กท่อนำ้�ดบัเพลงิ 57(6), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

74 จอดรถยนต์ในระยะ 10 เมตรจ�กจ�กที่ตดิตั้งสญัญ�ณจร�จร 57(7), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

75 จอดรถยนต์ในระยะ 15 เมตรจ�กท�งรถไฟผ่�น 57(8), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

76 จอดรถยนต์ซ้อนกนักบัรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 57(9), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

77 จอดรถยนต์ตรงป�กท�งเข้�ออกของอ�ค�รหรอืท�งเดนิรถ หรอื
ในระยะ 5 เมตรจ�กช่องจร�จร

57(10), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

78 จอดรถยนต์ระหว่�งเขตปลอดภยักบัขอบท�ง หรอืในระยะ 10 
เมตร นบัจ�กปล�ยสดุของเขตปลอดภยัทั้งสองข้�ง

57(11), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

79 จอดรถยนต์ในที่คบัขนั 57(12), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

80 จอดรถยนต์ในระยะ 15 เมตรก่อนถงึเครื่องหม�ยหยดุรถประจำ�
ท�งและเลยเครื่องหม�ยไปอกี 3 เมตร

57(12), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

81 จอดรถยนต์ในระยะ 3 เมตรจ�กตู้ไปรษณยี์ 57(14), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

82 จอดรถยนต์ในลกัษณะกดีขว�งก�รจร�จร 57(15), 148 สูงสดุ 500 บ�ท
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ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

83 จอดรถยนต์ในช่องจร�จรโดยไม่ดบัเครื่องยนต์และไม่ได้ห้�มล้อ 
ขณะที่ผู้ขบัขี่ไม่อยู่ที่รถยนต์

58, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

84 จอดรถยนต์บนช่องจร�จรล�ดชนัโดยไม่หนัหน้�รถเข้�ขอบท�ง 58, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

85 ฝ่�ฝืนคำ�สั่งของเจ้�พนกัง�นจร�จรให้เคลื่อนย้�ยรถยนต์ที่หยดุ
เพื่อให้พ้นจ�กก�รกดีขว�ง

59, 159 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 5000 
บ�ท 

หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

86 หยดุหรอืจอดรถยนต์ในช่องจร�จรนอกเขตเทศบ�ล ณ ที่ซึ่ง
ส�ม�รถมองเหน็รถยนต์ได้ในระยะไม่น้อยกว่� 150 เมตร

3, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

87 จอดรถยนต์บนช่องจร�จรหรอืท�งเท้� ซึ่งไม่มแีสงสว่�งเพยีงพอ 
ไม่ได้เปิดไฟส่องสว่�ง หรอืไม่ใช้ระบบไฟส่องสว่�งต�มที่กำ�หนด
ไว้ในกฎกระทรวง

61, 151 200-500 บ�ท

88 ไม่ลดคว�มเรว็หรอืหยดุรถยนต์ในระยะอย่�งน้อย 5 เมตรจ�ก 
ท�งรถไฟเมื่อมเีครื่องหม�ยหรอืสญัญ�ณระวงัรถไฟแสดงว่�รถไฟ
กำ�ลงัจะผ่�น มเีสยีงสญัญ�ณของรถไฟที่กำ�ลงัแล่นผ่�นเข้�ม�

62, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

89 ไม่ลดคว�มเรว็เมื่อขบัต�มหรอืขบัผ่�นรถนกัเรยีนซึ่งจอดรบัหรอื
จอดส่งนกัเรยีน

64, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

90 ขบัรถยนต์ด้วยอตัร�คว�มเรว็เกนิกว่�เครื่องหม�ยจร�จรกำ�หนด 67, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

91 ขบัรถยนต์ด้วยอตัร�คว�มเรว็เกนิกว่�กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง

รถบรรทกุนำ้�หนกัม�กกว่� 1200 กโิลกรมั /รถโดยส�ร ขบัไม่เกนิ 
60 กโิลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเทศบ�ล และ 80 กโิลเมตรต่อชั่วโมง
นอกเขตเทศบ�ล

ย�นพ�หนะอื่นนอกจ�กที่กำ�หนดไว้ในวรรคก่อน เช่น รถพ่วง 
(Trailer) ที่มนีำ้�หนกัเกนิ 1200 กโิลกรมั และรถยนต์ส�มล้อ ต้อง
ขบัด้วยอตัร�คว�มเรว็สูงสดุ 45 กโิลเมตรต่อชั่วโมงในเขต
เทศบ�ล และ 60 กโิลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขตเทศบ�ล

ย�นพ�หนะอื่นนอกจ�กที่กำ�หนดไว้ในวรรค 1 และ 2 หรอื รถ
จกัรย�นยนต์ต้องขบัด้วยอตัร�คว�มเรว็สูงสดุ 80 กโิลเมตรต่อ
ชั่วโมงในเขตเทศบ�ล และ 90 กโิลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขต
เทศบ�ล

67, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

92 เลี้ยวรถยนต์โดยไม่ลดคว�มเรว็ 68, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

93 ไม่ลดคว�มเรว็เพื่อให้รถยนต์คนัอื่นขบัแซง 68, 148 สูงสดุ 500 บ�ท



74 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

94 ไม่ลดคว�มเรว็เมื่อขบัขี่ในช่องท�งจร�จรที่อยู่บนเนนิเข� 69, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

95 ไม่ลดคว�มเรว็เมื่ออยู่บนสะพ�นหรอืเชงิสะพ�น ช่องจร�จรที่คบั
แคบ ท�งโค้ง ท�งล�ดชนั หรอืที่คบัขนั

69, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

96 ไม่ลดคว�มเรว็เมื่อขบัขี่ที่ท�งร่วมท�งแยก วงเวยีน หรอื ท�งข้�ม 70, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

97 เมื่อถงึท�งร่วมท�งแยก ไม่ให้รถยนต์อกีคนัที่อยู่ที่ท�งร่วมท�ง
แยก ผ่�นไปก่อน

71(1), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

98 ม�ถงึท�งร่วมท�งแยกพร้อมกบัรถยนต์อกีคนั แต่ไม่ให้อกีคนั ซึ่ง
อยู่ที่ช่องจร�จรด้�นซ้�ยผ่�นไปก่อน

71(2), 148 สูงสดุ 500 บ�ท

99 ฝ่�ฝืนสญัญ�ณจร�จรที่ตดิตั้ง ณ วงเวยีน 73, 160 สูงสดุ 1000 บ�ท

100 ขบัขี่ในลกัษณะเกดิคว�มเสยีห�ยแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิของผู้อื่น 
(ไม่ว่�จะเป็นคว�มผดิของผู้ขบัขี่หรอืไม่) ไม่หยดุรถยนต์เพื่อให้
คว�มช่วยเหลอืต�มสมควรแก่ผู้อื่น

78, 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 
หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

101 ขบัขี่ในลกัษณะเกดิคว�มเสยีห�ยแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิของผู้อื่น 
(ไม่ว่�จะเป็นคว�มผดิของผู้ขบัขี่หรอืไม่) ไม่หยดุรถยนต์เพื่อให้
คว�มช่วยเหลอืต�มสมควรแก่ผู้อื่น ไม่แจ้งเหตตุ่อเจ้�หน้�ที่ที่ 
ใกล้เคยีงทนัทเีมื่อมเีหตกุ�รณ์เกดิขึ้น

78, 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 
หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

102 ผู้ขี่สตัว์ในลกัษณะเกดิคว�มเสยีห�ยแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิของผู้
อื่น (ไม่ว่�จะมคีว�มผดิหรอืไม่) ปฏเิสธที่จะแจ้งชื่อ ที่อยู่  และ
หม�ยเลขใบอนญุ�ต ให้ผู้ได้รบับ�ดเจบ็ทร�บ 

78, 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 
หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

103 ผู้ขี่สตัว์ในลกัษณะเกดิคว�มเสยีห�ยแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิของผู้
อื่น (ไม่ว่�จะมคีว�มผดิหรอืไม่) ปฏเิสธที่จะแจ้งชื่อ ที่อยู่  และ
หม�ยเลขใบอนญุ�ต ให้ผู้ได้รบับ�ดเจบ็ทร�บ ไม่แจ้งเหตตุ่อเจ้�
หน้�ที่ที่ใกล้เคยีงทนัทเีมื่อมเีหตกุ�รณ์เกดิขึ้น

78, 160 จำ�คกุสูงสดุ 3 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
2000-10000 บ�ท 
หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั

104 ขบัขี่รถยนต์หรอืขี่สตัว์โดยฝ่�ฝืนม�ตร� 78 เป็นเหตใุห้ผู้อื่นบ�ด
เจบ็ส�หสัหรอืเสยีชวีติ

78, 160 จำ�คกุสูงสดุ 6 
เดอืน 

หรอื ปรบั 
5000-20000 บ�ท 
หรอื ทั้งจำ�ทั้งปรบั
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ที่ ความผิด มาตรา ค่าปรับ (บาท)

105 ในเวล�ที่มแีสงสว่�งไม่เพยีงพอ 

ขบัขี่บนช่องจร�จรโดยไม่เปิดไฟส่องสว่�งต�มที่ที่กำ�หนดไว้ในกฎ
กระทรวง 

11, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

106 ให้สญัญ�ณอื่นนอกเหนอืจ�กเสยีงแตรขณะขบัขี่รถยนต์หรอืรถ
จกัรย�นยนต์

12(1), 147 สูงสดุ 200 บ�ท

107 ให้สญัญ�ณอื่นนอกเหนอืจ�กเสยีงกระดิ่งขณะขี่รถจกัรย�น 12(3)1, 147 สูงสดุ 200 บ�ท

108 ใช้แสงวบัว�บ เสยีงสญัญ�ณไซเรน เสยีงนกหวดี เสยีงที่ผสม
หล�ยเสยีง หรอืเสยีงดงัเกนิไปขณะขบัขี่บนช่องจร�จร 

13, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

109 ใช้สญัญ�ณเสยีงโดยใช้เสยีงย�วหรอืซำ้�เกนิสมควร 14, 148 สูงสดุ 500 บ�ท

110 ขบัขี่รถบรรทกุของ ซึ่งมคีว�มย�วเกนิกว่�ตวัรถบรรทกุ แต่ไม่มี
แสงสว่�งเพยีงพอ หรอืไม่ตดิตั้งไฟสญัญ�ณแสงแดงที่ตอนปล�ย
สดุของสิ่งที่บรรทกุนั้น เพื่อให้ส�ม�รถมองเหน็ได้ในระยะก�รมอง
เหน็อย่�งน้อย 150 เมตร

15, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท

111 ขบัขี่รถบรรทกุของ ในเวล�กล�งวนั โดยสิ่งที่บรรทกุมคีว�มย�ว
เกนิกว่�ตวัรถบรรทกุ แต่ไม่ตดิธงสแีดงที่ตอนปล�ยสดุของสิ่งที่
บรรทกุนั้น เพื่อให้ส�ม�รถมองเหน็ได้ในระยะก�รมองเหน็อย่�ง
น้อย 150 เมตร

15, 152 สูงสดุ 1000 บ�ท



76 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

8
อ้างอิง

(1) WHO. (2015) Global Status Report on Road Safety. Geneva: World Health Organization.

(2) Institute for Health Metrics and Evaluation. (2010). Global Burden of Disease 2010. Retrieved 
December 1, 2015 from http://www.healthdata.org/gb

(3) United Nations. (2010). General Assembly Adopts Text Proclaiming Decade of Action for Road 
Safety (2011-2020) Aimed at Reducing Traffic-Related Deaths, Injuries. Retrieved December 
10, 2015 from http://www.un.org/press/en/2010/ga10920.doc.htm

(4) World Bank. (2015). Data. Retrieved December 20, 2015 http://data.worldbank.org/indicator/
AG.LND.TOTL.K2

(5) Central Intelligence Agency. (2015). The World Factbook: Thailand. Retrieved December 20, 
2015 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html

(6) Leeds, J. (2011). Update: Introduction to the Legal System and Legal Research of the Kingdom 
of Thailand. Retrieved December 20, 2015 from http://www.nyulawglobal.org/globalex/
Thailand.html

(7) United Nations Children’s Fund. (2015). Thailand: Statistics. Retrieved December 20, 2015 from 
http://www.unicef.org/infobycountry/Thailand_statistics.html

(8) Institute for Health Metrics and Evaluation. (2013). Thailand. Retrieved December 20, 2015 
from http://www.healthdata.org/thailand

(9) Bliss, T. & Breen, J. (2013). Road Safety Management Capacity Reviews and Safe System Projects 
Guidelines, Updated Edition. Washington, DC: Global Road Safety Facility, World Bank. 

(10) WHO. (2013). Strengthening Road Safety Legislation: A practice and resource manual for 
countries. Geneva: World Health Organization.

(11) ASEAN-Japan. (2014). Thailand. Retrieved January 5, 2016 from http://www.ajtpweb.org/
statistics/Thailand/index_html

(12) Suriyawongpaisal, P., & Kanchanusut, S. (2003). Road traffic injuries in Thailand: trends, selected 
underlying determinants and status of intervention. Injury Control and Safety Promotion, 10, 
95–104.

(13) WHO. (2006). Helmets: A Road Safety Manual for Decision Makers and Practitioners. Geneva, 
Switzerland: World Health Organization. 

(14) Berecki-Gisolf, J., Yiengprugsawan, V., Kelly, M., McClure, R., Seubsma, S., Sleigh, A, & Thai 
Cohort Study Team. (2015). The Impact of the Thai Motorcycle Transition on Road Traffic Injury: 
Thai Cohort Study Results. PLoSOne,10(3): e0120617. 



77การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

(15) Department of Highway, Thailand. (2007). The Study of Traffic Accident Cost in Thailand. 
Retrieved December 10, 2015 from http://siteresources.worldbank.org/INTTHAILAND/
Resources/333200-1177475763598/Sept07-traffic_accident-full-report.pdf

(16) WHO. (2011). Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Retrieved 
December 10, 2015 from http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/

(17)  Prime Minister’s Office. (2011). Prevention and Reduction of Road Accidents. Bangkok, Thailand: 
Prime Minister’s Office. 

(18) Jantarason, V. (2005). The Expansion of Government Agencies in Thai Government Management 
System (in Thai).

(19) ThaiLaws. (n.d.). Thailand Acts in English. Retrieved December 10, 2015 from www.thailaws.com

(20) Thanitcul, S. & Imaizumi, S. (2011). Legislative Process in Thailand. Retrieved December 20, 
2015 from http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/157.html

(21) Leeds, J. (2011). Introduction to the Legal System and Legal Research of the Kingdom of Thailand. 
Retrieved December 20, 2015 http://www.nyulawglobal.org/globalex/Thailand.html

(22) Constitution Project. (2015). Thailand’s Constitution of 2014. Retrieved December 20, 2015 
https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2014.pdf?lang=en

(23) Constitution Project. (2015). Thailand’s Constitution of 2007. Retrieved December 20, 2015 
https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf 

(24) Pongtreekaew, K. et al. (2011). Road Safety Acts Study for Improvement and Implementation 
(in Thai). Bangkok, Thailand: Thai Health Promotion Foundation. 

(25) Ratchatorn, B. et al. (2008). Structure for Traffic Police to Enforce the Law as Required to Prevent 
and Improve Road Accidents (in Thai). Bangkok, Thailand: Road Safety Group Thailand. 

(26) Srising, P. (2010). Adequacy of Court Judgment and Punishment in Case of Drunk-driving. 
Bangkok, Thailand: Road Safety Group Thailand. 

(27) Kanitpong, K. et al. (2008). Safe Speed for Safe Driving (in Thai). Bangkok: Thailand: Road 
Safety Group Thailand. 

(28) Duangduen, P. et al. (2014). Driver’s License System Improvements (in Thai). Bangkok, Thailand: 
Department of Land Transport.

(29) EUR-Lex. (2003). Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council. 
Retrieved December 20, 2015 from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32003L0020

(30) iSize. (2013). Home. Retrieved December 20, 2015 from http://www.i-size.org.uk/index.html

(31) Foreign Law Bureau. (n.d.). Unofficial Translation of the Road Traffic Act. Retrieved December 
20, 2015 from http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/Road_Traffic_Act_
BE_2522_(1979).pdf

(32) Hyder, A.A., Waters, H., Phillips, T., & Rehwinkel, J. (2007). Exploring the Economics of Motorcycle 
Helmet Laws- Implications for Low and Middle-Income Countries. Asia-Pacific Journal of Public 
Health, 19(2), 16-22. 



78 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน - ประเทศไทย

(33) Tsai, M. & Hemenway, D. (1999). Effect of the mandatory helmet law in Taiwan. Injury Prevention, 
5, 290-291. 

(34) CDC. (2015). Injury Prevention & Control: Motor Vehicle Safety- Intervention Fact Sheets. 
Retrieved December 20, 2015 from http://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/calculator/
factsheet/seatbelt.html

(35)  Shuey, R. & Myers, D. (2008). Leadership in Road Policing: Road Safety Traffic Enforcement 
Training Manual. Retrieved December 20, 2015 from http://www.afd-ld.org/~handicap-csr/
pdf/enforcement-tranning-manual-cam-2008.pdf



SEA-Disability-8

การประเมินความปลอดภัยทางถนน
ในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบัน

ประเทศไทย


