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บทคดัย่อ 
 
 
 การศึกษาการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนน เพื่อศึกษาการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเพื่อเสนอแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดแ้บ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
ประชุมสนทนากลุ่มย่อย โดยมีผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการท่ีรับผิดชอบงานดา้นการท่องเท่ียว หรืองาน
ดา้นอุบติัเหตุ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐและเอกชนเขา้ร่วมให้ขอ้มูล ส่วนท่ีสองเป็นการตอบ
แบบสอบถาม โดยมีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขา้ร่วมให้ขอ้มูล และในส่วนท่ีสามเป็นการประชุมระดม
ความคิด โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปายและกลุ่มภารกิจ ในระดบับริหารหรือระดบั
ปฏิบติัการ ท่ีไม่ใช่บุคคลเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งในการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย  
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นแรกดา้นผูข้บัข่ีเกิดจากการไม่ทราบไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรและขาดทกัษะในการขบัข่ี ดา้นท่ี
สองดา้นยานพาหนะเกิดจากสภาพยานพาหนะท่ีไม่พร้อมใชง้านและการใชย้านพาหนะผดิประเภท 
ดา้นท่ีสามดา้นถนนเกิดจากสภาพผวิการจราจรท่ีช ารุดและลกัษณะของถนนท่ีคดเค้ียว  ดา้นท่ีส่ีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเกิดจากการติดตั้งป้ายและสภาพอากาศท่ีบดบงัทศันวิสัยในการมองเห็น และดา้นท่ีห้า
ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายเกิดจากบงัคบัใชก้ฎหมายขาดความต่อเน่ืองและเลือกปฏิบติั 
ส่วนการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลกั 
ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรด าเนินการตั้งด่านกวดขนัวินยัจราจร บงัคบัใชก้ฎหมาย 2) กรมทาง
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หลวงด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมถนน อุปกรณ์ควบคุมจราจร และไฟฟ้าส่องสวา่ง 3) เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขด าเนินการอบรมให้ความรู้และการช่วยเหลือฉุกเฉิน 4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ดา้นการจราจร สนบัสนุนบุคลากรปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจและการจัดระเบียบพื้นท่ีผ่อนผันจ าหน่ายสินค้า และ 5) หน่วยงานอ่ืน เช่น สมาคม
อาสาสมคัรกูภ้ยัปายสามคัคีการกุศล ด าเนินการช่วยเหลืองานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน รวมถึงงานสา
ธารณภยัต่าง ๆ 
 ส าหรับแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัท่ีควรด าเนินการมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในการผลกัดนัให้เกิดเป็นแผนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1) การจดั
อบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขบัข่ีอย่างปลอดภยัระยะสั้ นจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรองโดยมี
การออกใบขบัข่ีชัว่คราวรายวนัให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบขบัข่ีสากล 2) การจดัท าป้าย
เคร่ืองหมายจราจรท่ีมีขอ้ความทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 3) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ความปลอดภัยทางถนนเบ้ืองต้นผ่านส่ือบาร์โค้ด 2 มิติ 4) การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้
เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน และ 5) การจัดบริการรถสาธารณะท่ีได้
มาตรฐานไวป้ระจ าจุดสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
ค าส าคัญ : ความปลอดภยัทางถนน, อุบติัเหตุทางถนน 
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ABSTRACT 
 
 
 The purposes of this research were to study the causes of traffic accidents, to 
investigate the road traffic safety management system of officers in charge and to explore the 
road traffic safety management for the advent of the ASEAN community of Pai district, Mae 
Hong Son province.  There were three phases of this research. First, the data were collected from 
focus group discussions. The sample group consisted of participating government officers and 
private organization officers involving in tourism or accident issue.  Second, the data were 
collected by questionnaires from the local residents. Finally, the data were collected by 
brainstorming among operational committee members in the district who weren’t the sample 
group in the focus group discussions.   
  The results of study revealed that there were five factors of traffic accidents.  First, 
the drivers didn’t follow the traffic rules and lacked driving skills.  Second, the vehicles weren’t 
ready for use and wrong vihicles were used.  Third, the road surface was damaged and there were 
curves.  Fourth, the visibility was poor because of advertisement signboards and bad weather.   
Last, traffic laws were not enforced regularly and were discriminatory. For road safety 
managements, five agencies should be involved.  Traffic police should set up checkpoints and 
enforce the rules. Department of Highways should survey roads and repair damage, traffic control 
devices and street lights.  Public Health officers should provide relevant knowledge and assist in 
emergencies. Local Administrative Organizations should support traffic instruments and 
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operational personnel to the police as well as reorganize product sales areas.   Other agencies 
should be involved in medical emergencies and public hazard works. 
 There were five guidelines for traffic safety management for the advent of the 
ASEAN Community: organizing short courses on traffic rules and traffic safety for foreign 
tourists to get a daily driver’s license in case that they did not have international driver’s license; 
constructing traffic signboards  in Thai, English and Chinese; publicizing road safety information 
via two-dimensional barcode media; training road safety officers to have foreign language skills; 
and providing standardized public transportation at tounst attractions.    
 
Keywords: Road Safety,  Road Accident  



ฉ 

 

กติติกรรมประกาศ 
 
 
          วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารยณ์รงค์ ณ เชียงใหม่ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารย ์ดร.ทรงยศ ค าชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้
กรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนส าเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สนบัสนุนการวิจยัในเร่ืองของสถานท่ีท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท า
วิจยัและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั และขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม ท่ีมีส่วน
ช่วยใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระและ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อยและ                 
การประชุมระดมความคิด ท่ีอ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูล ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจยั รวมถึงกลุ่มเป้าหมายผูต้อบแบบสอบถามท่ีสละเวลาอนัมีค่าให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
 ประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 
ตลอดจนผูเ้ขียนหนงัสือและบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้จิยัจนสามารถท าวิจยัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน 
เวยีดนาม ลาว พม่าและกมัพูชา ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั เพื่อ
สร้างศกัยภาพในการต่อรองกบัประเทศคู่คา้ในภูมิภาคอ่ืน ๆ (อนุชิดา พลายอยูว่งษ,์ 2557) ทั้งน้ี เม่ือ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 ผูน้  าอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขา
ส าคัญ ของอ า เซี ย น  (Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors) แ ล ะ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ไดล้งนามในพิธีสารวา่ดว้ยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียน 11 ฉบบั 
(ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 10 ณ กรุงเวียงจนัทน์ 
ประเทศลาว โดยมีการรวมกลุ่ม 11 สาขาน าร่อง ไดแ้ก่ สาขาผลิตภณัฑ์เกษตร สาขาประมง สาขา
ผลิตภณัฑ์ยาง สาขาส่ิงทอ สาขายานยนต ์สาขาผลิตภณัฑ์ไม ้สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาท่องเท่ียวและสาขาการบิน ภายหลังได้มีการเพิ่มสาขาท่ี 12 คือ 
สาขาโลจิสติกส์ เพื่อให้การขนส่งวตัถุดิบต่าง ๆ สะดวกมากข้ึน ถือเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและ
บริการ เพื่อส่งเสริมการแบ่งงานกนัผลิตและบริการภายในอาเซียนดว้ยกนั โดยเนน้ใชว้ตัถุดิบภายใน
อาเซียนเป็นหลักตามความถนัด ซ่ึงประเทศไทยนั้นรับผิดชอบในสาขาการท่องเท่ียวและสาขา             
การบิน (กระทรวงพาณิชย,์ 2557) 
 ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงจ าต้องเพิ่มความส าคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว กระทัง่การท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีน ารายได้
เขา้สู่ประเทศจ านวนมาก โดยเฉพาะการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงประเทศไทยมี
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2556 อยู่ในล าดบัท่ี 5 ของโลก ดว้ยรายได้ประมาณ 8.31 แสน
ลา้นบาท (สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก, 2556) และพบว่านกัท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน บริบทท่ีเปล่ียนไปน้ีท าใหเ้กิดประเด็นดา้นความปลอดภยัในการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จากการท่ีรัฐบาลไดมุ้่งให้ความส าคญักบันโยบายส่งเสริมการ
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ท่องเท่ียว มากกวา่การก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางถนนให้กบันกัท่องเท่ียว ภาระจึงตกไปท่ี
ธุรกิจท่องเท่ียวภาคเอกชนท่ีตอ้งลงทุนดา้นความปลอดภยัเอง รวมทั้งขาดระบบติดตามก ากบัใน
เร่ืองน้ี จากประเด็นดงักล่าว ประเทศไทยจึงถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิต เน่ืองจาก
การท่องเท่ียวในอนัดบัท่ี 2 รองจากประเทศฮอนดูรัส กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบจ านวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน ต่อจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศหน่ึงแสนคน 
พบว่าอตัราการเสียชีวิตของนักท่องเท่ียวอยู่ท่ีประมาณ 48 คน ต่อนักท่องเท่ียวหน่ึงแสนคนหรือ
มากกวา่ 2.5 เท่า (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2556) 
 นบัวา่อุบติัเหตุจราจรทางถนน เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีทุกประเทศก าลงัเผชิญอยู่และมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในทวปีเอเชีย ซ่ึงขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก และธนาคารโลก เผยวา่ 
หากไม่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสม ปัญหาความปลอดภยัทางถนนจะขยายตวัข้ึน และกลายเป็น
ปัจจยัส าคญัของการเสียชีวิต และพิการ ของประชากรโลก ล าดบัท่ี 5 ภายในปี พ.ศ. 2573 จากเดิม
ล าดบัท่ี 9 เม่ือปี พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มมากเป็นพิเศษในประเทศท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง - น้อย คิดเป็น
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจร้อยละ 1-2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: 
GNP) แต่ละประเทศ (ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ, 2554) นอกจากน้ี องคก์รดา้น
ความปลอดภยั ได้ท าบนัทึกช่ือ “การเดินทางท่ีเลวร้าย Bad Trip: International Tourism and Road 
Death in Developing Word” ส่งถึงประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเน้ือหาในหนงัสือระบุถึงปัญหาความ
ปลอดภยัในการเดินทาง แสดงขอ้มูลการเสียชีวิตของนักท่องเท่ียวชาวอเมริกา ร้อยละ 72.6 ท่ีเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรทางถนนในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา (ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 1, 2556)  
 จากขอ้มูลรายงานความปลอดภยัทางถนนของโลก ปี พ.ศ. 2556 (Global Status Report 
on Road Safety 2013) ขององค์การอนามยัโลก (2556) พบว่า ประเทศไทยมีอตัราผูเ้สียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจราจรทางถนนเป็นอนัดบั 3 ของโลกโดยมีผูเ้สียชีวิต 38.1 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
อนัดบั 1 คือ ประเทศนีอูเอ (Niue) มีอตัราผูเ้สียชีวิต 68.3 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน อนัดบั 2 คือ 
สาธารณรัฐโดมินิกันมีอัตราผูเ้สียชีวิต 41.7 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน ซ่ึงหากพิจารณาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน  เป็น
อนัดับ 1 โดยเฉล่ียมีคนเจ็บ - ตาย 2 คน ทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2557 จากการเก็บสถิติของ
สถาบนัวิจยัดา้นการคมนาคมมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริการ่วมกบัขอ้มูลจากองค์การอนามยัโลก 
(2557) ระบุว่า สถิติอตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนทัว่โลก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 18 รายต่อ
ประชากรหน่ึงแสนคนต่อปี ซ่ึงประเทศไทยมีอตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน สูงเป็น
อันดับ 2 คือ 44 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน รองจากอันดับ 1 คือ ประเทศนามิเบีย มีอัตรา
ผูเ้สียชีวิต 45 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน ถือวา่มีสถิติมากกวา่ค่าเฉล่ียเกินสองเท่า จะเห็นวา่เม่ือปี 
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พ.ศ. 2556 ประเทศนีอูเอ ท่ีอยู่ในอนัดบัท่ี 1 นั้น มีประชากรเพียง 800 คน ดังนั้น เม่ือมีผูเ้สียชีวิต
เพียง 1 คน ก็ถือว่าเสียชีวิตมากท่ีสุดในโลก เม่ือคิดเทียบสัดส่วนจากประชากรทั้ งหมด ทว่า                
ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศนีอูเอกลับไม่ได้ติด 10 อนัดับแรกของประเทศท่ีมีอตัราผูเ้สียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจราจรทางถนนมากท่ีสุด และประเทศโดมินิกนั ท่ีอยูอ่นัดบั 2 เม่ือปี พ.ศ. 2556 ก็ลงมาอยู่
ในอนัดบัท่ี 9 แต่ประเทศไทยกลบัขยบัข้ึนไปอยูใ่นอนัดบั 2 จากเดิมอนัดบั 3 เม่ือปีก่อนหนา้และใน
ปี พ.ศ. 2558 ในรายงานความปลอดภยัทางถนนของโลก  (Global Status Report on Road Safety 
2015) ขององค์การอนามยัโลก (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 
2558) พบวา่ ประเทศไทยยงัคงมีอตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
คือ 36.2 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน ซ่ึงอตัราผูเ้สียชีวิตเป็นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิงประมาณ 4:1 และ
มีสาเหตุหลกัจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ถึงแมว้่าอตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนจะ
ลดลง แต่หากยงัไม่มีการจดัการท่ีดี และยงัคงให้สถานการณ์เป็นเช่นน้ีต่อไปก็จะกลายเป็นปัญหา
เร้ือรัง หรือประเทศไทยอาจมีอตัราผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนมาเป็นอนัดบั 1 ของโลก 
 ส าหรับอุบติัเหตุจราจรทางถนนของประเทศไทย ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น เน่ืองจากเป็น
จงัหวดัท่ีมีบทบาทด้านการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรม 
ประเพณี ชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย เป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใหเ้ขา้มา
ท่องเท่ียวจ านวนมาก รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐและเอกชน ยิ่งท าให้
สถานการณ์ของธุรกิจท่องเท่ียวขยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะในอ าเภอปาย อ าเภอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จักและได้รับความสนใจ ด้านความงามของธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม                            
การท่องเท่ียวของอ าเภอปาย จึงเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวอย่างไม่ขาดสาย การเดินทางมายงัอ าเภอปายนั้น สามารถเขา้ถึงไดท้ั้ง
ทางอากาศ โดยสายการบินกานต์แอร์  (KARN Airlines) และทางบก 2 เส้นทาง เส้นทางแรก                   
(สายใต้) ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เข้าสู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยผ่านอ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอ                 
แม่ลาน้อย อ าเภอขุนยวม อ าเภอเมืองและอ าเภอปางมะผา้ รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร              
ใช้เวลา 7 - 8 ชั่วโมง ส่วนเส้นทางท่ีสอง (สายเหนือ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 อ  าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เล้ียวซ้ายเขา้สู่อ าเภอปาย ตามทางหลวงหมายเลข 1095 เส้นทางน้ีไดรั้บความนิยม
ในกลุ่มของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด เน่ืองจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติตลอดเส้นทาง               
รวมระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 - 3 ชัว่โมง สามารถเลือกเดินทางดว้ยรถตูโ้ดยสาร
และรถประจ าทางท่ีมีให้บริการทุกวนั หรือรถส่วนบุคคลซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากให้ความ
สะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียวในเมืองเล็ก ๆ อย่างอ าเภอปาย ในขณะเดียวกนั ธุรกิจร้านให้เช่า
รถจกัรยานยนตก์็มีบทบาทส าคญั ในการอ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเดินทางดว้ย
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รถประจ าทาง เพราะรถรับจา้งในอ าเภอปายนั้น เป็นในลกัษณะของรถมอเตอร์ไซครั์บจา้งและรถ
รับส่งของผูป้ระกอบการท่ีพกั ให้บริการเดินทางในระยะทางสั้น ๆ จึงไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของอ าเภอปายหลายแห่ง
อยูห่่างจากตวัอ าเภอ เช่น อุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดงั ระยะทาง 30 กิโลเมตร, สะพานประวติัศาสตร์
ท่าปายระยะทาง 10 กิโลเมตร หรือการท่องเท่ียวในอ าเภอใกลเ้คียง เช่น ถ ้าน ้ าลอด อ าเภอปางมะผา้ 
ระยะทาง 40 กิโลเมตร จากอ าเภอปาย เป็นตน้ จากลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ท่ีไม่คุน้เคย และขาดความช านาญเส้นทาง จ าเป็นตอ้งมีความระมดัระวงัในการขบัข่ีรถเป็น
อยา่งมาก ในการใชเ้ส้นทางท่ีมีความคดเค้ียว ลาดชนั โคง้หกัศอก หลายจุดตลอดเส้นทาง และตอ้ง
เพิ่มความระมดัระวงัมากข้ึน ในช่วงฤดูฝน ท่ีมกัมีฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ท าให้เกิดดินสไลด ์
หินร่วง ถนนล่ืน ขอบทางทรุด ส่วนในฤดูหนาว มกัมีหมอกลงจดั ระยะการมองเห็นจ ากดัมาก 
อุบติัเหตุจราจรทางถนนของอ าเภอปายส่วนใหญ่ เกิดจากผูข้บัข่ีประมาท เป็นเหตุให้รถเสียหลกั
พลิกคว  ่า แหกโคง้ เฉ่ียวชน หรือตกเหว  
 ส าหรับขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรทางถนนของอ าเภอปาย ปี พ.ศ. 2560 ในรายงานอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนของอ าเภอปาย (โรงพยาบาลปาย, 2560) ได้จ  าแนกข้อมูลเป็นชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ พบว่า จ  านวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นชาวไทย 394 คร้ัง และเป็น
ชาวต่างชาติ 1,038 คร้ัง, จ  านวนผูไ้ด้รับบาดเจ็บ เป็นชาวไทย 507 คน และเป็นชาวต่างชาติ 1,312 คน 
และมีผูเ้สียชีวิต เป็นชาวไทย 8 คน และเป็นชาวต่างชาติ 1 คน ส าหรับยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนจ าแนกเป็น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์และรถจกัรยาน พบว่า เป็นยานพาหนะท่ีขบัข่ี
โดยชาวไทย จ านวน 47 คัน, 435 คัน และ 1 คัน ส่วนยานพาหนะท่ีขับ ข่ีโดยชาวต่างชาติ                   
มีจ  านวน 13 คนั, 1,247 คนั และ 16 คนั ตามล าดบั จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า จ  านวนอุบติัเหตุท่ีเกิด 
และจ านวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ เป็นชาวต่างชาติมากกวา่ชาวไทย แมว้า่กรณีการเสียชีวิตในชาวต่างชาติ
จะน้อยกว่าก็ตาม และยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนมากท่ีสุด คือ รถจกัรยานยนต ์
สอดคล้องกับ มาร์ค Marks (อ้างถึงใน ส านักงานพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2554) ท่ี
กล่าวถึง กรณีการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ของเด็กหนุ่มชาวอเมริกนั วยั 19 ปี ท่ีอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 และหน่ึงปีก่อนหน้า ก็มีเด็กหนุ่มวยั 19 ปี ชาว
องักฤษ เสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตใ์นลกัษณะเดียวกนั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 โดย
ระบุว่า อ าเภอปายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีสถานการณ์ด้านความปลอดภยัทางถนนท่ีน่าเป็นห่วง 
กล่าวคือ การส่งเสริมนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพราะเป็นแหล่งส าคัญของรายได้และ                   
การสร้างงานแต่กลบัไม่ไดใ้ห้ความส าคญั ในการก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมใน
การจดัการความปลอดภยัทางถนนเท่าท่ีควร ยิ่งไปกว่านั้น ยงัส่งผลกระทบวงกวา้งในดา้นอ่ืนดว้ย 
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ได้แก่ ด้านประชาชนทั้งต่อตนเอง ในลกัษณะของการไดรั้บบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตและคน
รอบขา้งในลกัษณะของความไม่สบายใจ ไม่อาจท างานหรือด ารงชีวิตไดต้ามปกติ ในกรณีท่ีรักษา
ตวัในโรงพยาบาล อาจสูญเสียรายไดแ้ละมีค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือชดใช้ทรัพยสิ์นท่ี
เสียหาย ด้านเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เป็นการเพิ่มภาระงาน เพิ่มความยุ่งยากในการส่ือสารในกรณี
ชาวต่างชาติ เพิ่มความเส่ียงในการถูกฟ้องร้องและดา้นงบประมาณ ท่ีสูญเสียไปกบัการช่วยเหลือ 
เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์การแพทย ์ค่าการรักษาส่งต่อ ค่าชดเชยระหวา่งเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 จากปัญหาอุบติัเหตุจารจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงมีผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ และการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรทางถนนของ
อ าเภอปายท่ีนับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศ
ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน ค.ศ. 2011 - 2020 (Decade of Action for Road Safety) (กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) ให้ประเทศสมาชิกเห็นความส าคัญผลักดันเร่ืองความ
ปลอดภัยทางถนน โดยก าหนดเป้าหมายลดอตัราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนลง                 
ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก โดยกระทรวงคมนาคม
รัฐบาลและศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกท่ี
ก าหนดให้ ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน มีเป้าหมายการ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทยใหบ้รรลุเป้าหมาย คือ ลดอตัราการเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรทางถนนให้ต ่ากว่า 10 คนต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2563 (บริษทั กลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจ ากดั, 2553) ซ่ึงการปฏิบติัตามกรอบปฏิญญาดงักล่าว จะช่วยยกระดบั
ความปลอดภยัจากการจราจรทางถนนให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากยิง่ข้ึน  
 และหลังจากปี พ.ศ. 2558 น้ี ประชาคมอาเซียนจะเร่ิมมีบทบาทส าคญักับประเทศใน
ภูมิภาค ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียนจ าเป็นตอ้งปรับตวัและ
เสริมขีดความสามารถ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจ รักษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศ 
ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เพิ่มความปลอดภยัทางถนนให้กับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
หลีกเล่ียง และบรรเทาผลกระทบในเชิงลบ ประกอบกบักระทรวงสาธารณสุข (2560) จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ชาติดา้นสาธารณสุขระยะ 20 ปี  โดยการพฒันาความเป็นเลิศใน 4 ดา้น ก าหนดแผนเป็น 
4 ระยะ ส าหรับในปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 น้ีอยู่ในระยะปฏิรูประบบ ซ่ึงเน้นการลดการบาดเจ็บ
จากการจราจร ภายใตค้วามเป็นเลิศดา้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค (P&P Excellence) 
ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา เพื่อเสนอแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีมี
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ความเหมาะสม โดยสามารถแก้ไขปัญหาของพื้นท่ีอย่างแท้จริง ตรงจุด และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั อนัส่งผลใหเ้กิดความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในอ าเภอปาย จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 

2.  เพื่อศึกษาการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 1. ประชาชน และนักท่องเท่ียว ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจดัการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนน ท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชาชน และนักท่องเท่ียว ได้รับความปลอดภยัจากการจราจรทางถนน ในอ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพิ่มมากข้ึน 
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มาประยกุตสู่์แผนปฏิบติั
การ เพื่อด าเนินงานดา้นความปลอดภยัการจราจรทางถนน 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำวจัิย 
 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
 พื้นท่ีในการศึกษา คือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยเลือกแบบเจาะจงใน 5 ต าบล 
จากทั้งหมด 7 ต  าบลของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย ต าบลเวยีงใต ้ต าบลเวยีงเหนือ 
ต าบลแม่นาเติง ต าบลแม่ ฮ้ี  และต าบลทุ่งยาว เน่ืองจากในพื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีมี
นกัท่องเท่ียวนิยมช่ืนชอบมาท่องเท่ียว ส่วนอีก 2 ต าบล คือ ต าบลเมืองแปง ต าบลโป่งสา ไม่ถูกเลือก
เป็นพื้นท่ีในการศึกษา เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีสูง การคมนาคมยากล าบาก ระยะทางห่างไกลจากตวั
อ าเภอปาย และไม่เป็นท่ีนิยมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
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 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 1. ประชากรในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) คือ ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งของรัฐและเอกชน ไดแ้ก่ สถานีต ารวจภูธรปาย หมวดการทางปาย ท่ีท าการปกครองปาย 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอปาย ชมรมหรือองค์กรอิสระ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุทางถนน สถานประกอบการท่ีพกั สถาน
ประกอบการรถเช่า สถานประกอบการน าเท่ียว สถานประกอบการร้านอาหาร สมาคมธุรกิจ
ท่องเท่ียวอ าเภอปาย โรงพยาบาลปาย และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปาย 
 2. ประชากรในการตอบแบบสอบถาม คือผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 5 ต  าบล ทั้งเพศชายและหญิง 
สามารถอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทยได้ดี โดยเลือกจากจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 10,597 
หลังคาเรือน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 385 หลังคาเรือน จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ น 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนหลังคาเรือน แล้วเก็บข้อมูลจากตัวแทน
หลงัคาเรือน ๆ ละ 1 คน จากผูมี้รายช่ือเป็นเจา้บา้นในทะเบียนบา้น ด้วยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในกรณีท่ีเจา้บา้นในทะเบียนบา้น ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือส่ือสารภาษาไทยได ้
ก็จะท าการเลือกสมาชิกในครัวเรือนล าดบัถดัไป ท่ีสามารถอ่าน เขียน และส่ือสารภาษาไทยไดดี้ มา
เป็นกลุ่มตวัอยา่งแทน ทั้งน้ี ท าการศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2559 
 3. ประชากรในการประชุมระดมความคิด  (Brain Storming) คือ  คณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอปาย (กบอ.ปาย) และกลุ่มภารกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มภารกิจดา้นเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจดา้น
สังคม กลุ่มภารกิจดา้นการท่องเท่ียว กลุ่มภารกิจดา้นความมัน่คง กลุ่มภารกิจดา้นการบริหารจดัการ 
กลุ่มภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มภารกิจดา้นโครงการพระราชด าริ 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

1. ศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อการเกิดอุบัติ เหตุจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทั้ ง 5 ด้าน คือ ด้านผู ้ข ับข่ี ด้านยานพาหนะ ด้านถนน ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
กฎหมายและการบงัคบัใช ้

2. ศึกษาการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านผูข้บัข่ี ด้านยานพาหนะ ด้านถนน ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านกฎหมายและการ
บงัคบัใช ้ 

3. ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้  เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามบริบทของพื้นท่ี  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 แนวทำง หมายถึง ทางปฏิบติัท่ีวางไวเ้ป็นแนว (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2542) 
 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน หมายถึง ทางปฏิบติั หรือกระบวนการ
ด าเนินงาน ให้เกิดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น จากการใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ      
ทั้ง 5 ด้าน คือ ดา้นผูข้บัข่ี ด้านยานพาหนะ ดา้นถนน ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านกฎหมายและการ
บงัคบัใช ้ท่ีมีความเหมาะสมกบัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ผู้ขับข่ี หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใช้บริการรถเช่าเป็นยานพาหนะเพื่อการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนด้ำนผู้ขับข่ี หมายถึง ความสามารถและความพร้อมใน
การขบัข่ียานพาหนะขณะใช้รถใช่ถนนร่วมกบัผูอ่ื้น การมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีดี มีมารยาท ไม่
ประมาท ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจ ปฏิบติัตามกฎหมายจราจร ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ได ้
 ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนด้ำนยำนพำหนะ หมายถึง ยานพาหนะท่ีมีส่วนควบ
และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถครบถ้วนตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนด มีการตรวจสภาพตาม
ก าหนดระยะเวลาและมาตรฐาน ไม่มีการแกไ้ขดดัแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงให้ต่างไปจากท่ีรายการท่ี
จดทะเบียนและการบรรทุกท่ีปลอดภัย  หรือการด าเนินการอ่ืนใดเพื่อความปลอดภัยเม่ือใช้
ยานพาหนะ 
 ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนด้ำนถนน หมายถึง ลกัษณะหรือสภาพพื้นถนน และ 
บริเวณส่วนประกอบของถนน ไดแ้ก่ เขตทาง ทางเทา้ ช่องจราจร เกาะกลางถนน ไหล่ทาง เอ้ือต่อ
การจราจร ไม่มีส่ิงกีดขวางบนผวิการจราจร ตลอดจนมีการวเิคราะห์เพื่อปรับปรุงจุดเส่ียงอนัตราย 
 ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนด้ำนส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวผูข้ ับข่ี 
จ  าแนกเป็น ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถควบคุมได ้เช่น ไฟฟ้าส่องสวา่ง เคร่ืองหมายจราจร และอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภยัท่ีมีความพร้อม ส าหรับส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ เป็นตน้ 
 ควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนนด้ำนกฎหมำยและกำรบังคับใช้ หมายถึง ความเขม้งวด
ของการด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย การไม่เลือกปฏิบติัโดยใช้รูปแบบความสัมพนัธ์
ส่วนตวั การสร้างมาตรการทางสังคมเฉพาะพื้นท่ีและสร้างช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
กฎหมายจราจรและสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน 
 หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง หมายถึง ท่ีว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร ส านักงานขนส่ง 
ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาล ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ผูอ้  านวยการโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชมรมหรือองค์กรอิสระ 
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สถานประกอบการท่ีพกั สถานประกอบการรถเช่า และสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 คณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอปำย หมายถึง บุคลากรภาครัฐและเอกชน ท่ีมีค าสั่ง
แต่งตั้งลงนามโดยนายอ าเภอปาย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย (กบอ.ปาย) 
และกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่มภารกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มภารกิจดา้นเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจดา้นสังคม กลุ่มภารกิจ
ดา้นการท่องเท่ียว กลุ่มภารกิจดา้นความมัน่คง กลุ่มภารกิจดา้นการบริหารจดัการ กลุ่มภารกิจดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มภารกิจดา้นโครงการพระราชด าริ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
กลไกขบัเคล่ือนงานในระดบัอ าเภอ ใหเ้กิดการบูรณาการปฏิบติังานร่วมกนั 
 ประชำคมอำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเร่ืองสันติภาพ ความมัน่คง เศรษฐกิจ องค์ความรู้และ
สังคมวฒันธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกนั และผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก 



 

 

 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 ในการศึกษาเร่ือง การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น
หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุจราจร 
 2. แนวคิดทฤษฎี PRECEDE Model 
 3. แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 4. ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6. กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการเกดิอุบัติเหตุจราจร 
 ความหมายของอุบัติเหตุจราจร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุจราจรท่ีมีผูศึ้กษา
คน้ควา้ไว ้เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO, 2505) ให้ความหมายของ อุบติัเหตุ 
หมายถึง An Accident is an Unpremeditated Event Resulting in Recognizable Damage กล่าวคือ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย 
 กองสุขศึกษา ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2540) ให้ความหมายของ อุบติัเหตุ
ในสุขบญัญติัแห่งชาติว่า หมายถึง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ท่ีเกิดจากเหตุอนัเน่ืองจากการจราจร
ทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศ การพลดัตก หกลม้ ถูกกระทบ โดยวตัถุเชิงกล ความร้อน ถูกท าร้าย 
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในบา้นหรือในท่ีสาธารณะโดยเป็นปัญหาส าคญัท่ีก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งกวา่นั้น ยงัเป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงของการบาดเจ็บ เสียชีวิตของ
คนในวยัหนุ่มสาว ซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญั สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและ
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ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีการเปล่ียนแปลง หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้สภาพไม่สมบูรณ์ และขาดการดูแล
เอาใจใส่ในการกระท าของตนเอง จึงมีความเส่ียงสูงข้ึน และเกิดไดต้ลอดเวลา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  (2542) ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ความบงัเอิญเป็น 
 สาธิต อินตา (2546 อา้งถึงใน กฤตพงศ ์โรจน์รุ่งศศิธร, 2549) ให้ความหมายของ อุบติัเหตุ
จากการขนส่ง หรือการจราจร (Transportation or Traffic Accidents) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จากการคมนาคม หรือการขนส่ง ไดแ้ก่ อุบติัเหตุจากการจราจรทางบก อุบติัเหตุจากรถไฟ อุบติัเหตุ
จากการขนส่งทางน ้า และอุบติัเหตุจากการขนส่งทางอากาศ 
 กิลเลียนี (Giuliani อ้างถึงใน กิตติพร นงค์นวล, 2551) ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ 
หมายถึงเหตุการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถก าหนด หรือทราบล่วงหนา้ได ้และไม่สามารถ
ท าซ ้ าท่ีต าแหน่งเดิมในลกัษณะเดิมได ้ส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรและทิศทางการเดินทาง ดงันั้น 
อุบติัเหตุจราจร จึงหมายถึง เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหาจราจรท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า เม่ือเกิด
อุบติัเหตุจะท าให้ช่องทางจราจรถูกกีดขวาง ส่งผลให้ผูใ้ชท้างบางส่วนไม่สามารถผา่นจุดเกิดเหตุได้
ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากข้ึน บางเหตุการณ์ผูป้ระสบเหตุอาจสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน 
ก่อใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมและเป็นปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย (2553 อา้งถึงใน วิรินดา สิริสุวรรณ์, 2554) ให้ความหมายของ อุบติัเหตุจราจร
ทางถนน หมายถึง อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัยานยนต์บนทอ้งถนนและเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการใช้
ยานพาหนะต่อไปน้ี เพื่อการจราจรหรือขนส่ง ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแท็กซ่ี รถจกัรยานยนต ์
รถสามลอ้เคร่ือง รถกระบะ รถตู ้รถโดยสารประจ าทาง และไม่ประจ าทาง รถบรรทุกทุกประเภท 
รถจกัรยานสองลอ้ รถจกัรยานสามลอ้ รถเพื่อการเกษตร รถท่ีใช้เคร่ืองยนตก์ารเกษตรมาดดัแปลง 
รถสกายแลบ รวมทั้ งอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถไฟชนรถยนต์ ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตและ/หรือ ได้รับ
บาดเจ็บท่ีนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) รวมถึงเกิดความสูญเสียแก่ทรัพยสิ์นของบุคคล 
และของทางราชการดว้ย 
 กระทรวงสาธารณสุข (2554 อ้างถึงใน วิรินดา สิริสุวรรณ์, 2554) ให้ความหมายของ 
อุบติัเหตุยานยนต์ หรืออุบติัเหตุจราจรทางบก หมายถึง อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัยานยนต ์ซ่ึงมีทั้งการ
ชนเฉ่ียว การแซง และอ่ืน ๆ โดยไม่รวมถึงอุบติัเหตุทางรถไฟ ทางน ้า และทางอากาศ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี อุบติัเหตุจราจรทางถนน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 
เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดกับยานยนต์บนท้องถนน ซ่ึงมียานพาหนะประเภทรถจกัรยานยนต์เข้ามา
เก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ย 1 คนั ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียกบัตวับุคคล และทรัพยสิ์น 
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 ระดับความรุนแรงของการเกดิอุบัติเหตุจราจร 
 กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ (Department for International Development) (2003 
อ้างถึงใน วิรินดา สิริสุวรรณ์, 2554) และกรมทางหลวง (Transport Research Laboratory) (1995 
อา้งถึงใน วิรินดา สิริสุวรรณ์, 2554) ของประเทศองักฤษ ไดจ้  าแนก ระดบัความรุนแรงของการเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนไว ้ดงัน้ี 
 1. ระดบัความรุนแรงของการชนท่ีมีผูเ้สียชีวิต (A Fatal Crash) คือ มีผูเ้สียชีวิตหน่ึง หรือ
มากกวา่หน่ึงคน จากการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน รวมถึงการเสียชีวติภายใน 30 วนั ผลเน่ืองจาก
การเกิดอุบติัเหตุคร้ังนั้น 
 2. ระดบัความรุนแรงของการชนท่ีมีผูบ้าดเจบ็สาหสั (A Serious Crash) คือ ไม่มีผูเ้สียชีวิต
จากอุบติัเหตุจราจรทางถนน แต่มีผูบ้าดเจ็บสาหสัหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงคน ซ่ึงในประเทศองักฤษ 
การบาดเจ็บสาหสั นิยามไวว้า่ ผูป้ระสบอุบติัเหตุท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยใน หรือ
กรณีบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นกระดูกแตกหัก ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง บาดเจ็บ
ภายในร่างกาย มีบาดแผลฉกรรจ ์ไดรั้บการกระแทกจนหมดสติ หรือมีอาการตกใจอยา่งรุนแรง และ
ตอ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์รวมถึงการเสียชีวติหลงัจาก 30 วนั ผลเน่ืองจากอุบติัเหตุคร้ังนั้น 
 3. ระดับความรุนแรงของการชนท่ี มีผู ้บาดเจ็บเล็กน้อย (A Slight Crash) คือ ไม่ มี
ผูเ้สียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บสาหัส แต่มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ผิวหนงัมีบาดแผลถลอก ขีด
ข่วน หรือร่างกายเคล็ดขดัยอก 
 4. ระดับความรุนแรงของการชนท่ีมีทรัพยสิ์นเสียหายอย่างเดียว (A Property Damage 
Only) คือ ไม่มีผูเ้สียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บ แต่ยานพาหนะและทรัพยสิ์น ไดรั้บความเสียหายจาก
อุบติัเหตุจราจรทางถนน 
 ความสูญเสียจากการเกดิอุบัติเหตุจราจร 
 สาธิต อินตา (2546 อา้งถึงใน กฤตพงศ์ โรจน์รุ่งศศิธร, 2549) จ าแนก ความสูญเสียจาก
การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไว ้ดงัน้ี 
 1. การสูญเสียทางกาย (Human Loss) หมายถึง ผูป้ระสบอุบติัเหตุถึงแก่ชีวิต (Death) และ
ผูบ้าดเจบ็ (Injury)  
 2. ความสูญเสียทางจิตและสังคม (Psychological and Social Loss) เป็นความสูญเสียท่ีไม่
อาจเห็นไดด้ว้ยตา เพราะเป็นนามธรรมข้ึนอยูก่บัความคิด ความรู้สึกของผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือของ
สังคมนั้น ๆ ไดแ้ก่ ความเจ็บป่วย ความเสียใจ ความเป็นทุกข์ ความหวาดกลวั การเสียขวญั การเสียจริต 
จิตฟ่ันเฟือน การถูกตดัออกจากสังคม และการถูกทอดทิ้งให้โดดเด่ียว เป็นตน้ ความสูญเสียเหล่าน้ี 
ไม่อาจทดแทนไดด้ว้ยเงินและยงัเป็นผลใหไ้ม่อาจท างาน หรือด ารงชีวติไดต้ามปกติอีกดว้ย 
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 3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ (Economic Loss) ซ่ึงไดมี้การประเมินออกมาเป็น
จ านวนเงินหลายพนัล้านบาท นอกจากน้ีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในแต่ละคร้ัง ท าให้
เสียเวลาฟ้องร้องเป็นคดีความ เสียเวลาในการท างาน เสียรายได ้รวมทั้งเป็นผลให้การจราจรติดขดั
ดว้ย 
 กรมทางหลวง (2550 อา้งถึงใน วิรินดา สิริสุวรรณ์, 2554) จ าแนก ความสูญเสียจากการ
เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไว ้3 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
 1. ความสูญเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ย คือ 

1.1 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล (Medical Costs) เป็นการศึกษา
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย ในกระบวนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (Hospital Care) ประกอบดว้ย หน่วย
แรกท่ีรับผูรั้บบาดเจ็บ (ห้องอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน) และหน่วยรับผูบ้าดเจ็บไวรั้กษา (ห้องผ่าตดั แผนก
ผูป่้วยหนกั แผนกผูป่้วยใน) รวมไปถึงกรณีผูบ้าดเจ็บท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยตน้ทุนค่าใชจ่้าย
จากการรักษาพยาบาล แต่ละส่วนต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีผูป่้วยตอ้ง
จ่ายในการมารับบริการหรือค่ารักษาท่ีทางโรงพยาบาลเก็บไดจ้ากผูป่้วยจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน 

1.2 ความสูญเสียด้านค่าการสูญเสียความสามารถในการผลิต (Loss of Productivity 
Costs) เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนของผูเ้สียชีวิตหรือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ จากการขาดงานหรือหยุดงาน
ของผูป้ระสบอุบติัเหตุจราจรทางถนน รวมถึงผูดู้แลผูบ้าดเจบ็หรือผูพ้ิการ ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
รายไดจ้ากการท างานหรือการผลิตงาน  

1.3 ความสูญเสียทางดา้นจิตใจ (Loss of Quality of Life) เป็นความสูญเสียซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงความเจ็บปวด และความทุกขท์รมาน จากอุบติัเหตุจราจรทางถนนของผูป้ระสบอุบติัเหตุ 
และครอบครัว สืบเน่ืองจากความเจ็บปวด ความเศร้าโศก และความทุกข์ทรมาน โดยบวกความ
สูญเสียเพิ่มเขา้ไปกบัความสูญเสีย เน่ืองจากการตาย และบาดเจบ็ 
 2. ความสูญเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย ประกอบดว้ย 2 ส่วนยอ่ย คือ 

2.1 ความสูญเสียดา้นค่าใช้จ่ายจากยานพาหนะท่ีเสียหาย เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
ท่ีเสียหายจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน โดยค่าความสูญเสียนั้นจะแตกต่างกนัไปตามความรุนแรง 

2.2 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเสียหาย เป็นค่าความเสียหายของ
ทรัพยสิ์นอ่ืน นอกเหนือจากยานพาหนะท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน โดยพิจารณาเฉพาะ
ทรัพยสิ์นของทางราชการเท่านั้น 
 3. ความสูญเสียทัว่ไป ประกอบดว้ย 2 ส่วนยอ่ย คือ 
  3.1 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากประกันภยั (Insurance Administration Costs) เป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยัในฐานะผูรั้บประกนัภยั เพื่อรับเส่ียงภยัแทน
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ให้อีกฝ่าย ท่ีเรียกว่า ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะไดรั้บการชดเชยค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัประกนัภยั
จ่ายใหก้บัผูป้ระสบอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
 3.2 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากกระบวนการทางคดี เป็นตน้ทุนค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานจดัการอุบติัเหตุจราจรทางถนนของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ิมจากหน่วยวทิยส่ืุอสาร 
งานจราจร งานสอบสวนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิอุบัติเหตุจราจร 
 แฮดดอน (Haddon, 1968 อา้งถึงใน นฤชา เนตรวิชยั, 2550) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน มีดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นบุคคล (กองสุขบญัญติัแห่งชาติ, 2546 อา้งถึงใน สุรีวลัย ์สะอิดี, 2547) คือ ผู ้
ขบัข่ี คนโดยสาร คนเดินเทา้ โดยผู ้ขบัข่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ควบคุมตนเอง และยานพาหนะ โดยองค์ประกอบของบุคคลท่ีมีผลต่อการเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่  

1.1 อายุและเพศ พบวา่ คนหนุ่มสาวท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนมากกวา่คนกลุ่ม
อายุอ่ืน ๆ เพราะมีลกัษณะชอบแสดงออก มีความระมดัระวงัน้อย มกัฝ่าฝืนกฎจราจร เม่ืออายุมาก
ข้ึนพฤติกรรมขบัข่ีจะดีข้ึน และโดยทัว่ไปแลว้เพศชายจะเป็นผูก่้ออุบติัเหตุจราจรทางถนนสูงกว่า
เพศหญิง 

1.2 ทกัษะและประสบการณ์ พบวา่ เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการขบัข่ียานพาหนะเพราะหาก
ขาดทกัษะในการใช้เส้นทาง เช่น ไม่ช านาญเส้นทาง ไม่เคยปิิบติัมาก่อน อาจเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้อีกประการหน่ึงคือ ประสบการณ์ หากขบัข่ีไม่ดี ได้รับการฝึกฝนไม่
เพียงพอ ไม่คุน้เคยกบัยานพาหนะ จะท าให้การตดัสินใจ การควบคุมเคร่ืองยนต ์การใชย้านพาหนะ
ไม่ดีเท่าท่ีควร เป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้ายเช่นกนั 

1.3 สภาพร่างกายและจิตใจ พบว่า ความเหน็ดเหน่ือย อ่อนเพลีย อาการง่วงนอน 
อาการป่วย อาการเม่ือยลา้จากการขบัรถระยะไกล รวมถึงการมองเห็นไม่ชดั การไม่ไดย้ิน ถือเป็น
สภาพร่างกายท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย นอกจากนั้น การใชย้าบางชนิด เช่น 
ยาแก้แพ ้ยาลดความอว้น จะท าให้การตดัสินใจช้าลง การด่ืมสุราท าให้เกิดอาการมึนงง จะท าให้การ
ตดัสินใจผิดพลาด เช่นเดียวกับสภาพจิตใจและอารมณ์ กรณีคนขบัอยู่ในอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียว           
จะท าใหข้บัเร็ว ขาดความย ั้งคิด ขาดความระมดัระวงั ในทางกลบักนัหากคนขบัอยูใ่นอาการซึมเศร้า 
วติกกงัวล จะท าใหเ้หม่อลอย ไม่มีสมาธิในการขบั การตดัสินใจผดิพลาดไดง่้าย 
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  1.4 พฤติกรรมการขบัข่ี พบว่า อุบติัเหตุจราจรทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรม 
ขบัข่ีท่ีผิดพลาด ความประมาท การขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเคร่ืองหมาย หรือสัญญาณจราจร 
การไม่ปิิบติัตามกฎของบุคคล 
 2. ปัจจยัดา้นยานพาหนะ (ศรีสมร การ่อน, 2539) ยานพาหนะ หมายถึง รถจกัรยานยนต ์
คือ สภาพของรถจกัรยานยนต์ท่ีสามารถวิ่งบนเส้นทางได ้ตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายเส่ือมเสียสมรรถภาพของผูใ้ช้ ผูโ้ดยสาร และประชาชนทัว่ไป ตอ้งมีเคร่ืองยนต ์และส่วน
ควบคุมครบถว้น โดยองคป์ระกอบของยานพาหนะท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ 

2.1 สภาพเส้นยาง มีความบกพร่อง เช่น เส้นยางท่ีไม่มีดอกยาง จะท าให้การเกาะถนน
ไม่ดี เส้นยางท่ีเก่ามากไม่ไดเ้ปล่ียนอาจเกิดการแตกหรือระเบิดท าให้รถเสียหลกัได ้

2.2 ระบบหา้มลอ้ มีความบกพร่อง เช่น เบรกไม่ท างาน หรือเบรกแตก ใชก้ารไม่ได ้
2.3 ระบบสัญญาณไฟ มีความบกพร่อง เช่น ไฟเล้ียวช ารุด ท าให้ขาดการให้สัญญาณ

เม่ือตอ้งการเล้ียว หรือมีรถสวนมา จึงเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย เช่นเดียวกนัหากโคมไฟ
หนา้ช ารุด ก็จะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย โดยเฉพาะเวลากลางคืน 

2.4 คนับงัคบัรถ มีความบกพร่อง เช่น อยู่ในสภาพไม่ปกติ ไม่เหมาะกบัการใช้งาน 
หรือมีกระจกไม่ครบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.5 รถจกัรยานยนต์ มีความบกพร่อง เช่น ไม่ไดม้าตรฐานความปลอดภยั อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองยนต์ไม่ครบ มีการดัดแปลงเคร่ืองยนต์ มีการดัดแปลงให้ตัวรถสูงข้ึน หรือเต้ียลง มีการ
ดดัแปลงรถจกัรยานยนตม์าใชใ้นการบรรทุกพ่วง เพื่อบรรทุกส่ิงของ และคน เกินอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้
 3. ปัจจยัด้านถนน (กองสุขบญัญัติแห่งชาติ, 2546 อ้างถึงใน สุรีวลัย ์สะอิดี, 2547) คือ 
สภาพถนนท่ีไม่เอ้ืออ านวย เป็นบริเวณจุดอนัตรายท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย และ
บ่อยคร้ัง เช่น ทางโคง้ ทางแยก ทางลาดชนั สะพาน ถนนไม่เรียบ เป็นหลุม และถนนท่ีมีความกวา้ง
นอ้ยกวา่ 5 เมตร ประกอบกบัการขบัข่ีท่ีไม่ระมดัระวงั โดยองคป์ระกอบของลกัษณะเส้นทางท่ีมีผล
ต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ 

3.1 ความกวา้งและจ านวนช่องทางเดินรถ กล่าวคือ ช่องทางเดินรถท่ีมีเพียง 2 ช่องทาง 
จะมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย เพราะพื้นท่ีในการสัญจรไปมาน้อย การแซง หรือ
การตดัสินใจท่ีคาดการณ์ไวผ้ดิพลาดไดง่้าย ขนาดช่องทางท่ีแคบไม่เหมาะสม ท าใหร้ถเบียดกนั อาจ
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย 

3.2 แนวกั้นกลางถนน กล่าวคือ ปกติจะใช้ส าหรับกั้นแนวถนนท่ีมีการจราจรสวนกนั
ไปมา เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่รถท่ีสวนกนั และให้เกิดความระมดัระวงัในการใช้รถใช้ถนน
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ร่วมกนั การตีเส้นบนพื้นถนน หรือท าสัญลกัษณ์ ท่ีไม่ชดัเจน เช่น ไม่สะทอ้นแสงในเวลากลางคืน 
ท าใหม้องเห็นช่องทางเดินรถไม่ชดัเจน และท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้

3.3 ไหล่ทาง กล่าวคือ จะเป็นพื้นผิวด้านขา้งของถนนท่ียงัไม่จดัเป็นทางเทา้ ซ่ึงไหล่
ทางท่ีแคบ มีส่ิงกีดขวาง มีตน้ไม ้ยอ่มก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้ายกวา่ ไหล่ทางท่ีกวา้ง 
โล่ง ไม่มีส่ิงกีดขวาง  

3.4  เคร่ืองกั้นข้างทาง กล่าวคือ อุปกรณ์ท่ีมีไวส้ าหรับป้องกันไม่ให้รถวิ่งออกนอก
เส้นทางและเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน เป็นส่ิงเตือนสติให้ผูข้บัข่ีระวงัตวั หากไม่มีเคร่ืองกั้นขา้ง
ทางอาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดโ้ดยง่าย 

3.5  ลกัษณะพื้นผิวจราจร กล่าวคือ ถนนท่ีมีพื้นผิวขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบ ผุ
พงั หรือใช้วสัดุไม่ได้มาตรฐาน จะท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย ขณะเดียวกนัถนนท่ี
เรียบขบัข่ีสบาย มีความคล่องตวั ก็ท  าใหเ้กิดการขบัข่ีโดยประมาทเช่นกนั 

3.6 แสงสวา่ง กล่าวคือ ความมืดจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการมองเห็น ท าให้การ
ประมาณการณ์ต่าง ๆ คลาดเคล่ือน แสงไฟท่ีไม่เหมาะสม ทั้งจากถนน และจากยานพาหนะมีส่วน
ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ดงันั้นการมีแสงไฟบนถนนท่ีเหมาะสม จะช่วยลดอุบติัเหตุจราจร
ทางถนนได ้
 4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจร (วิจิตร บุญโหตระ, 2527 อา้งถึงใน 
ศรีสมร การ่อน, 2539) คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบๆ ตวัของผูข้บัข่ี อนัเป็นส่วนประกอบท่ีท าใหเ้กิด
อุบติเหตุได ้โดยองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ 
  4.1  เคร่ืองหมายจราจรไม่สมบูรณ์ หมายถึง ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน และป้ายแนะน า 
จ  าเป็นต้องติดตั้งอยู่ในท่ีมองเห็นชัดเจน ทั้งกลางวนัและกลางคืน เข้าใจง่าย อ่านแล้วไม่ต้องตี            
ความเอง ขนาดของป้ายตอ้งออกแบบให้เหมาะสมกบัความเร็วรถและระยะทางท่ีจะใช้เวลาอ่าน
ข้อความนั้ นได้ทัน เพื่อจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ บนพื้นถนนต้องมี
เคร่ืองหมาย และการตีเส้นดว้ยสีสะทอ้นแสงให้เห็นชดัเจน จะช่วยให้การมองเห็นช่องทางเดินรถ
ไดดี้ข้ึน เพื่อความปลอดภยัของคนเดินเทา้จะตอ้งมีทางเดินเทา้ หรือไหล่ทางท่ีกวา้งพอส าหรับคน
เดิน และควรมีทางขา้มท่ีเหมาะสม มีแสงไฟสัญญาณไฟท่ีเพียงพอ 
  4.2 สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือ
ท่ีเรียกว่าทัศนะวิสัยไม่ดี หรือเลวร้าย เป็นปรากิการณ์ทางธรรมชาติ เช่น หมอกลงจดั ลูกเห็บตก              
หิมะตก ฝนตกหนัก ถนนล่ืน น ้ าท่วมถนน เป็นตน้ นอกจากน้ีการตดัถนนนั้น ตอ้งดดัแปลงตาม
สภาพภูมิประเทศ เช่น ทางข้ึนเขา ทางโคง้ชนั เป็นตน้ ลกัษณะเส้นทางเหล่าน้ี หากไม่มีการควบคุม
การจราจรท่ีดี และผูข้บัข่ีประมาท ก็จะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย และรุนแรง 
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4.3 การกระท าของคน หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากการกระท าของคนท่ีพบ 
มากท่ีสุดในเขตเมือง คือ มลพิษ เช่น การเกิดเสียงดงัรบกวนจากท่อไอเสียของรถและการเกิดควนั
จากท่อไอเสียรถ สภาวะดงักล่าวนับเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และรบกวนสมาธิในการขบัรถเป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะในกรณีรถติดจะก่อใหเ้กิดความแปรปรวนทางอารมณ์ ส่วนในชนบท ท่ีพบมาก คือ 
การเผาหญา้ ใบไมข้า้งทาง การน าสัตวม์าเล้ียงปล่อยให้เดินเกะกะกีดขวาง จึงนับเป็นส่ิงอนัตราย 
นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มจากความบกพร่องของผูข้บัข่ี เช่น การจอดรถโดยไม่เปิดโคมไฟในเวลา
กลางคืน หรือการลากจูงบรรทุกส่ิงของท่ียื่นล ้าออกนอกตวัรถ แต่ไม่ท าเคร่ืองหมาย หรือสัญญาณ
ไวใ้ห้รถคนัอ่ืนสังเกตเห็นหรือการบรรทุกดินท่วมล้นตวัถงัจนตกบนถนน โดยเฉพาะช่วงฝนตก   
จะท าใหถ้นนล่ืนมากกวา่ปกติ ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้าย 
 5. ปัจจยัดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย (สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี, 
2553) มีองคป์ระกอบของกฎหมายท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ 
   5.1 ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ท าให้ประชาชนไม่ทราบกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
และบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎต่าง ๆ ประชาชนจึงขาดจิตส านกั และฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงมี
ผลใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้
   5.2 บทลงโทษ หรือค่าปรับยงัไม่ เหมาะสมท าให้มีการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
   5.3 การท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดเพศ อายุสูงสุด และการศึกษาขั้นต ่าของผูข้ ับข่ี
ยานพาหนะ ถึงแมว้า่ผูข้บัข่ีจะสอบผา่นและไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีมาแลว้ ก็อาจท าผิดกฎจราจรและ
ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้
   5.4 ขาดการเขม้งวดกวดขนั ในการจบักุมการพิจารณาด าเนินคดี หรือการจบักุม
ผูก้ระท าผิด ท าให้มีการขบัรถ หรือใช้รถใช้ถนน อย่างเสรีตามอ าเภอใจซ่ึงมกัท าให้เกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนน 
 การป้องกนัอุบัติเหตุจราจร 
 กระทรวงมหาดไทย (2558) เสนอแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
5 มาตรการ ดงัน้ี 
 1. มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้และจริงจงัประกอบดว้ย 
   1.1 การบังคบัใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ คือ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) 
ไดแ้ก่ 1) ความเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 2) ขบัรถยอ้นศร 3) ฝ่าฝืนสัญจรจราจร 4) ไม่คาดเข็ม
ขดันิรภยั 5) ไม่มีใบขบัข่ี 6) แซงในท่ีคบัขนั 7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภยั 9) มอเตอร์ไซต์ไม่
ปลอดภยั และ 10) ใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัรถ โดยบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี 10) 
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พ.ศ. 2557 กรณีผูข้บัข่ีไม่ยอมใหท้ดสอบความสามารถในการขบั หรือเมาสุรา หรือของอยา่งอ่ืน ให้
สันนิษฐานไวก่้อนวา่ ผูน้ั้นเมาสุรา หรือของอยา่งอ่ืน รวมทั้งประกาศส านกันายกรัฐมนตรี กรณีหา้ม
ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก โดยให้เน้นหนกักรณีเมาแลว้ขบั 
ขบัรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด และไม่สวมหมวกนิรภยัเป็นพิเศษ 
   1.2 การบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
กฎหมายสุรา กฎหมายสถานบริการ กฎหมายทางหลวง และกฎหมายขนส่งทางบก เป็นตน้ 
   1.3 การบงัคบัใช้กลไกทอ้งถ่ิน คือ ก านนัผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีดูแลความ
สงบเรียบร้อย และความปลอดภยัของประชาชนในพื้นท่ีตามกฎหมายลกัษณะปกครองท้องถ่ิน  
เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน                 
เพื่อควบคุมก ากบั และป้องปรามผูท่ี้ประพฤติเส่ียงในพื้นท่ี 
 2. มาตรการดา้นสังคมและชุมชน ประกอบดว้ย 
   2.1 การให้จงัหวดับูรณาการร่วมกบัอ าเภอ โดยส านกังานเขต สถานีต ารวจ หน่วย
ทหารในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน/หมู่บา้น และอาสาสมคัรต่าง ๆ จดัตั้งด่านชุมชน
โดยใชม้าตรการทางสังคมควบคุมป้องปราม และตกัเตือนผูมี้พฤติกรรมเส่ียงในพื้นท่ี 
   2.2 การเน้นสร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมรณรงค์สร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัทางถนน
อย่างจริงจงั และส่ือสารผ่านช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเข้มข้น ให้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์และขบัข่ีดว้ยความเร็ว 
 3. มาตรการแกไ้ขปัญหา โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลในพื้นท่ีมาวิเคราะห์เพื่อ
หามาตรการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจุดเส่ียง จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนบ่อยคร้ัง จุดท่ี
เกิดอุบติัเหตุใหญ่และจุดตดัทางรถไฟ 
 4. มาตรการรณรงค ์และประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 
   4.1 การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์               
การด าเนินการผ่านส่ือทุกชนิดอย่างเข้มขน้ และต่อเน่ือง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นน  
   4.2 การให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เขา้มามีบทบาทส าคญัในการรณรงค ์
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความตระหนกั และมีจิตส านึก
ในเร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
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   4.3 การให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสัมพนัธ์ การด าเนินการผา่นส่ือทุก
ชนิดในพื้นท่ีอย่างเขม้ขน้ และต่อเน่ือง เพื่อปลูกจิตส านึก ค่านิยม วฒันธรรมความปลอดภยัทาง
ถนนใหแ้ก่ประชาชน และเกิดความตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นน 
 5. มาตรการดา้นการบริหารจดัการ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ร่วมก าหนด
มาตรการองคก์รรวมถึงบทลงโทษ เพื่อสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนกัในการใชร้ถใชถ้นนและ
ป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงของบุคลากรในองคก์ร รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูม้ารับบริการได้
รับทราบ และปิิบติัตามมาตรการองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
 ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อ้างถึงใน พวงเพ็ญ อ่อนศรีบุตร, 2551)ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์หลกัไว ้5 ยุทธศาสตร์ ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดแผนปิิบติัการดา้น
ความปลอดภยัทางถนนท่ีเป็นนโยบายระดบัประเทศ และเป็นแผนปิิบติัการดา้นความปลอดภยั
ทางถนนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
 1. ด้านการบังคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement) คือ เน้นการบังคบัใช้กฎหมายอย่าง
จริงจงัต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนไดป้ิิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทาง
ด าเนินงานให้ความส าคญัในการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการจราจร การคุม้ครองสิทธิของผูใ้ช้รถใช้
ถนน และการทบทวน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้ทนัยคุสมยัตลอดเวลา ตลอดจนสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ประกอบดว้ย 
   1.1 การพฒันาระบบกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานด้าน
ความปลอดภยัทางถนน ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งในดา้นการบงัคบั
ใช้อ านาจของเจา้หน้าท่ีรัฐในทางปิิบติั ระบบเงินรางวลั ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการ
รวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัทางถนน โดยท าเป็นประมวลกฎหมาย เช่น 
การเพิ่มโทษของผูไ้ม่มีใบอนุญาตขบัข่ีติดตวั (ทุกกรณี) ให้ไดรั้บโทษสูงสุดกว่าลหุโทษ หรือการ
เพิ่มโทษผูก้ระท าผิดท่ีกระท าซ ้ าหลายคร้ัง การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนักบัสากล กล่าวคือ ความเขม้ขน้สูงเก็บภาษีในอตัราสูง ความเขม้ขน้ต ่าเก็บภาษีในอตัราต ่า 
   1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย ประกอบดว้ย 
     1.2.1 การบูรณาการตั้งจุดตรวจ (3ม. 2ข. 1ร.) ดังน้ี 3ม. คือ ไม่สวมหมวก
นิรภยั มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภยั และเมาสุรา 2ข. คือ ไม่คาดเข็มขดันิรภยั และไม่มีใบขบัข่ี 1ร. คือ 
ความเร็วเกินก าหนด โดยสนับสนุนให้มีการบูรณาการทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล ระหว่าง
เจา้หน้าท่ีต ารวจ หน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยัทางถนน อาสาสมคัรและภาค
ประชาชน เพื่อเป็นการลดอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ี งบประมาณและสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม 
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ตรวจสอบไดใ้ห้ประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนน และเป็นการป้องกนัปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบของ            
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
     1.2.2 การสนบัสนุนการตั้งจุดสกดักั้นในชุมชนหรือหมู่บา้น ทั้งในช่วงปกติ 
และช่วงเทศกาล เพื่อให้ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แกปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนนในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะปัญหาการเมาสุราขณะขบัข่ี ท่ีจะเป็นการควบคุม และลด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     1.2.3 การสนบัสนุนการปิิบติังานของเจา้หน้าท่ี ในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
โดยให้การสนับสนุนเคร่ืองอ านวยความสะดวก วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ส าหรับปิิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ี ใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบหลกัในการจดัซ้ือจดัหาใหเ้พียงพอ มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั เพื่อลดความซ ้ าซอ้นในดา้นงบประมาณ 
     1.2.4 การสนบัสนุนใหมี้การก าหนดแผนปิิบติัการ การตั้งจุดตรวจ 3ม. 2ข. 
1ร. อยา่งเป็นระบบประจ าทุกเดือน และสอดคลอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนในพื้นท่ีนั้น ๆ 
ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึง
แนวปิิบติั แต่ไม่ตอ้งระบุสถานท่ีตั้งจุดตรวจและเวลา เพื่อเป็นการป้องปรามและตดัโอกาสของผูท่ี้
คิดจะกระท าผิดกฎจราจร ประกอบกบัสามารถน ามาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการตั้งจุดตรวจได้
อยา่งเช่ือมโยง เหมาะสม เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
     1.2.5 การสนบัสนุนให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย ส าหรับการตรวจจบัความเร็ว
ของรถจกัรยานยนต์ เน่ืองจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ด้วยความเร็วท่ีเกินกฎหมายก าหนดนั้น    
เป็นปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ียงัไม่เคยมีการตรวจจบัมาก่อน 
   1.3 การส่งเสริมรูปแบบการลงโทษผูก้ระท าผดิ ประกอบดว้ย 
     1.3.1 การผลกัดนัมาตรการการลงโทษ โดยการให้ท างานบริการสังคมและ
สนบัสนุนให้มีการคุมประพฤติผูท่ี้กระท าผิดกฎจราจร (โดยเฉพาะขอ้หาขบัข่ีในขณะเมาสุรา) ให้
เป็นมาตรฐาน และครอบคลุมทัว่ทุกแห่งของประเทศ เพื่อให้ผูก้ระท าผิดไดช้ดเชยความเสียหายท่ี
ก่อข้ึน ดว้ยการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 
     1.3.2 การผลกัดันรูปแบบการชดใช้ต่อเหยื่อ ซ่ึงเหยื่อในท่ีน้ี คือ ผูท่ี้ได้รับ
ความเสียหายหรือผูท่ี้ได้รับผลกระทบ ทั้ งทางตรงและทางอ้อม จากอุบัติเหตุจราจรทางถนนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดใช้ด้านอ่ืนต่อเหยื่อ โดยผูก้ระท าผิดตอ้งชดใช้ในรูป 
ของเงินหรือทรัพยสิ์น 
   1.4 การพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย โดยให้มีการอบรมและ
การทดสอบความรู้ความสามารถของเจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรจราจร ทั้งในดา้นทฤษฎีและปิิบติั 
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ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวกับงานจราจร งานด้านความปลอดภยั   
ทางถนน ความรู้ ความช านาญ ทกัษะในการใช้อุปกรณ์ เทคนิคในการปิิบติังานท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า รวมทั้ งการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจราจรทางถนนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   1.5 การส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายจราจร กฎเกณฑ์ และการ
บงัคบัใช้กฎหมาย รวมทั้ งพระราชบัญญัติประกันภยัต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้ งช่วงปกติและช่วง
เทศกาล โดยใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและให้มีการ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เช่น การอบรมจราจรนอ้ยในระดบัโรงเรียน 
   1.6 การให้ความรู้ในระบบการศึกษา โดยก าหนดเป็นหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ท่ีต้องมีการเรียนรู้ในชั้ นเรียนตั้ งแต่ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นต้นไป และให้มีการ
ประเมินผลในแต่ละชั้น เป็นการกระตุน้จิตส านึก ทศันคติ และพฤติกรรมในการใช้รถใชถ้นนอยา่ง
ปลอดภยั 
 2. ดา้นวิศวกรรมจราจร (Engineering) คือ การเร่งปรับปรุงแกไ้ขระบบถนนและยานพาหนะ 
ท่ีมีลกัษณะเป็นอนัตราย อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนบ่อยคร้ัง เพื่อให้มีมาตรฐาน และมี
ความปลอดภยั โดยมีแนวทางการด าเนินงานพฒันางานดา้นวิศวกรรม และมาตรฐานการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงดา้นรถและถนน สร้างกลไกการตรวจสอบคุณภาพงานดา้นวิศวกรรมและความปลอดภยั
ทางถนน ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นวศิวกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหมี้มาตรฐาน 
   2.1 ดา้นถนน ประกอบดว้ย 
     2.1.1 การส ารวจจุดเส่ียงหรือจุดอนัตราย ท่ีอาจเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล เช่น ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน
บ่อยคร้ัง จุดท่ีเป็นอนัตราย ทางโคง้ ทางคนขา้ม ทางท่ีมีส่ิงกีดขวาง จุดกลบัรถ โดยมีการรายงาน
ให้กบัศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนทราบเป็นประจ าทุกเดือน และแจง้ให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในพื้นท่ีทราบ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและประชาสัมพนัธ์ ไวท่ี้จุดพกัรถหรือจุดบริการ
นกัท่องเท่ียว เพื่อป้องกนัผูข้บัข่ีท่ีไม่ช านาญเส้นทาง ทั้งถนนสายหลกั สายรอง ถนนในหมู่บา้น/
ชุมชน 
     2.1.2 การจดัตั้ งหน่วยสืบสวน/สืบค้น เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน โดยให้ประสานงานกบัศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนของจงัหวดัและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจะไดท้ราบสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงในแต่ละพื้นท่ีและสามารถ
แกไ้ข ปรับปรุง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพทางกายภาพของพื้นท่ี 
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     2.1.3 การเร่งปรับปรุงจุดเส่ียง/จุดอนัตรายให้เหมาะสม ตามสภาพปัญหาท่ี
เกิดในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นการป้องกนั และลดอุบติัเหตุจราจรทางถนนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และให้มีการ
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ดูแล เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการรายงานให้ศูนยอ์  านวยการความ
ปลอดภยัทางถนนทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการประสานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส าหรับ
การขอสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเร่งด่วน 
     2.1.4 การสนับสนุนให้มีเส้นทางส าหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle 
Land) ในกรณีท่ีมีการสร้างถนนใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภยัให้ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
และเป็นการยกระดบัความปลอดภยัทางถนนให้ไดม้าตรฐานสากล ทั้งถนนสายหลกั และถนนสาย
รอง 
     2.1.5 การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยัลักษณะทางกายภาพของถนนท่ีมี            
ผลต่อระดบัความรุนแรงของอุบติัเหตุจราจรทางถนน เพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุง สร้างนวตักรรม
ใหม่ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูง เช่น การติดตั้งเส้น
ชะลอความเร็วบนไหล่ทาง (Rumble Strip) 
     2.1.6 การสร้างมาตรฐานความปลอดภยั ส าหรับคนเดินทาง รวมถึงบริเวณ
ทางเทา้ ทางขา้ม และสัญญาณไฟ 
   2.2 ดา้นบุคคลประกอบดว้ย 
     2.2.1 การก าหนดหลักเกณฑ์ โดยเพิ่มความเข้มงวดมากข้ึนในการออก
ใบอนุญาตขบัข่ี และก าหนดคุณสมบติัของผูข้อใบอนุญาต  
     2.2.2 การสร้างความเขม้แข็ง และบทบาทของคนในชุมชน ตั้งแต่สถาบนั
ครอบครัว สังคม โดยการปลูกจิตส านึกความการรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนน และการใชป้ระชาสังคมในการตดัสินผูท่ี้กระท าผดิกฎจราจรในพื้นท่ี เพื่อเป็นการควบคุมการ
กระท าผดิของคนในชุมชนมิใหก้ระท าผดิซ ้ า 
     2.2.3 การสร้างความพร้อมให้กับผูข้บัข่ีรถโดยสารสาธารณะ ทั้ งในด้าน
ความรู้ ความเขา้ใจในกฎจราจรและความพร้อมในการขบัข่ี เช่น สภาพร่างกาย ความช านาญ ใน
เส้นทางท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุจราจรทางถนน 
   2.3 ดา้นรถ ประกอบดว้ย 
     2.3.1 การพฒันามาตรฐานด้านความปลอดภยัของรถ ให้มีอุปกรณ์เสริม
ความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน และเหมาะสม ควบคู่กบัการผลิตรถ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภยั
ใหก้บัผูบ้ริโภค แสดงถึงความรับผดิชอบ และมีจิตส านึกของผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ 
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     2.3.2 การพฒันามาตรฐานสถานตรวจสภาพรถ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
ให้มีระบบการตรวจสภาพดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั และสามารถตรวจสอบความบกพร่องไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งแม่นย  า เพื่อยกระดบัสถานตรวจสภาพรถใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 
     2.3.3 การสนบัสนุนเพิ่มเบ้ียประกนัภยัรถ ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีเป็นเจา้ของรถท่ี
เคยเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนมาก่อน และเกิดอุบติัเหตุซ ้ า โดยให้เป็นขอ้ตกลงกลางของบริษทั
ประกนัภยัทุกแห่ง เพื่อเป็นการร่วมกระตุน้ผูข้บัข่ีใหมี้ความระมดัระวงัเพิ่มมากข้ึน 
   2.4 ดา้นการอ านวยความสะดวกการจราจรและขนส่ง ประกอบดว้ย 
     2.4.1 การจดัท าแผนอ านวยความสะดวกการจราจรตลอดทั้ งปี โดยเน้น
ในช่วงเทศกาล เน่ืองจากมีการเดินทางท่ีคบัคัง่กวา่ช่วงปกติ เช่น การเปิดช่องทางพิเศษระหวา่งเส้น
ทางเขา้ออกกรุงเทพมหานครสู่ภาคต่าง ๆ โดยให้จงัหวดัร่วมรับผดิชอบในการอ านวยความสะดวก 
และประสานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั หรือเจา้หน้าท่ีต ารวจ ในการควบคุมพื้นท่ีการจราจร 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
     2.4.2 การพฒันาระบบการจราจร โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครให้มี
สภาพคล่องตัว และเข้มงวดกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฎจราจร เช่น ผูข้ ับข่ี
จกัรยานยนตใ์หว้ิง่ทางซา้ย เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนในระยะกระชั้นชิด 
     2.4.3 การพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ โดยใช้ส่ือท่ีครอบคลุม และ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ในการจดัพิมพเ์ส้นทางเล่ียง หรือจุดเส่ียง 
ส าหรับการเดินทางในช่วงเทศกาล 
 3. ด้านการให้ความรู้การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม (Education Public Relation 
and Participation) คือ การให้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัให้ประชาชน
ผูใ้ช้รถใชถ้นนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความตระหนกัในการรักษาวินัยจราจร โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้ พฒันาการเรียนรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมบทบาท
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นองค์กรหลกัในระดบัพื้นท่ีท่ีด าเนินการพฒันาเครือข่ายในทุก
ระดบั โดยส่งเสริมบทบาทองคก์รภาคเอกชน อาสาสมคัร มูลนิธิ สถาบนัทางสังคม ประกอบดว้ย 
   3.1 การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยใช้กระบวนการและ
หลกัสูตรการศึกษา เช่น การจดัท า E-book ให้เกิด E-learning ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนน
อยา่งเป็นระบบ 
   3.2 การจดัตั้งสถาบนัหรือศูนยฝึ์กอบรมดา้นความปลอดภยัทางถนน ในระดบัชาติ 
และระดบัจงัหวดั เพื่อสนบัสนุนการให้ความรู้ ความเขา้ใจและสร้างมาตรฐาน ในการป้องกนัและ
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แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนน ให้กบัภาคประชาชน และอาสาสมคัร โดยจดัฝึกอบรมทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว และสร้างวทิยากรท่ีมีความรู้ในดา้นความปลอดภยัทางถนนในระดบัต่าง ๆ 
   3.3 การรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัทางถนน ให้คนในชุมชนปิิบติั
ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด มีวินยั มีความรับผิดชอบ ร่วมกนัดูแล ป้องกนัอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
โดยเฉพาะการเฝ้าระวงัไม่ให้มีผูก้ระท าผิดกฎจราจร เพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินยัและปลอดภยั 
ในชีวติและทรัพยสิ์น อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
   3.4 การจดัท าแผนชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน ตามกระบวนการการมี               
ส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนระดบัพื้นท่ีแบบเบด็เสร็จ 
   3.5 การจดัรายการท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน ผ่านส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ          
ใหม้ากข้ึน เพื่อเผยแพร่สาระ ขอ้มูลข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาดา้นความปลอดภยัทางถนนท่ีเป็น
ปัจจุบนั รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบักฎหมายจราจร และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
บทลงโทษ ท่ีเขา้ใจง่าย และเพิ่มความถ่ีในการเผยแพร่ เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนให้ประชาชนเกิด
ความเกรงกลวัการลงโทษหากฝ่าฝืน หรือท าผดิกฎจราจร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่ือทอ้งถ่ิน เช่น วทิยุ
ชุมชน 
 4. ดา้นบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Service System: EMS) คือ การลด
อตัราการเสียชีวิต ความพิการ และความทุกข์ทรมาน จากกรณีท่ีไม่สมควร เน้นดา้นการรักษาพยาบาล  
ณ จุดเกิดเหตุ สามารถรับส่งผูป่้วยจากท่ีเกิดเหตุไปยงัโรงพยาบาลไดร้วดเร็ว สามารถรักษาพยาบาล
ผูบ้าดเจ็บให้กลบัมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ โดยมีแนวทางการด าเนินงานพฒันาด้านระบบบริการ 
การรับแจง้เหตุ และการสั่งการทางการแพทยฉุ์กเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเท่าเทียม
กนัทัว่ประเทศ ตลอดจนมีการจดัท าแผนปิิบติัการดา้นการบริการแพทยฉุ์กเฉินในกรณีผูป้ระสบ
อุบติัเหตุจราจรทางถนน 
 5. ด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ (Evaluation and Information) คือ การบริหาร
จดัการระบบรายงานและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ประโยชน์ใน                
การสั่งการและก าหนดนโยบาย โดยมีแนวทางการด าเนินงานศึกษาวิจยั และพฒันาติดตามการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนให้ความรู้เสริมเพิ่มทักษะของผูป้ิิบัติงาน               
และพฒันาระบบสารสนเทศใหท้นัสมยัมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
   5.1 การพฒันาระบบรายงานขอ้มูลอุบติัเหตุ ให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
ปัญหาได้ทนัท่วงที ภายใตก้ลไกการมีส่วนร่วมและการประสานการด าเนินงานของทุกฝ่าย เช่น  
การร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเกิดอุบติัเหตุ โดยมีฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัและ            



25 

 

มีเครือข่ายเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ เพื่อการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนท่ีถูกต้อง        
ตรงตามข้อเท็จจริง เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนว
ทางแกไ้ขปัญหา จากระบบประมวลผลได ้
   5.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์หลกัทั้ง 5 ดา้น โดยจดัให้
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกนั เพื่อสรุปบทเรียน ปรับระบบขอ้มูลพื้นฐาน 
และตวัช้ีวดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนน ให้ทนัสมยัเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
เป็นการสะทอ้นผลการด าเนินงาน และแกไ้ขปรับปรุงใหท้นัต่อสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   5.3 การปรับปรุงระบบขอ้มูลเพื่อการพฒันา เช่น ขอ้มูลพื้นฐานระดบัพื้นท่ี ให้เป็น
ฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างความ
โปร่งใส และน่าเช่ือถือ ในการก ากบัดูแล และติดตามประเมินผล การพฒันางานดา้นความปลอดภยั
ทางถนนของหน่วยงานต่าง ๆ ได ้
   5.4 การพฒันาด้านการรายงานขอ้มูล ในระดบัพื้นท่ีของจงัหวดั อ าเภอ ก่ิงอ าเภอ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านระบบ E-learning ของศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน ให้
บุคลากรโดยตรง เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ และเวลา ในการเดินทางมาอบรม เช่น การจดั
ให้มีศูนยบ์ริการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยใีนทุกจงัหวดั โดยประสานงานกบัศูนยฝึ์กอบรม
ส่วนกลาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดแลกเปล่ียนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างกันใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
   5.5 การพฒันาและสนบัสนุนการวิจยั ให้สถาบนัการศึกษาเป็นแหล่งคน้ควา้ศึกษา
หาความรู้ใหม่ ๆ ในงานดา้นความปลอดภยัทางถนนและสร้างเสริม สนบัสนุน แนวคิดและนวตักรรม 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนนสู่สากล 
 บุณยรงค์ นิลวงศ์ (2545 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) แบ่งการป้องกนัอุบติัเหตุ
รถจกัรยานยนต ์ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  
 1. การป้องกันปฐมภูมิ (Primary Prevention) คือ การป้องกันไม่ให้เกิดอุบติัเหตุจราจร 
ทางถนน ไดแ้ก่ การก าหนดมาตรการป้องกนั การดึงชุมชนให้มีส่วนร่วม และการเห็นความส าคญั
ของการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรทางถนน ร่วมกนัต่อตา้นผูก้ระท าผิด ตลอดจนเป็นแนวร่วมในการ
ผลกัดนัให้ผูข้บัข่ีมีการปิิบติัตามกฎจราจร ตามมาตรการในการป้องกนัอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
ในระดบัปฐมภูมิมี 3 ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 
   1.1 ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรม (สถาบันพระปกเกล้า, 2548) โดยการยกระดับ
มาตรฐานถนน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสภาพถนนควรเรียบ มีเส้นแบ่งผิวถนนชดัเจน มีเคร่ืองหมาย
จราจรและป้ายเตือน ท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย สัญญาณไฟตอ้งสว่างชัดเจน ชุมชนมีส่วนร่วมใน



26 

 

การป้องกนัอนัตรายจากการใชถ้นน โดยการแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงจุดท่ีน่าจะไดรั้บ
การพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน เช่น การแจง้ให้ติดตั้ง
เคร่ืองหมายจราจร สัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่างหรือการแจง้จุดอนัตรายบนถนนให้ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของยานพาหนะ (กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์, 2550) ผูป้ระกอบการด้านการผลิต
รถจกัรยานยนต์ ควรมีส่วนช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรทางถนน โดยให้ความส าคญักบัการ
ผลิตยานพาหนะท่ีมีคุณภาพ การพฒันาระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือการพฒันาระบบการ
ควบคุมความเร็วอัจฉริยะ  (Intelligent Speed Adaptation) เพื่อใช้จ  ากัดความเร็วของรถยนต์มา
ประยุกต์ใช้ในการจ ากดัความเร็วของรถจกัรยานยนต์ และให้ตระหนกัถึงความปลอดภยัของผูใ้ช้
เป็นหลกั การผลิตอุปกรณ์รถท่ีไดม้าตรฐานมีคุณภาพ อยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน เช่น ระบบ
หา้มลอ้ ระบบไฟ ยาง กระจก ซ่ึงผูใ้ชร้ถตอ้งตรวจสภาพสม ่าเสมอ 
   1.2 ยทุธศาสตร์ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยตอ้งลงโทษผูฝ่้าฝืนอยา่งจริงจงั เป็น
ตวัอย่างให้ผูข้บัข่ีมีจิตส านึก ค านึงถึงความปลอดภยัของผูร่้วมสัญจร และให้ความร่วมมือปิิบติั
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2552 นอกจากน้ีศูนยอ์  านวย
ความปลอดภยัทางถนนยงัไดก้ าหนดแนวปิิบติั โดยการน ามาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รถจกัรยานยนต์ลงสู่การปิิบติัอย่างจริงจงั อีกทั้งความเคร่งครัดในกฎจราจรอย่างต่อเน่ืองของ
เจา้หนา้ท่ี จะส่งผลให้ประชาชนปิิบติัตาม และระมดัระวงัในการขบัข่ี ตลอดจนการสนบัสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปิิบติั เช่น การรณรงคส์วมหมวกกนันิรภยั การรณรงคไ์ม่ด่ืมสุราและขบัข่ี
ขณะมึนเมา การเปิดไฟหน้าของรถจกัรยานยนต ์การตรวจสอบสภาพรถให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้
งาน การมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และการไม่ขบัเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
   1.3 ยุทธศาสตร์ด้านความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดยการ
เสริมสร้างความเช่ือและค่านิยม ดา้นการจราจรท่ีถูกตอ้งใหป้ระชาชน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง ผ่านเคร่ืองมือทางสังคม เช่น การเรียนการสอน การอบรม การประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น 
ทั้งน้ี ส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ประชาสัมพนัธ์ หรือรณรงค์ คือ ส่ือโทรทศัน์ 
เน่ืองจากมีทั้ งภาพและเสียง ท าให้เกิดความน่าสนใจ น่าติดตามและเข้าถึงชุมชนมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัมีการถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายผา้ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง วิทยุชุมชนหรือ
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยใหค้วามรู้ และสาระส าคญั สอดแทรกกฎ ขอ้ปิิบติั ในการขบัข่ี
ท่ีปลอดภยั เป็นเคร่ืองเตือนใจให้ผูข้บัข่ี ท่ีส าคญัควรสนบัสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์การป้องกนัอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตร่์วมกบัเจา้หนา้ท่ี เช่น การเมาไม่ขบั การปิิบติั
ตามกฎจราจร การรณรงคห์้ามสอนให้เด็กขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์ั้งแต่เด็ก ๆ ร่วมสร้างทศันคติวา่การ
สอนในเด็กอายุน้อยไม่ใช่ส่ิงท่ีควรภาคภูมิใจ และการให้การศึกษากบัประชาชนทัว่ไปในเร่ืองกฎ



27 

 

จราจรควรเร่ิมตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงปัจจุบนัทุกช่วงอาย ุตลอดจน
ใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดตั้งจุดตรวจบนถนน ร่วมกนัท าหนา้ท่ีวา่กล่าวตกัเตือน ยบัย ั้ง ผูท่ี้ด่ืมสุรา
ไม่ใหข้บัข่ียานพาหนะ 
 2. การป้องกนัทุติยภูมิ (Secondary Prevention) คือ การป้องกนัอนัตรายต่อร่างกายและ
ชีวิต เม่ือเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน การใช้อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั เช่น การสวมหมวก
นิรภยั ทั้ งผูข้บัข่ีและผูน้ั่งซ้อนทา้ย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การน าผูบ้าดเจ็บส่งสถานพยาบาล
อย่างเหมาะสมรวดเร็ว โดยหน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีมีความรู้ มีมาตรฐาน การอบรมให้
ความรู้แก่อาสาสมคัรหรือประชาชนทัว่ไป ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาล การจดัตั้งระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน เพื่อการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นตน้ 
 3. การป้องกนัตติยภูมิ (Tertiary Prevention) คือ การป้องกนัไม่ให้มีอาการรุนแรงมากข้ึน
จนถึงขั้นเสียชีวิต หรือพิการ เม่ือประสบอุบติัเหตุจราจรทางถนน เช่น การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
ทางการแพทยแ์ละการฟ้ืนฟูจากความพิการหรือการส่งต่อผูบ้าดเจ็บ ไปยงัสถานพยาบาลระดบัท่ี
สูงข้ึนท่ีมีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย เป็นตน้ 
 ในขณะเดียวกนั รายงานสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2558 (Global Status 
Report on Road Safety 2015) ขององค์การอนามยัโลก (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย, 2558) มีขอ้เสนอแนะ 3 แนวทาง ส าหรับประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
กรอบปิิญญามอสโก ดงัน้ี 
 1. การจัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะด้านอุบัติเหตุทางถนน ในสถาบัน ส านักหรือกรม ท่ีมี
งบประมาณประจ าปี มีแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการท างานตลอดทั้งปีและมีบุคลากรมืออาชีพท่ี
เช่ียวชาญ เพื่อผลกัดนักฎหมายและสะทอ้นขอ้มูล ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2. การปรับปรุงกฎหมาย และเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มากข้ึน โดยเฉพาะเร่ือง
ความเร็ว ควรก าหนดความเร็วในเขตเมืองไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก าหนดปริมาณแอลกอฮอล ์             
ผูข้บัข่ีหน้าใหม่หรือเยาวชนท่ี 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีการตรวจวดัแอลกอฮอล์ในทุกอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนท่ีรุนแรงและก าหนดใหมี้การคาดเขม็ขดันิรภยัในแถวหลงัของรถยนต ์
 3. การเพิ่มมาตรฐานยานพาหนะและถนน ในระดบัสากล โดยรถยนตทุ์กคนัตอ้งผา่นการ
ทดสอบคุณภาพ และสมรรถนะความแข็งแรง จากศูนยท์ดสอบท่ีไดม้าตรฐานสากล เพื่อให้ผูใ้ช้รถ
และผูโ้ดยสารมีความปลอดภยั 
 นอกจากน้ี ประเทศไทยจะตอ้งท างานขบัเคล่ือนเร่ืองดงักล่าว ให้ครอบคลุมตลอดทั้ง             
365 วนั ไม่ใช่เฉพาะ 7 วนั อนัตรายของช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะอุบติัเหตุจราจรทางถนนสามารถ
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เกิดข้ึนทุกวินาที ท่ีส าคญั คือ ประเทศไทยควรตอ้งมีสถาบนั หรือหน่วยงาน ท่ีเกิดข้ึนมารับผิดชอบ
งานดา้นน้ีโดยเฉพาะ 
 
แนวคิดทฤษฎ ีPRECEDE Model 
 พรีซิด โมเดล PRECEDE Model (Green, 1968-1974 อ้างถึงใน โกเมน ควรหา, 2553) 
เป็นทฤษฎีดา้นพฤติกรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อน ามาใช้ในการประเมินผลโครงสร้างงานสุขศึกษา 
ต่าง ๆ เน่ืองจากในระยะน้ีงานดา้นสุขศึกษา ไดรั้บการพฒันาให้เจริญกา้วหนา้มาก แต่ยงัขาดความ
ชัดเจนในเร่ืองขอบเขต วิธีการ ขั้นตอนในการด าเนินการวางแผนและการประเมินผล ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อมา กรีน (Green) และผูเ้ขา้ร่วมงาน ในมหาวทิยาลยัจอห์นฮอฟกินส์ (John Hopkins 
University) ได้พฒันา PRECEDE ส าหรับน ามาใช้ในการวินิจฉัย และประเมินผล  โครงการสุข
ศึกษาและโครงการส่งเสริมสุขภาพอ่ืนๆ ซ่ึงแนวคิดน้ีได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัน าปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมและไดเ้สนอกระบวนการวเิคราะห์ 
โดยเร่ิมจากเป้าหมายและสภาพการณ์ ของปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอยู่ ยอ้นกลบัไปยงัสาเหตุว่าเป็น
เพราะปัจจยัใดบา้ง  
 หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1980 กรีน (Green)ได้ร่วมกับ Marshall Krueter พฒันา PROCEED 
เพิ่มข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพท่ีเพิ่มไปจากงานสุขศึกษาดั้งเดิม ท่ีจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ การวินิจฉัยด้านการบริหารเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ 
PRECEDE ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ิิบติังานมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล นอกจากกิจกรรมทางดา้นการศึกษาหรือ
สุขศึกษา แล้วยงัจะสามารถก้าวไปไกลถึงความจ าเป็นเก่ียวกับการปิิบัติการทางการเมือง                    
การจดัการและเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อระบบสังคม ส่ิงแวดลอ้ม จนถึงการด าเนินชีวิตท่ีมีสุข (Healthful 
Lifestyles) และท าให้มีความสมบูรณ์ ทางร่างกาย จิตใจและสังคมมากข้ึน หลังจากนั้นได้มีการ
พฒันาปรับปรุง PRECEDE–PROCEED Model ต่อมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถ
อธิบายพฤติกรรมทางสุขภาพไดอ้ยา่งกระชบัและสมบูรณ์มากข้ึน 
 แบบจ าลอง PRECEDE–PROCEED Model ประกอบด้วย ส่วนประกอบสองส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นระยะของการวินิจฉัยปัญหา (Diagnostic Phase) เรียกว่า PRECEDE (Predisposing Enabling 
and Reinforcing Causes in Education Diagnosis and Evaluation) และส่วนท่ี 2 เป็นระยะของการ
พัฒนาแผนซ่ึงจะต้องท าส่วนท่ี 1 ให้เสร็จก่อน จึงจะวางแผนและน าไปสู่การด าเนินงานและ
ประเมินผล ส่วนน้ีเรียก PROCEED (Policy Regulatory and Organization Constructs in Education and 
Environmental Development) (Green and Kreuter, 2005) 
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 โดยแบ่งเป็นรายละเอียดขั้นตอน ท่ีเร่ิมตน้จากเป้าหมายสุดทา้ยท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนซ่ึงตาม
ทฤษฎี คือ คุณภาพชีวิต หรือการมีสุขภาพท่ีดี มีขั้นตอนพื้นฐานในการวางแผนโครงการส่งเสริม
สุขภาพ ตั้งแต่การประเมินทางสังคม การประเมินทางระบาดวิทยา พฤติกรรม สภาพแวดลอ้ม การ
วิเคราะห์ทางการศึกษา และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ทางการบริหาร นโยบาย และการปรับ
ก าหนดแนวทาง การปิิบติัตามแผนและการประเมินผล (Green and Kreuter, 2005) ซ่ึงจะกล่าวโดย
สรุป ดงัน้ี 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในระยะของการวินิจฉัยปัญหา (Diagnostic Phase) ท่ี
เรียกวา่ PRECEDE ประกอบดว้ย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินทางสังคม (Phase 1: Social Assessment) เป็นการพิจารณาและ
ประเมิน “คุณภาพชีวิต” ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน โดยประเมินส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ตวัก าหนดคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ผูป่้วย นักเรียน กลุ่มคนวยัท างาน 
โดยส่ิงท่ีประเมินไดจ้ะตอ้งเป็นตวัช้ีวดั และเป็นตวัก าหนดคุณภาพชีวติของประชากรกลุ่มนั้น 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินทางระบาดวิทยา (Phase 2: Epidemiological Assessment) เป็น
การประเมินวา่มีปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัอะไรบา้ง ซ่ึงปัญหาสุขภาพเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา
สังคมหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม ในขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพก็มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตเช่นกัน รวมทั้ งเร่ืองเก่ียวกับพันธุกรรม ซ่ึงถึงแม้ว่ายงัไม่มีข้อมูลยืนยนัชัดเจนว่า
พนัธุกรรมมีผลต่อภาวะสุขภาพ ทวา่ขอ้มูลทางระบาดวิทยาจะช้ีให้เห็นถึงการเจ็บป่วย การเกิดโรค
และปัญหาสุขภาพ ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วย และการกระจายของโรค การวิเคราะห์
ทางระบาดวิทยา จะช่วยให้สามารถจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา เพื่อประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงานสุขศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาทางสุขภาพและองค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม   
ซ่ึงเป็นองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคลท่ีไม่สามารถควบคุมโดยใช้ตวัเองได้ แต่เป็นส่ิงท่ีช่วย
ปรับเปล่ียน สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคคล หรือบุคคลอ่ืน อิทธิพลต่อ
องคป์ระกอบเหล่าน้ีต่อพฤติกรรมมนุษย ์โดยช้ีให้เห็นวา่แผนงานโครงการน้ีเนน้เฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพส่วนบุคคล เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและยงัไม่สมบูรณ์ จ าเป็นตอ้งพิจารณาส่ิงผลกัดนัต่าง ๆ                
ในสังคมท่ี มีผลต่อการปรับเป ล่ียนพฤติกรรมสุขภาพด้วย ซ่ึ งส่ิ งผลักดัน เหล่าน้ีอาจเป็น
ระดบัประเทศ ระดบัภาค ระดบัชุมชน หรือองคก์รท่ีเล็กลงมาก็ได ้
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางการศึกษาและส่ิงแวดล้อม (Phase: 3 Educational and 
Ecological Assessment) เป็นการประเมินเพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ทั้ งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัย
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ภายนอกบุคคล เพื่อน าขอ้มูลมาแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย 3 กลุ่มปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ 
และปัจจยัเสริม 
   3.1 ปัจจยัน า (Predisposing Factor) หมายถึง ปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นคุณลกัษณะของ
บุคคลท่ีติดตวัมา ซ่ึงก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกด้านหน่ึง 
ปัจจยัน้ีเป็นความพึงพอใจ (Preference) ของบุคคลท่ีไดม้าจากประสบการณ์การเรียนรู้ (Education 
Experience) ซ่ึงมีผลทั้งการสนับสนุน และยบัย ั้งการแสดงพฤติกรรม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล 
อาทิเช่น ความรู้ ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม การรับรู้ นอกจากน้ียงัรวมไปถึง สภาพทางสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ (Social-economic Status) อาย ุเพศ ระดบัการศึกษาและขนาดของครอบครัว เป็นตน้ 
   3.2 ปัจจัยเอ้ือ (Enabling Factor) หมายถึง ปัจจัย ท่ี เป็นแหล่งทรัพยากรหรือ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าเป็น หรือเก้ือกูลในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งทกัษะท่ีจะช่วยให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อาทิเช่น ราคาของบริการ ระยะทาง เวลาท่ีใช ้ส่ิงส าคญัคือ การหาง่าย 
(Availability) และความสามารถท่ีจะเขา้ถึง (Accessibility) แหล่งทรัพยากร ทกัษะในการปิิบติั
พฤติกรรม และกฎหมาย ก็ถือวา่เป็นปัจจยัเอ้ือเช่นกนั 
   3.3 ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าการปิิบติั 
หรือพฤติกรรมสุขภาพ  ได้รับการสนับสนุนหรือไม่เพียงใด ลักษณะและแหล่งปัจจัยเสริม                    
จะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับปัญหาในแต่ละเร่ือง เช่น การด าเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียน ปัจจยัเสริมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพื่อนนักเรียน ครู อาจารย ์
หรือบุคคลในครอบครัว เป็นตน้ ปัจจยัเสริมอาจเป็นการกระตุน้เตือน การให้รางวลัท่ีเป็นส่ิงของ  
ค  าชมเชย การยอมรับ การเอาเป็นแบบอย่าง การลงโทษ การไม่ยอมรับการกระท านั้น ๆ หรืออาจ
เป็นกฎระเบียบท่ีบงัคบัควบคุมใหบุ้คคลนั้น ๆ ปิิบติัตาม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบุคคลจะไดรั้บจากบุคคลอ่ืน
ท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง และอิทธิพลของบุคคลต่าง ๆ น้ี ก็จะแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมของบุคคล 
และสถานการณ์ โดยอาจจะช่วยสนบัสนุน หรือยบัย ั้ง การแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ก็ได ้
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินทางการบริหาร นโยบาย และการปรับแนวทาง (Phase 4: 
Administrative Policy Assessment and Intervention Alignment)  ขั้ น น้ี เป็ น ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความสามารถและทรัพยากรขององค์กร รวมทั้งดา้นการบริหาร เพื่อน าไปสู่การสร้างแผนงาน และ
ด าเนินงานตามแผน ซ่ึงอาจจะพบวา่ มีปัญหาหลายประการท่ีขดัขวางการวางแผน และด าเนินงาน 
เช่น การจ ากดัของทรัพยากร การขาดนโยบายหรือนโยบายไม่เหมาะสม ปัญหาดา้นเวลา เป็นตน้ 
ปัญหาเหล่าน้ี อาจแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือประสานงานกบัหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน
ระดบัสูงข้ึนไป นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม โดย
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พิจารณาถึงสถานท่ีท่ีจะมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ชุมชน สถานประกอบการ โรงงาน 
โรงเรียน คลินิกสุขภาพ หรือสถานบริการสุขภาพ เป็นตน้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การปิิบติังานตามแผน (Phase 5: Implementation) เป็นการด าเนินงานตาม
กลวธีิ วธีิการ และกิจกรรม โดยระบุผูรั้บผดิชอบแต่ละเร่ือง และประเด็นท่ีก าหนดไว ้
 ขั้นตอนท่ี 6, 7 และ 8 การประเมินผล (Phase: 6, 7 and 8: Evaluation) ขั้นตอนน้ีจะมีปรากิอยู่
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน โดยตอ้งมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมิน และดชันีช้ีวดัไว้
อยา่งชดัเจน การประเมินผลประกอบดว้ย 3 ระดบั คือ การประเมินโปรแกรมท่ีมีต่อปัจจยัทั้ง 3 ดา้น 
การประเมินผลกระทบของโครงการ และการประเมินผลลพัธ์ของโครงการ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของบุคคล  
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้น าแนวคิดของ PRECEDE Model ในขั้นท่ี 1-3 มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหา พฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม อันส่งผลต่อแนวทางการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ  
1) ปัจจยัน า (Predisposing Factor) เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีติดตัวมาซ่ึง
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกด้านหน่ึง คือ เป็นความพึงพอใจ 
(Preference) ของบุคคลท่ีไดม้าจากประสบการณ์การเรียนรู้ (Education Experience) เช่น ความรับรู้
ความสามารถในการขบัข่ี ประสบการณ์การขบัข่ี ความรู้เร่ืองกฎจราจร ทศันคติเก่ียวกบัการป้องกนั
อุบัติเหตุจราจรทางถนน 2) ปัจจัยเอ้ือ (Enabling Factor) เป็นปัจจยัท่ีเป็นแหล่งทรัพยากร หรือ 
ส่ิงแวดล้อม ท่ีเก้ือกูลในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เช่น ยานพาหนะ ได้แก่ การหมัน่ตรวจสภาพ 
การบ ารุงรักษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม ่าเสมอ การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากอุบติัเหตุจราจรทางถนน และ 3) ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factor) เป็นปัจจยัท่ีแสดงให้เห็นว่า
การปิิบติั หรือพฤติกรรมสุขภาพ ไดรั้บการสนบัสนุนหรือไม่เพียงใด เช่น การเพิ่มจ านวนบุคลากร 
หรือมีอาสาสมคัรต ารวจจราจรออกช่วยปิิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 
แนวคิดทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (วฒันวงศ์ รัตนวราห และจินตวีร์ เกษมศุข, 2552) เป็น
แนวคิดทฤษฎีท่ีสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ให้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมสุขภาพอยา่งบูรณาการ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารงาน ซ่ึงการแกไ้ขปัญหา
นั้น ตอ้งมีความร่วมมือท าพร้อมกนัในทุกระดบั ตอ้งระดมทุกองค์ประกอบในสังคม โดยเฉพาะ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งและสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ท าให้ความ
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ตอ้งการท่ีแท้จริงของประชาชนได้รับการตอบสนอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัสภาพความ
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและเกิดความต่ืนตวัในการเขา้มามีส่วนร่วมในระดบัอ่ืน ๆ ต่อไป 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) เป็นรูปแบบหน่ึงของแนวคิด
การกระจายอ านาจ และเปิดกวา้งในความคิดเห็น เพราะประชาชนในทอ้งถ่ิน คือ ผูท่ี้รู้ปัญหาและ
ความตอ้งการของท้องถ่ินตนเองดีกว่าผูอ่ื้น ส าหรับการท างานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน   
โดยการพึ่ งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างย ัง่ยืน ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เกิดการเปล่ียนแปลงน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาจึงได้รับการส่งเสริม                
และสนบัสนุน โดยภาครัฐ ดว้ยการส่งเสริมศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชนและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการรวมกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้ดงันั้น ประชาชนจึง
เป็นกลไกส าคญัในการน านโยบายไปปิิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชน (ธีระพงษ์ แกว้หาวงษ,์ 2544 อา้งถึงใน จิรชาย 
นาบุญมี, 2552) เป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัของการพฒันา จากการไดรั้บความนิยมและเป็นท่ียอมรับ
กนัมากข้ึน เน่ืองจากการจะท าให้เกิดการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน เกิดความรู้สึก
เก่ียวขอ้ง ผกูพนั เกิดการระดมความคิด และร่วมอภิปรายกนั โดยหลกัการมีความส าคญั คือ  
 1. การมีส่วนร่วมเป็นการพฒันาสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิมนุษยชน  
 2. การมีส่วนร่วมช่วยใหเ้กิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม ท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
 3. การมีส่วนร่วมหากท าอย่างจริงจงั เกิดการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน จะท าให้เกิดพลงัการ
ต่อรองกบักลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ในสังคม 
 4. การมีส่วนร่วมแสดงถึงการช่วยเหลือตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองในท่ีสุด 
 5. การมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการยอมรับ และการใชค้วามคิดใหม่ วธีิการ
ใหม่ หรือนวตักรรมบางอยา่ง ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการพฒันา 
 6. การมีส่วนร่วมท าให้บุคคลได้แสดงศกัยภาพท่ีมีอยู่และช่วยให้ได้หนทางการแก้ไข
ปัญหาเชิงนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัปัญหา ไดม้ากกวา่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาช่วยแกปั้ญหา 
 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชน (นิตยา รู้ท านอง, 2550) เป็นการขบัเคล่ือน
องคก์ร เพราะมีผลในทางจิตวิทยาต่อผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม กล่าวคือ เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารความคิดเห็น และความรู้สึกเป็นเจา้ของ ท่ีเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนท่ีดีท่ีสุด 
โดยหลกัการ คือ 
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 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้การบริหาร หรือการพิจารณาแนวทาง ในการแกปั้ญหา
ท่ีมีความหลากหลาย เป็นไปอยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ เพราะเกิดจากการระดมแนวความคิดจากบุคคลท่ี
มีความหลากหลาย ทั้งความรอบรู้และประสบการณ์ 
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกัน โดยท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงมีอ านาจมากเกินไป เพราะอาจน าไปสู่การใชอ้  านาจในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง อาจท าใหเ้กิดผล
เสียได ้
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการของทุกฝ่าย ดว้ย
การขจดัปัญหา ไม่ให้มีการด าเนินกิจกรรมท่ีมีผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมาก หรือน้อย 
เกินไป 
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดการประสานงานท่ีดี มีการบริหารเครือข่ายอย่าง
ราบร่ืน ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดี และมีประสิทธิภาพ 
 5. การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดการรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่าย ท่ีก่อให้เกิด
พลงัการขบัเคล่ือน เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละตรงเป้าหมาย โดยท่ีแต่ละบุคคลมีความรู้สึก
เป็นเจา้ของ 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างไปตามตามมุมมอง สถานการณ์ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ จึงมีผูใ้หค้วามหมายท่ีต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
 อคิน รพีพฒัน์ (2527 อา้งถึงใน จิรชาย นาบุญมี, 2552) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหน่ึงในทุกขั้นตอน และตอ้งเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะก าหนดปัญหา และความตอ้งการดว้ยตนเอง โดยขั้นตอน
การมีส่วนร่วมประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา การวางแผน
ด าเนินกิจกรรม การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2543 อ้างถึงใน ชวนพิศ                 
หนูจนัทร์, 2552) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึง การระดมความร่วมมือของบุคคล ในการ
จดัท าแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตามท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด และให้อ านาจชุมชนตดัสินใจ ตั้ งแต่
เร่ิมตน้ก าหนดปัญหา คน้หาสาเหตุ วางแผน ลงทุน ปิิบติั ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้ง
รับผลประโยชน์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 ศิริกุล กสิววิฒัน (2546 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์,  2552) ให้ความหมายการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมพฒันา ดว้ยความสมคัรใจ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด 
เพื่อพฒันาชุมชนของตนดว้ยความรู้สึกรับผดิชอบร่วมกนั 
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 สนธยา พลศรี (2547 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม
ของชุมชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปิิบติั 
ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน และร่วมรับผิดชอบในทุกขั้นตอน ถือเป็นแนวคิด
หน่ึงของการพฒันาชุมชน ซ่ึงจะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากความร่วมมือระหวา่งรัฐและชุมชน 
ไม่ปล่อยใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงรับผดิชอบเพียงฝ่ายเดียวและยงัสามารถขอการสนบัสนุนจากภาคเอกชน
ไดอี้กทาง 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2548 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม
ของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนมีสิทธิ และหน้าท่ี เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจ ส ารวจ ตรวจสอบ 
ระดมทรัพยากร เสนอแนะแนวทางแกไ้ข ก่อตั้ง และด ารงรักษาองคก์รในทอ้งถ่ิน ในการแกปั้ญหา
ของชุมชน 
 ชวนพิศ หนูจนัทร์ (2552) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชน
มีส่วนร่วมในการปิิบติักิจกรรม แผนงาน โครงการ โดยการสนบัสนุนของภาครัฐ เพื่อการพฒันา 
หรือแกไ้ขปัญหา การปิิบติัตามแผน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
 เออร์วิน (Erwin, 1976) อา้งถึงใน วฒันวงศ์ รัตนวราห และจินตวีร์ เกษมศุข, 2552) ให้
ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินงานพฒันาร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแก้ปัญหา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความ
ช านาญ ร่วมกบัวทิยาการ ท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนติดตามผล 
 โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981) อ้างถึ งใน จิรชาย นาบุญมี , 2552) ให้
ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนไว ้4 ประการ คือ การมีส่วนร่วม ในกระบวนการตดัสินใจว่า
จะท าอะไร ดว้ยวธีิใด มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์และ
มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
 องค์กรสหประชาชาติ (United Nation, 1981 อ้างถึงใน ชวนพิศ หนูจันทร์, 2552) ให้
ความหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการกระท า และเก่ียวขอ้งกบัมวลชน
ระดบัต่างๆ กระท าโดยสมคัรใจ เก่ียวกบัจุดประสงคท์างสังคม และการจดัสรรทรัพยากร ก าหนด
ความตอ้งการของตนเอง การตดัสินใจ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ มากกวา่เป็นฝ่ายตั้งรับ 
 องค์การอนามยัโลก (WHO, 2002 อ้างถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) ให้ความหมาย 
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ ในประเด็นท่ีเป็นปัญหาของ
ชุมชน โดยร่วมประเมิน วางแผน แกไ้ขปัญหาและปิิบติัร่วมกนั การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ท าให้เขา้ใจ เขา้ถึงและมีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอน การคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวางแผน การลงมือปิิบติัตามแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผล          
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพความเป็นอยู่และอนาคตของชุมชน อนัน าไปสู่การส่งเสริมให้
ชุมชนเขม้แข็ง สามารถพึ่งพาคนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ในท่ีน้ี คือ การร่วมกนัหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนน ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและการมีส่วนร่วมในการเสนอแนว
ทางการจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ  
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
องคก์รต่าง ๆ การประสานงานท่ีดี และการใชท้รัพยากรคนในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ 
 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ไดมี้ผูจ้  าแนกไวห้ลากหลายมุมมอง แตกต่างกนัไปตาม
เง่ือนไขของการเขา้ร่วม เช่น เหตุผล วตัถุประสงค ์ผลประโยชน์และความตอ้งการในการแกปั้ญหา
ของแต่ละชุมชน ดงัน้ี 
 อุทยัวรรณ กาญจนกามล (2541 อา้งถึงใน ยทุธนา ราชรักษ,์ 2551) กล่าวถึง ระดบัของการ
มีส่วนร่วมไว ้3 ระดบั 8 ขั้นตอน คือ 
 1. ระดบัท่ี 1 ไม่มีส่วนร่วม (Degree of Non-Participation) 
   1.1 ขั้นท่ี 1 ประชาชนถูกจดัแจงให้ความร่วมมือกบัรัฐ ตามท่ีทางราชการร้องขอ 
หรือท าตามใบสั่ง มีการสั่งการจากหน่วยงานราชการระดบับนสู่ระดบัล่าง ให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ เช่น การเกณฑแ์รงงาน การใหบ้ริจาคเร่ียไร หรือการปิิบติัการทางจิตวทิยาส่ือมวลชน 
   1.2 ขั้นท่ี 2 ประชาชนได้รับการเยียวยา โดยให้เข้ามาเก่ียวข้องเฉพาะบางกลุ่ม              
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะควบคุมหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยา่ง เช่น การอบรม 
การสอน การตั้งกฎ โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างของวฒันธรรมชุมชน เศรษฐกิจและสังคม 
 2. ระดบัท่ี 2 การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี (Degree of Tokenism) 
   2.1 ขั้นท่ี  3 ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์ใหป้ิิบติัตาม 
   2.2 ขั้นท่ี 4 ประชาชนอยู่ในฐานะท่ีปรึกษาและให้ความเห็น เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของรัฐ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของรัฐ 
   2.3 ขั้นท่ี 5 รัฐเปิดโอกาสให้ผูน้  าชุมชนบางคนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิง
ปรึกษาหารือ แต่ไม่ใหอ้  านาจในการตดัสินใจ 
 3. ระดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Degree of Citizen Power) 
   3.1 ขั้นท่ี 6 เป็นการให้ชุมชน ริเร่ิมกระท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีชุมชนก าหนดและ
ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผูส้นบัสนุนเท่านั้นหรือองคก์รชุมชน เขา้ร่วมเป็นภาคีในการด าเนินงาน
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ร่วมกบัรัฐ มีโอกาสร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท างานร่วมกนั โดยต่างเคารพในความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกัน ตั้งแต่ระยะการก าหนดปัญหา การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การออกแบบ
ทางเลือกแกไ้ขปัญหาตามความแตกต่างของบริบท 
   3.2 ขั้นท่ี 7 เป็นการมอบอ านาจการด าเนินงาน ท่ีมีพนัธสัญญาร่วมกันและรัฐมี
ความมัน่ใจในความสามารถของประชาชนวา่มีความพร้อมท่ีจ าด าเนินงาน 
   3.3 ขั้นท่ี 8 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมควบคุมดูแล ในฐานะผูต้รวจสอบ 
ผูร่้วมก าหนดตั้งแต่แรก และดูแลในเร่ืองประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลร่วมกนั ถือวา่ประชาชนมี
พลงัสามารถดูแลควบคุมอยา่งจริงจงั 
 ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ (2546 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) กล่าวถึง ลกัษณะ
ของการมีส่วนร่วมไว ้2 ลกัษณะ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนบัสนุนเงิน วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน 
หรือการช่วยท ากิจกรรม โดยการเขา้ร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การด าเนินการ 
การติดตาม และการประเมินผล 
 2. การมีส่วนร่วมโดยอ านาจหน้าท่ีของผูเ้ขา้ร่วม คือ การเป็นผูน้ า เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก 
ซ่ึงแสดงถึงระดับอ านาจของผูเ้ข้าร่วม จึงมกัมีขอ้โต้แยง้ว่า การมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการพฒันา
ความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมเพียงบางส่วนเพราะใน
หลายกรณี ประชาชนไม่มีโอกาสเขา้ร่วมในการตดัสินใจ ทางออกท่ีควรเป็น คือ การเสริมสร้างพลงั
อ านาจแก่ประชาชน 
 องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1979 อา้งถึงใน นิตยา รู้ท านอง, 2550) กล่าวถึง ลกัษณะของ
การมีส่วนร่วมไว ้3 ลกัษณะ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนแบบธรรมชาติ (Spontaneous Participation) เป็นส่ิงสะทอ้น
ถึงการกระท าท่ีเป็นความสมคัรใจและเป็นอิสระ ท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในของตวับุคคลเอง 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีถูกกระตุน้หรือช้ีน าชักชวนให้เกิดข้ึน (Sponsored or 
Induced Participation) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีอาศยัการช่วยเหลือหรือการปลุกเร้า 
 3. การมีส่วนร่วมโดยการบงัคบั (Coerced Participation) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนจาก
การบงัคบั นบัเป็นการมีส่วนร่วมท่ีผดิพลาดทั้งเชิงแนวคิดและวธีิการ 
 โคเฮน และอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981) อา้งถึงใน จิรชาย นาบุญมี, 2552) กล่าวถึง 
ลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้4 ลกัษณะ คือ 
 1. พื้นฐานของการเข้าร่วม ลักษณะของการมีส่วนร่วมจากปัจจยัภายในบุคคล มาจาก
แรงจูงใจหรือแรงหนุน ช่วยให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม ส่วนการมีส่วนร่วมจาก
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ปัจจยัภายนอกบุคคล มาจากบารมี หรือแรงบีบคั้น จากอ านาจ ความเกรงใจ หรืออิทธิพล แต่ไม่มีผล
ผกูมดัทางจิตใจ และความย ัง่ยนืต่อเน่ืองนอ้ย 
 2. รูปแบบของการมีส่วนร่วม เป็นการเขา้ร่วมโดยผ่านองค์กรท่ีจดัตั้งโดยตวับุคคลเอง 
เป็นกิจกรรมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ส่วนการเขา้ร่วมโดยผา่นตวัแทนกลุ่ม เช่น คณะกรรมการ
ต่าง ๆ อยูใ่นลกัษณะของผูใ้หก้ารสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ 
 3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม จะเนน้ช่วงเวลาของการมีส่วนร่วม คือ การท่ีบุคคลใชเ้วลา
เขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีมากน้อยแตกต่างกนั รวมถึงความถ่ีห่าง จ านวนคร้ัง ความสม ่าเสมอใน
กิจกรรมแต่ละคร้ัง 
 4. ผลของการเขา้ร่วม ท าให้เกิดการรวมพลงัท่ีจะสร้างอ านาจต่อรอง เกิดศกัยภาพเป็นตวั
ของตวัเอง สร้างปิิสัมพนัธ์อนัดี มีความสามคัคีในสมาชิก 
 วฒันวงศ ์รัตนวราห และจินตวีร์เกษมศุข (2552) กล่าวถึง ลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้ 
5 ลกัษณะ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมโดยการรับรู้ข่าวสาร (Public Information) เป็นลกัษณะท่ีประชาชนผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย หรือเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีจะด าเนินงาน รวมทั้ง
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นการแจง้ข่าวสารก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินงาน 
 2. การมีส่วนร่วมโดยการปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นลักษณะการหารือ
ระหวา่งผูด้  าเนินงานกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม มีการสร้างความเข้าใจและการให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อประกอบทางเลือกในการ
ตดัสินใจ 
 3. การมีส่วนร่วมโดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) เป็นลกัษณะท่ีให้
ประชาชนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้อ  านาจตดัสินใจ ได้ใช้เวทีสาธารณะ ในการท าความเขา้ใจซ่ึงมี
หลายวธีิการ ไดแ้ก่ 
   3.1 การประชุมในระดบัชุมชน (Community Meeting) เป็นการจดัประชุมข้ึนใน
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยมีตวัแทนเจา้ของโครงการเขา้ร่วม เพื่ออธิบาย ตอบขอ้ซักถาม กบัท่ี
ประชุม 
   3.2 การประชุมในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) เป็นการจดัประชุม โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบาย ซักถามและให้ความเห็น ซ่ึงการประชุมอาจจดั
ข้ึนในสถานท่ีสาธารณะทัว่ไป ทั้งน้ีผลการประชุมจะตอ้งน าเสนอต่อสาธารณะ 
   3.3 การประชาพิจารณ์  (Public Hearing) เป็นการจัดประชุมท่ีมีขั้ นตอนการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน เป็นเวทีการน าเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผย ทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการ ฝ่ายผูมี้ส่วนได้
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ส่วนเสีย โดยการประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผูเ้ข้าร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลักเกณฑ์และ
ประเด็นการพิจารณาท่ีชัดเจน จากการก าหนดร่วมกนัข้ึนมา และแจง้ให้ทุกฝ่ายทราบโดยทัว่กนั 
ทั้งน้ีรูปแบบการประชุมไม่ควรไม่ทางการมากนกั และไม่เก่ียวขอ้งกบันยัของกฎหมายท่ีจะตอ้งมี
การช้ีขาด การจดัประชุมอาจจดัหลายวนัและไม่จ  าเป็นว่าตอ้งจดัเพียงคร้ังเดียวหรือสถานท่ีเดียว
ตลอดไป 
 4. การมีส่วนร่วมโดยการร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นลักษณะท่ีให้
ประชาชนเป็นผูต้ ัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้ น ๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดข้ึนง่าย ๆ อาจ
ด าเนินการให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เป็นตัวแทนในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีอ านาจ
ตดัสินใจ รวมทั้งไดรั้บเลือกในฐานะตวัแทนองคก์รท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงมี
บทบาทตดัสินใจไดเ้พียงใด ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบการวางน ้าหนกัของชุดคณะกรรมการนั้น ๆ 
 ข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 อคิน รพีพฒัน์และเจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2527 อา้งถึงใน จิรชาย นาบุญมี, 2552) เสนอขั้นตอน
การมีส่วนร่วม จากประสบการณ์ภาคสนามในประเทศไทยไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัท่ีสุด 
กล่าวคือ การท่ี เป็นผู ้อยู่กับปัญหาจะรู้จักปัญหาของตนเองดีท่ีสุด ในขั้นตอนน้ีจะน าไปสู่                       
การวเิคราะห์ปัญหาได ้
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ถึงแม้ว่าผูน้  าในการวางแผนจะเป็น
เจา้หน้าท่ี แต่หากมีบุคคลอ่ืนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนในขั้นตอนน้ี จะช่วยให้บุคคลได้
เขา้ใจปัญหา พฒันาประสบการณ์ และสามารถวางแผนไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด 
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ สามารถมีส่วนร่วมในการลงทุนหรือร่วมปิิบติังาน 
ในขั้นตอนน้ี จะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วม เกิดเกิดเรียนรู้ และเม่ือเห็นประโยชน์ก็
จะสามารถด าเนินกิจกรรมนั้นไดด้ว้ยตนเอง และเกิดความย ัง่ยนื 
 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีท าใหบุ้คคลทราบถึงผลของการ
ด าเนินกิจกรรม เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลของ
การด าเนินกิจกรรมดว้ย 
 บญัชร แกว้ส่อง (2537 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ไว ้5 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นริเร่ิมพฒันา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ก าหนด
ความตอ้งการ และความส าคญัของปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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 2. ขั้นการวางแผนพฒันา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค์ วิธีการ 
และการด าเนินการ ตลอดจนก าหนดทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้
 3. ขั้นด าเนินการพัฒนา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการ
สนบัสนุนทุน วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือการเขา้ร่วมบริหารงาน ประสานงาน และด าเนินการ
ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากภายนอก 
 4. ขั้นรับผลประโยชน์จากการพฒันา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ี
พึงไดจ้ากการพฒันา หรือยอมรับผลกระทบในทุกดา้น 
 5. ขั้นประเมินผลการพฒันา คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาท่ีได้
กระท าไป วา่ส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด ซ่ึงการประเมินผลอาจท าเป็นระยะ หรือรวบยอดเป็น
ผลโดยรวมหลงัเสร็จส้ิน 
 โคเฮน และ อฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 อา้งถึงใน นิตยา รู้ท านอง, 2550) เสนอ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in decision–making) ถือเป็นศูนยก์ลาง
ของการเกิดความคิดท่ีหลากหลาย มีการก าหนดทางเลือก การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจ
ทางเลือก เพื่อน าสู่การปิิบติั สามารถแบ่งการตดัสินใจออกเป็นอีก 3 ขั้นตอนยอ่ย ประกอบดว้ย 
   1.1 การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น  (Initial Decision) โดยเร่ิมจากการค้นหาความ
ตอ้งการและวิธีการ ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือวินิจฉยัโครงการท่ีส าคญั เช่น ควรด าเนินการหรือไม่ 
เร่ิมเม่ือใด เป็นตน้ การมีส่วนร่วมในช่วงน้ีมีความส าคญัมากท่ีสุด และการมีส่วนร่วมยิ่งเร็วมาก
เท่าใดก็จะไดข้อ้มูลทางเลือกมากข้ึน มีโอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึนและสามารถป้องกนัปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
   1.2 การตดัสินใจในช่วงด าเนินการ (Ongoing Decisions) โดยบุคคลท่ีไม่ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในช่วงเร่ิมต้น อาจถูกชักจูงให้เขา้มามีมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ี ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีอาจมีผลต่อความส าเร็จมากกวา่ช่วงเร่ิมตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการคน้หาความตอ้งการของบุคคล
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วม 
   1.3 การตดัสินในในช่วงปิิบติัการ (Operational Decisions) โดยเป็นความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงขององคก์รและบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ ดว้ยการประชุม 
หรือการคดัเลือกผูน้ าท่ีจะเขา้มามีอิทธิพล 
 2. การมีส่วนร่วมในการปิิบติั (Participation in Implementation) ซ่ึงบุคคลสามารถเขา้มา
มีส่วนร่วมในการปิิบติัได ้3 วธีิ ประกอบดว้ย 
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   2.1 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร (Resource Contribution) บุคคล
สามารถด าเนินการได้หลากหลาย ได้แก่ การสละแรงงาน เงิน วสัดุอุปกรณ์และการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ล้วนแสดงให้เห็นทิศทางท่ีชัดเจนของการมีส่วนร่วม ส่ิงส าคัญคือ การรู้ว่าใครเป็น
ผูส้นบัสนุน และท าอยา่งไร โดยวธีิการสมคัรใจ การไดรั้บค่าตอบแทน หรือการบีบบงัคบั ทั้งน้ี การ
สนบัสนุนทรัพยากรมกัพบความไม่เท่าเทียม และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
   2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Administration 
and Co-ordination) บุคคลสามารถรวมตวักนั โดยเป็นลูกจา้ง หรือสมาชิก ทีมท่ีปรึกษา ตลอดจน
ผูบ้ริหาร ซ่ึงท าหน้าท่ีประสานงานหรือฝึกอบรม วิธีน้ีเป็นการเพิ่มความไวว้างใจ เพิ่มความตระหนัก  
ถึงปัญหาและเกิดการส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูล รวมถึงค าแนะน าต่าง ๆ 
   2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) บุคคลท่ีขอความร่วมมือไม่
จ  าเป็นตอ้งมีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่มกัพิจารณาผลเสียท่ีตามมาในขั้นตอนของการปิิบติั
ภายหลัง หากอตัราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน เพื่อจะได้แก้ไขและหา
แนวทางท่ีมีความเป็นไปได ้
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in Benefits) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดย
มีผลในทางเศรษฐกิจ แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด ประกอบดว้ย 
   3.1 ผลประโยชน์ด้านวตัถุ (Material Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ท าให้เพิ่มการบริโภค เพิ่มรายได ้และมีทรัพยสิ์นมากข้ึน สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ใครคือผูมี้
ส่วนร่วม และด าเนินการใหเ้กิดข้ึน 
   3.2 ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานด้าน
สาธารณะ ไดแ้ก่ ไดรั้บบริการ หรือความพึงพอใจ จากสาธารณูปโภค ท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน โดยมี
ส่วนร่วมในการก าหนดผลประโยชน์ด้านปริมาณ เช่น การแบ่งผลประโยชน์และการก าหนด
ผลประโยชน์ดา้นคุณภาพ เช่น ความพึงพอใจเป็นตน้ 
   3.3 ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นผลประโยชน์ส าคญั 3 ประการ 
คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) พลงัอ านาจทางการเมือง (Political Power) และความรู้สึก
วา่ตนเองมีประสิทธิภาพ (Sense of Efficacy) 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) ท าได้ 2 รูปแบบ คือ การมี
ส่วนร่วมทางตรง (Direct Participation) และการมีส่วนร่วมทางออ้ม (Indirect Participation) 
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 องค์การอนามยัโลก (WHO, 1986 อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) ไดเ้สนอขั้นตอน
การมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผน คือ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จดัระดบัความส าคญั ตั้งเป้าหมาย 
ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ท่ีส าคญั คือ ตอ้งมีการตดัสินใจด้วย
ตนเอง 
 2. การด าเนินกิจกรรม คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากร การจดัสรร
ควบคุมการเงิน 
 3. การใช้ประโยชน์ คือ การมีส่วนร่วมในการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซ่ึง
เป็นการเพิ่มระดบัของการพึ่งตนเอง และควบคุมทางสังคม 
 4. การไดรั้บประโยชน์ คือ การมีส่วนร่วมในการรับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชน
ในพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งในรูปแบบประโยชน์ส่วนตวั สังคม หรือวตัถุก็ได ้
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ท่ีสรุปได้จากการทบทวน
วรรณกรรม ซ่ึงมีส่วนคลา้ยคลึงกนั 4 ขั้นตอน คือ การคน้หาปัญหา การวางแผนแกไ้ขปัญหา การ
ปิิบัติตามแผน และการประเมินผล มาเป็นแนวทางในการศึกษา  การจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน
ทุกขั้นตอน 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ปริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543, อา้งถึงใน ยุทธนา ราชรักษ์, 2551) กล่าวว่า การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในงานพฒันาสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. การส่งเสริมด้านกลไกของรัฐ โดยการก าหนดนโยบายของภาครัฐ จะต้องค านึงถึง
ความแตกต่างของวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน สนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม สร้างช่องทางในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยระบบต่าง ๆ ของทางราชการตอ้งเอ้ืออ านวยและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม จนถึงการ
ติดตามประเมินผล และการใหก้ารสนบัสนุนภายหลงั 
 2. การส่งเสริมดา้นประชาชน โดยจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ ในการ
ท างาน เป็นผูต้อ้งตดัสินใจ ต้องริเร่ิมและรับผลประโยชน์ เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม หรือผูน้ า
ทอ้งถ่ิน มีการประสานงาน และไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 3. การส่งเสริมด้านนักพฒันา โดยนักพฒันาต้องศึกษาชุมชน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานและไดเ้รียนรู้สภาพแวดลอ้มในทุก ๆ ด้านในชุมชน มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเน้ือหาของ
กระบวนการมีส่วนร่วม คน้หาผูมี้ศกัยภาพซ่ึงเป็นผูก้ระตุน้ชาวบา้นใหแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
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ในงานพฒันา รวมกลุ่มเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา เป็นผูส้นับสนุนด้านการศึกษา การให้ขอ้มูล
ข่าวสาร วิทยาการใหม่ ๆ ทั้งน้ี นกัพฒันาตอ้งมีความจริงใจ ผูกพนักบัชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเช่ือถือ ศรัทธา และด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน 
 4. การส่งเสริมด้านการจูงใจ โดยการได้รับผลประโยชน์จากการได้เข้ามามีส่วนร่วม         
ในกิจกรรม และมีการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
 ส าหรับ วฒันวงศ ์รัตนวราห และจินตวร์ี เกษมศุข (2552) กล่าววา่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สามารถท าไดด้งัวธีิการต่อไปน้ี คือ 
 1. การส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน โดยจดัระบบการศึกษาให้เยาวชนและประชาชน ใน
พื้นท่ี ทุกเพศ ทุกวยั มีโอกาสไดรั้บการศึกษาทั้งทางวชิาการ และวชิาชีพ 
 2. การส่งเสริมพฒันาทางความคิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการให้แต่ละบุคคล หรือ
ชุมชน แลกเปล่ียนแสดงทศันคติ และความคิดเห็นระหว่างกนั เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
พฤติกรรมในการพฒันาทางความคิดของประชาชนในชุมชน  และเป็นการสร้างจิตส านึกในเร่ือง
การยอมรับใครความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนการปิิบติัและการรวมกลุ่ม โดยภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มของประชาชนโดยธรรมชาติ คือ ภาครัฐเขา้ไปจดัการหรือช้ีน าชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
ท าได ้รวมทั้งส่งเสริมใหแ้ต่ละกลุ่มมีแนวทางการปิิบติัท่ีเกิดความชดัเจน และเป็นธรรม 
 4. การส่งเสริมสนบัสนุนปิิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม โดยภาครัฐสนบัสนุนให้มีปิิสัมพนัธ์
ระหวา่งแต่ละกลุ่ม ทั้งแบบทางการ และไม่ทางการ 
 5. การส่งเสริมการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส าคญัต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเขา้ไปประสานงานกบัประชาชนในพื้นท่ี 
 6. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พื้นท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีประชาชนสนใจรวมถึง
การเคารพความคิดเห็นระหวา่งกนั  
 
ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations: ASEAN) หรือประชาคมอาเซียน (นฤมล สุมรรคา, 2554) เป็นการรวมตวัของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน 
เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของ
อาเซียนในเวทีระหวา่งประเทศ  
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 วตัถุประสงค์ของอาเซียน 
  1. ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศสมาชิก 
  2. ธ ารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่คง 
  3. เสริมสร้างเศรษฐกิจ และความอยูดี่กินดี ของประชาชน 
  4. พฒันาสังคม และวฒันธรรม 
  5. ส่งเสริมความร่วมมือภายนอกอาเซียน และองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 สัญลกัษณ์อาเซียน  
  เป็นรูปรวงขา้วสีเหลืองบนพื้นสีแดง ลอ้มรอบดว้ยวงกลมสีขาว และสีน ้าเงิน  
  รวงขา้ว 10 ตน้  หมายถึง  ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
  สีเหลือง    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
  สีแดง     หมายถึง  ความกลา้หาญ และการมีผลผลิต 
  สีขาว     หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ 
  สีน ้าเงิน    หมายถึง  สันติภาพ และความมัน่คง 
 ความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
 เม่ือเดือนธนัวาคม 2540 ผูน้  าอาเซียนไดรั้บรองเอกสาร “วิสัยทศัน์อาเซียน 2020” ก าหนด
เป้าหมายหลัก 4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ภายในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงประกอบดว้ย เสาประชาคม 3 เสาหลกั ไดแ้ก่  
  1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-
APSC) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) มีกฎ กติกา เป็นพื้นฐานภายใตค้่านิยมร่วมกนั 2) มีความสงบสุข และ
รับผิดชอบร่วมกนั ในการรักษาความมัน่คงส าหรับประชาชนท่ีครอบคลุมอยา่งรอบดา้น 3) มีพลวตัร 
และมีปิิสัมพนัธ์กบัประเทศนอกอาเซียน 4) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ 5) มี
ระบบแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งกนัไดด้ว้ยดี 6) มีเสถียรภาพอย่างรอบดา้น และ 7) มีกรอบความ
ร่วมมือ เพื่อรับมือกับภยัคุกคามความมัน่คง ทั้ งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภยั และมีความมัน่คง 
  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2) มีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 3) มีการ
พฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 4) สามารถบูรณาการเขา้กบัระบบเศรษฐกิจโลก 5) เกิดการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจ และอ านวยความสะดวก ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน 6) เกิดการไหลเวียน             
อยา่งเสรี ของสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันาทางเศรษฐกิจ 7) ลดปัญหาความยากจน
และความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 8) ลดช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศสมาชิก 9) ส่งเสริมความ
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ร่วมมือในนโยบายการเงิน เศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงิน ตลาดทุน การประกนัภยั ภาษีอากร การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม 10) พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลงังาน การท่องเท่ียว และ 11) พฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษา และการพฒันา
ฝีมือแรงงาน 
  ตามปิิญญาว่าดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II) ซ่ึงเป็นผลมา
จากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ได้ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้าน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนักวิชาชีพ แรงงาน
เช่ียวชาญหรือผูมี้ความสามารถพิเศษของอาเซียนอยา่งเสรี การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีดงักล่าวเป็น
การเคล่ือนยา้ยเฉพาะแรงงานฝีมือและจะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ในขอ้ตกลง
ยอมรับร่วมกนั (MRAs) ของอาเซียน โดยจะเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงอาเซียนได้มอบหมายให้
ประเทศต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นผูป้ระสานงานหลกั (Country Coordinators) ในการเปิดเสรี
สินคา้และบริการ ในสาขาส าคญั 12 สาขา เพื่อส่งเสริมการผลิตสินคา้โดยใชว้ตัถุดิบและช้ินส่วนท่ี
ผลิตภายในอาเซียน ดงัน้ี 
    พม่า    สาขาผลิตภณัฑเ์กษตร และสาขาประมง 
    มาเลเซีย   สาขาผลิตภณัฑย์าง และสาขาส่ิงทอ 
    อินโดนีเซีย  สาขายานยนต ์และสาขาผลิตภณัฑไ์ม ้
    ฟิลิปปินส์  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
    สิงคโปร์  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
    เวยีดนาม   สาขาโลจิสติกส์ 
    ไทย    สาขาการท่องเท่ียว และการบิน 
  ซ่ึงในสาขาการท่องเท่ียวและสาขาการบิน ท่ีให้ประเทศไทยรับผิดชอบนั้นถือว่า
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวและ
การบินในภูมิภาคน้ีและเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีจะน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศ
จ านวนมาก  
  3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Aswan Socio-Cultural Community: ASCC)             
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นประชาคมท่ีมีความประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 2) มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน 3) มีการพฒันาในทุกดา้น เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 4) ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื และ 5) ส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยภายในประเทศ 
 กฤตพงศ์ โรจน์รุ่งศศิธร (2549) ศึกษา สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจราจรของผูข้บัข่ียวดยาน 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมบงั จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ดา้นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนนท่ีเกิดจากผูข้บัข่ีอยู่ในระดบัมาก โดยเกิดจากความประมาทมากท่ีสุด รองลงมาเกิดจากความ
รีบเร่ง ขบัรถดว้ยความเร็วสูง และผูข้บัข่ีไม่รู้สภาพถนน ดา้นลกัษณะการขบัข่ี พบวา่ ขบัรถในขณะ
มึนเมาสุรามากท่ีสุด รองลงมาเป็นเล้ียวรถกะทนัหันโดยไม่ให้สัญญาณไฟ และขบัแซงตดัหนา้ใน
ระยะกระชั้นชิด ดา้นการขบัข่ีระหวา่งผูข้บัข่ีดว้ยกนัเอง พบวา่ ไม่ยอมเน่ืองจากรถคนัอ่ืนเห็นแก่ตวั 
จึงไม่ยอมให้รถขบัผ่านไป รองลงมา คิดวา่ ตนเองขบัข่ีรถถูกกฎจราจรแลว้ จึงไม่ยอมให้รถคนัอ่ืน
ขบัผ่านไป และไม่รู้ว่าการกระท าดงักล่าวผิดกฎหมายจราจร และในด้านการกระท าผิดกฎหมาย
จราจร พบว่า คิดว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่เห็น รองลงมา คิดว่า เป็นเร่ืองเล็กน้อยไม่จ  าเป็น และคิดว่า
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่จบักุม คิดวา่สามารถหลีกเล่ียงการจบักุมได ้ส าหรับขอ้เสนอแนะในการป้องกนั
การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้เร่ืองกฎจราจร ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎ
จราจร หลักการขบัข่ีปลอดภยั ด้านการขบัข่ีควรปิิบติัตามกฎ 3ม. 1ข. คือ ขบัรถด้วยความไม่
ประมาท มีสติ มีน ้ าใจ และเคารพกฎจราจร รวมทั้งผูข้บัข่ีตอ้งมีสภาพร่างกายพร้อมท่ีจะขบัข่ี ดา้น
สัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจร ควรจดัท า ติดตั้ง ให้เพียงพอ มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีการ
บ ารุงรักษาใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา 
 นฤชา เนตรวชิยั (2550) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
ของนกัศึกษาวทิยาการอาชีพเกาะคา จงัหวดัล าปาง พบวา่ คะแนนพฤติกรรมดา้นการใชย้านพาหนะ 
และดา้นการขบัข่ีท่ีถูกตอ้งตามกฎจราจร อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่คะแนนพฤติกรรมดา้นร่างกาย 
และจิตใจ อยูใ่นระดบัต ่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมขาดความระมดัระวงัในการขบัข่ี เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนน ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความรู้ ความเขา้ใจและสร้างความ
ตระหนกั ในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 
 พวงเพญ็ อ่อนสีบุตร (2551) ศึกษา อุบติัการณ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจร
ของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบวา่ ผูป้ระสบอุบติัเหตุจราจรทางถนนท่ีบาดเจ็บและ
เสียชีวิต เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่พบในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 
ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุสูงท่ีสุด เวลา 18.01 - 21.00 น. ถนนท่ีเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนสูงสุด คือ ถนน
เชียงใหม่-ล าปาง ถนนป่าฝ้าย-สันก าแพง และถนนเจริญราษฎร์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนน คือ 1) ดา้นผูใ้ชร้ถ พบวา่ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงและพบสูงสุดในวยัแรงงาน 
สาเหตุท่ีพบมากท่ีสุด คือ การฝ่าฝืนกฎจราจร และความประมาท 2) ดา้นยานพาหนะ ส่วนใหญ่เป็น
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รถจกัรยานยนต์ มีการขบัรถดว้ยความเร็วสูง ระบบไฟสัญญาณบกพร่อง และ 3)ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และถนน คือ หลอดไฟบนถนนไม่สว่าง ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ควรมีการรณรงค์ป้องกัน
อุบติัเหตุจราจรทางถนน และพฤติกรรมการขบัข่ี มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด 
 ชวนพิศ หนูจันทร์ (2552) ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุ
รถจกัรยานยนต ์ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ชุมชนมีส่วนร่วม และไม่มีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด ในขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) การระบุปัญหา มีส่วนร่วม คือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และไม่มีส่วนร่วม คือ การน าเสนอปัญหาเก่ียวกบัการบาดเจบ็ พิการ 
เสียชีวิต ท่ีเกิดอุบติัเหตุ เพื่อให้หาทางแก้ไข 2) การวางแผน พบว่า มีส่วนร่วม คือ การวางแผน
ป้องกันอุบติัเหตุ โดยวางแผนรณรงค์ตามนโยบายของรัฐในเร่ืองไม่ขบัเร็ว และไม่มีส่วนร่วม                 
คือ การวางแผนจดัสรรงบประมาณในการแกไ้ขอุบติัเหตุ 3) การปิิบติัตามแผน มีส่วนร่วม คือ การ
ปิิบติัตามกฎจราจร และไม่มีส่วนร่วม คือ การระดมความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย ์และ 4) การ
ประเมินผล มีส่วนร่วม คือ การติดตามการซ่อมแซมถนน และไม่มีส่วนร่วม คือ การติดตามความ
เปล่ียนแปลงการเกิดอุบติัเหตุ 
 พงษ์สิทธ์ิ บุญรักษา และคณะ (2555) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุ
จากการขบัรถจกัรยานยนต์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ลกัษณะการเกิด
อุบัติเหตุ คร่ึงหน่ึงเกิดจากการขบัรถล้มเอง แฉลบเอง บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ ถนน
มหาวิทยาลยั 1 และแยกออกประตู 1 ส่วนใหญ่ของผูข้บัรถมีใบอนุญาตขบัข่ีและมีประสบการณ์   
ขบัรถมากกว่า 2  ปี รถจกัรยานยนต์ท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด คือ รถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ ร้อยละ 
55.4 เป็นรถท่ีมีอายเุฉล่ียมากกวา่ 3 ปี ส่วนร้อยละ 17.8 มีการด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกบัการใชค้วามเร็ว
มากกวา่ 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมงและมีเพียงร้อยละ 22.8 ท่ีสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังขณะขบัข่ี ส าหรับ
การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 86 เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนร้อยละ 2 
มีการสูญเสียอวยัวะเกิดข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละ 64 ของผูบ้าดเจบ็ท่ีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาล
ของมหาวิทยาลยั ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ไดแ้ก่ 
การปรับแต่งรถจกัรยานยนต์  นอกจากนั้น ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์อย่าง
ปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีช่วยลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
 ทนงศกัด์ิ ยิ่งรัตนสุข และคณะ (2556) ศึกษา ปัจจยัท านายพฤติกรรมความปลอดภัย              
ทางถนนของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ไม่ขบัข่ีในลกัษณะ 
โลดโผนหรือเมาแลว้ขบั ร้อยละ 63.3 มีการคาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ัง ร้อยละ 37.1 ไม่ใช้โทรศพัท์
ขณะขบัข่ีและร้อยละ 32.3 สวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังขณะขบัข่ีหรือโดยสาร ผลจากการวิเคราะห์
ปัจจยัท านายพฤติกรรมความปลอดภยัทางถนน สรุปไดว้า่ เพศหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภยัทาง
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ถนนความรู้ และการรับรู้เก่ียวกับอุบติัเหตุจราจรทางถนน ดีกว่าเพศชาย เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นความพอใจจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความ
พอใจน้ีอาจมีผลทั้งในดา้นการสนบัสนุน หรือยบัย ั้งการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงจะลดลงถา้สถานภาพ
เป็นนิสิต และมีรายได้มากกว่า 5,000 บาท ส่วนปัจจยัเอ้ือ อนัได้แก่ สภาพถนน อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล และการควบคุมทางกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยั     
ทางถนน โดยสภาพถนนท่ีไม่ดีผูข้บัข่ีจะมีความระมดัระวงัเพิ่มมากข้ึน และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ไม่ไดเ้ป็นภาระค่าใชจ่้ายท่ีมากเกินไป การมีต ารวจคอยตรวจสอบจะท าใหมี้การปิิบติัตามกฎจราจร
อยา่งเคร่งครัด แต่ปัจจยัเอ้ือไม่สามารถท านายพฤติกรรมความปลอดภยัทางถนนได ้เน่ืองจากต ารวจ
จราจรไม่ไดค้วบคุมตลอดเวลา ในส่วนของปัจจยัเสริม ส่วนใหญ่มีบุคคลใกลชิ้ดคอยตกัเตือนเวลา
ขบัข่ีไม่ปลอดภยั และทราบวา่มีโครงการรณรงคเ์พื่อการขบัข่ีท่ีปลอดภยั แต่ปัจจยัเสริมไม่สามารถ
ท านายพฤติกรรมความปลอดภยัทางถนนได ้เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่ไดรั้บค าชมเชยเวลาขบัข่ีตามกฎ
จราจร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรสนบัสนุนใหเ้กิดแรงเสริมทางบวก 
 อนุชิดา พลายอยู่วงษ์ (2556) ศึกษาความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของผูป้ระกอบการรถทวัร์ปรับอากาศสายอีสาน-เหนือ พบ 6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพร้อมในการให้บริการฯ ดังน้ี 1) ปัจจัยด้านสมรรถนะผูบ้ริหาร  คือ ต้องยอมรับใน
ขอ้ผิดพลาด น าค าวิพากษว์ิจารณ์ไปแกไ้ขปรับปรุง เปิดกวา้งต่อความคิดใหม่ สามารถจูงใจให้คน
ในองคก์รมีเป้าหมายความส าเร็จอยา่งเดียวกนั และส่งเสริมสนบัสนุน ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ให้ค  าแนะน าได้ 2) ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ คือ บริษทัมีการตรวจอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
ให้บริการตามท่ีสัญญาไว ้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูใ้ช้บริการมากกว่าบริษทั พนักงานมีความ          
ใส่ใจ และสนใจให้บริการ 3) ปัจจยัด้านการพัฒนาบุคลากร  คือ การอบรมกริยามารยาทของ
พนักงาน การฝึกฝนดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษ หรือภาษาอาเซียน และศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั
ประเทศอาเซียน 4) ปัจจยัด้านส่ือสังคมออนไลน์ คือ การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทนัสมยั                
มีทั้ งภาษาไทย-ภาษาองักฤษ และให้บริการ WiFi ในจุดรอข้ึนรถทัวร์ปรับอากาศ 5) ปัจจยัด้าน
การตลาด คือ มีเท่ียวเดินรถออกทุกวนัมีตารางเดินรถหลายรอบ ตรงเวลา ราคาค่าโดยสารเหมาะสม
กบัระยะทาง การมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน และพนกังานขบัรถมีประสบการณ์ เช่ียวชาญใน
เส้นทาง และ 6) ปัจจยัดา้นความพร้อมในการให้บริการ คือ บริษทัมีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาพฒันา
องคก์ร และศึกษาขอ้มูลการลงทุนในธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 ศิริธงชยั ชูนาคา (2558) ศึกษาความปลอดภยัทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาบา้น
คลองแงะ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่า ปัญหาจากการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน
แบ่งเป็น 8 กลุ่มปัญหา ไดแ้ก่ 1) ปัญหาแนวทาง และรูปตดัของถนน โดยเฉพาะบริเวณทางแยกท่ีมี
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การมองเห็นค่อนข้างจ ากัด เน่ืองจากส่ิงปลูกสร้างชิดเขตทาง จึงมีข้อเสนอให้ติดตั้งป้ายบังคับ
ความเร็ว และสันระนาด หรือพิจารณาเวนคืนส่ิงปลูกสร้างท่ีชิดเขตทาง 2) ปัญหาลกัษณะทัว่ไปของ
ทางแยกท่ีมีส่ิงปลูกสร้าง และทางเช่ือมถนนเขา้ซอย มกัมีการเล้ียวรถระหวา่งทางเช่ือมกบัทางแยก
ไม่สอดคลอ้งกนั จึงมีขอ้เสนอใหพ้ิจารณาปรับปรุงทางแยกเพิ่มเติม ดว้ยการน าหลกัการทางคู่ขนาน 
(Frontage Road) มาใช ้3) ปัญหาการระบายน ้ าออกจากผิวทางล่าชา้ มีน ้ าท่วมขงั จึงมีขอ้เสนอให้ท า
ความสะอาดช่องน ้ าเป็นประจ า ก าจดัวชัพืชท่ีอุดตนั 4) ปัญหาป้ายจราจรช ารุด และขาดการบ ารุงรักษา 
จึงมีขอ้เสนอให้บ ารุงรักษา ปรับปรุงป้ายให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ติดตั้งตามแบบมาตรฐาน              
5) ปัญหาไม่มีเคร่ืองหมายจราจร และเคร่ืองหมายน าทางบนผิวทางลบเลือน จึงมีขอ้เสนอให้ปรับปรุง         
ตีเส้นจราจรใหม่ให้ชัดเจน เพื่อน าทาง และแบ่งช่องการจราจร 6) ปัญหาสภาพอนัตรายขา้งทาง 
บริเวณต าแหน่งของจุดเปิดท่อลอดระบายน ้ าคอนกรีต จึงมีขอ้เสนอให้ติดตั้งการ์ดเรลให้ครอบคลุม
ถึงบริเวณขา้งเคียง 7) ปัญหาพื้นถนนเสียหาย มีความขรุขระ มีน ้ าขงัเวลาฝนตก จึงมีขอ้เสนอให้
ปรับปรุง ซ่อมแซม ขดุลอกผิวทางท่ีช ารุด ใหอ้ยูใ่นสภาพดี และท าความสะอาดผิวถนน ก่อนท าการ
เปิดใช้งาน และ 8) ปัญหาไฟฟ้าแสงสวา่ง มีโคมไฟช ารุด มีขอ้เสนอให้ซ่อมแซม หรือเปล่ียนดวง
โคมไฟ และความเขม้แสงไดม้าตรฐาน 
 อธิราช มณีภาค (2558) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการการลดอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนนในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์นโยบาย พบว่า จ  านวนอุบติัเหตุจราจรทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครลดลง จ านวนผูเ้สียชีวติและบาดเจ็บมีแนวโน้มลดลง ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารจดัการการลดอุบติัเหตุจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้น
นโยบาย พบว่า มีความเป็นเอกภาพ โดยศูนย์อ านวยความปลอดภยัทางถนน กรุงเทพมหานคร              
(ศปถ.กทม.) รับผิดชอบดา้นการบริหารจดัการ 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ มีหน่วยงาน
น านโยบายไปปิิบติัจ านวนมาก แต่มีการประสานงานต ่า มาตรการบงัคบัใช้กฎหมายไม่มีความ
เหมาะสม ขาดการวางแผนเชิงบูรณาการ อ านาจหน้าท่ีมีความทับซ้อน มีความขดัแยง้ระหว่าง
รัฐบาลกบัทอ้งถ่ิน มีปัญหาโครงสร้างระบบผงัเมือง และการจดัระบบถนน และ 3) ปัจจยัดา้นผูใ้ช้
ถนน พบว่า ขาดวินัยการจราจร ขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ขาดการพฒันาทุนมนุษย ์
ส่วนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 1) ดา้นนโยบายความปลอดภยัทางถนน เสนอแนะให้ ศูนยอ์  านวย
ความปลอดภยัทางถนนระดบัชาติ และกรุงเทพมหานคร ประสานนโยบายกนัอยา่งใกลชิ้ด ลดความ
เป็นระบบราชการ กระจายอ านาจแก่ทอ้งถ่ิน และชุมชน ในรูปแบบการจดัการความเส่ียงภยัพิบติั
โดยชุมชนเป็นฐาน มีความเช่ือมโยงเป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกบักรุงเทพมหานคร 2) ดา้นการ
บริหารจดัการ เสนอแนะให้มีการจดัเวทีสาธารณะเก่ียวกบัการโอนพนัธกิจให้กรุงเทพมหานครมี
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อ านาจเต็ม ในการพฒันาระบบขนส่ง และการบังคับใช้กฎหมายจราจร และ 3) ด้านผูใ้ช้ถนน 
เสนอแนะให้มีการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้ตระหนกัดา้นความปลอดภยั ปลูกฝังวินยัตั้งแต่เด็ก มีความรู้ 
และทกัษะตามวนิยัจราจร ตอ้งปรับปรุงกระบวนการยติุธรรมเก่ียวกบัคดีจราจร 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 วาสคอนเซลลอส (Vasconcellos, 2005) ศึกษา Traffic Accident Risks in Developing 
Countries: Superseding Biased Approaches พบว่า ร้อยละ 29 ของการเสียชีวิตมาจากการบาดเจ็บ 
เน่ืองจากเจตนา เช่น การฆ่าตวัตายและการเกิดสงคราม ในขณะท่ีอีกร้อยละ 71 มาจากการบาดเจบ็ท่ี
ไม่เจตนา โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนถึงร้อยละ 39 ซ่ึงรถจกัรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะท่ีมีอนัตรายมากท่ีสุด โดยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีปัจจยัมาจากความเร็ว และพฤติกรรม
คนขบัเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงเร่ิมตระหนกัในนโยบายสาธารณะท่ีมองการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนชน ดงัน้ี 1) สภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน คือ ระบบถนนท่ีปรับ
ให้เกิดความคล่องตวั จะท าให้มีการใช้ความเร็วเพิ่มข้ึน และส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคญักับ
ทางเดินเทา้ และการบ ารุงรักษา 2) การเขา้ถึงการขนส่ง และการใชพ้ื้นท่ีถนน คือ ในประเทศก าลงั
พฒันา  มกัสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับยานพาหนะ มากกว่าความต้องการของผูใ้ช้
ทางเดินเท้า ผูใ้ช้รถจกัรยาน และผูโ้ดยสารรถสาธารณะ 3) การวางแผนด้านการคมนาคมขนส่ง คือ             
การฝึกอบรมมีน้อย มกัมุ่งเน้นการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นวตัถุประสงค์หลัก มากกว่า        
การวางแผนความรับผิดชอบต่อผลกระทบความปลอดภยัทางถนน และ 4) การด าเนินงานของ
ต ารวจจราจรและระบบการพิจารณาคดี คือ ประสิทธิภาพการท างานท่ีไม่ผา่นการรับรองท่ีถูกตอ้ง 
คุณภาพของผูข้ ับข่ียานพาหนะต ่าจากการด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมายมักมี
บทลงโทษสถานเบาและใช้รูปแบบความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงโทษ เป็นผลให้เกิด
พฤติกรรมซ ้ า และกฎจราจรถูกมองขา้ม 
 เสถี ยรนาม  (Satiennam, 2005) ศึกษา Traffic Accidents in Thailand พบว่า การเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงเทศกาลวนัหยุด โดยรัฐบาลให้
ความส าคญัสูงสุดในประเด็นความปลอดภยัในวาระการประชุมและมีการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนอยา่งจริงจงั ดว้ยคณะกรรมการศูนยบ์ริหารจดัการความปลอดภยัทางถนนแห่งชาติ 
ซ่ึงท าหน้าท่ีแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนน แบบบูรณาการกบัหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรการ 5E 
คือ Engineering, Education, Enforcement, EMS (Emergency Medical Services) and Evaluationใช้
หลักการเชิงรุก “ป้องกันดีกว่ารักษา” เป็นแนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน น าโดย
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผา่นศูนยเ์อเชียเพื่อการขนส่ง และ
ตั้งศูนยว์ิจยัอุบติัเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) เพื่อปรับปรุงความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย 
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ผา่นมาตรการห้ามด่ืม ห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การบงัคบัใชห้มวกนิรภยั เป็นตน้ ส าหรับ
ในประเทศไทย สถิติส่วนใหญ่ของเหยื่ออุบติัเหตุจราจรทางถนน ทั้งการเสียชีวติ และไดรั้บบาดเจ็บ 
คือ อุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ ซ่ึงเป็นยานพาหนะท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากราคาไม่แพง สามารถ
ซ้ือและใชง้านไดส้ะดวก ทั้งน้ี ปัจจยัเอ้ือมาจากการขาดทกัษะ การไม่มีใบอนุญาต การไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมในทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การขบัข่ีภายใตอิ้ทธิพลของแอลกอฮอล์
เพราะมีความเส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัการขบัข่ีอยา่งมีสติ ในขณะเดียวกนัก็มีมาตรการป้องกนัลดความ
รุนแรงหรือลดความเสียหาย คือ การสวมหมวกนิรภยั แต่สัดส่วนการสวมใส่หมวกนิรภยัมีเพียง
ประมาณร้อยละ 78 ของการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพ ฯ และอตัราการสวมหมวกนิรภยั
จะลดลงอยา่งมากในช่วงเวลากลางคืนและการมีทศันคติท่ีผิดเก่ียวกบัการสวมหมวกนิรภยั คือ สวม
ใส่เพราะเกรงกลัวต ารวจ มากกว่าเพื่อดูแลความปลอดภยัของตวัเอง จึงได้เสนอแนะมาตรการ
ทางเลือกท่ีจะลดการสูญเสีย ดงัต่อไปน้ี คือ ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตค์วรใหห้มวกนิรภยัเป็นส่วนเสริม 
โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ส่งเสริมให้ออกแบบหมวกนิรภยัท่ีเหมาะสม มีมาตรฐานและใชต้น้ทุนต ่า                   
มีกฎหมายพิจารณาให้หมวกนิรภยัฟรีกบัผูท่ี้สนใจสวมใส่ ทุกสถานท่ีไม่ควรอนุญาตให้ผูท่ี้ไม่สวม
หมวกนิรภยัเขา้ และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบควรมีการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้ง ก่อนจะอนุญาตใหใ้บขบัข่ี 
 อังบองคิส และคณะ (Agbonkhese et al, 2013) ศึกษา Road Traffic Accidents in Nigeria: 
Causes and Preventive Measures พบว่า สภาพถนนของประเทศไนจีเรียโดยทั่วไปมีความเส่ือม
โทรม เน่ืองจากความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีเข้ามาพร้อมกับการค้นพบน ้ ามัน ท าให้รายได้ของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน การเป็นเจา้ของรถจึงเพิ่มข้ึนตามและมีการสร้างถนนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่ี
เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ถนนถูกสร้างข้ึนโดยไม่มีมาตรฐาน จึงเป็นส่ิงท่ีเพิ่มอุบัติการณ์การเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนน โดยมีปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัคนขบั ไดแ้ก่ การใช้ความเร็วและการใช้เสียง
เกินก าหนด การด่ืมแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติด การขบัรถหวาดเสียว การมีประสบการณ์                
ไม่เพียงพอ การไม่ไดป้ระสิทธิภาพของอุปกรณ์ความปลอดภยัและความประมาท 2) ปัจจยัพาหนะ 
ได้แก่ อุปกรณ์ของพาหนะ เช่น พวงมาลัย คันบังคับ กระจกมองข้าง ท่ีปัดน ้ าฝน ระบบเบรก 
หลอดไฟ ยางลอ้รถ เคร่ืองยนต์ ท่ีอยูใ่นสภาพไม่สมบูรณ์ รวมถึงการขาดการบ ารุงรักษา 3) ปัจจยั
ทางถนน ได้แก่ สภาพถนนท่ีเส่ือมโทรมจากการออกแบบท่ีไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการ
บ ารุงรักษาฟ้ืนฟู และ 4) ปัจจยัทางส่ิงแวดล้อม ได้แก่ หมอกและฝน นอกจากน้ีได้มีการศึกษา                  
ณ เมือง Lagos ของประเทศไนจีเรีย ซ่ึงมีการเจริญเติบโตรวดเร็วท่ีสุด จึงมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนรถ 
ท าให้เกิดการจราจรแออดั เพราะมีความสะดวกสบายกวา่การใชร้ถสาธารณะและมีการเคล่ือนไหว
ต่อปัญหาการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนท่ีไม่ได้รับการแก้ไข จึงมีการเสนอมาตรการป้องกนัท่ี
จ  าเป็นต่อการลดการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนของไนจีเรีย และเช่ือวา่ถา้ท าตามมาตรการดงักล่าว 
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ทางหลวงของประเทศไนจีเรียก็จะปลอดภัย ดังน้ี  1) การออกกฎหมายห้ามขายและบริโภค 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะ  2) การตั้งจุดตรวจ เพื่อสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ 
3) การซ่อมบ ารุงถนน ทางเดินเท้าและการบ ารุงรักษาพาหนะ ครบวงจรเป็นประจ า 4) การใช้
สัญลกัษณ์สะทอ้นแสง ส าหรับเตือน หรือให้มีแสงสว่างเพียงพอบนทอ้งถนน เพื่อลดอนัตรายจาก
รถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ท่ีจอดกีดขวางการจราจร 5) หา้มใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัรถ 6) เพิ่มการ
ฝึกอบรม ผา่นการศึกษาอยา่งเป็นทางการของเด็ก ให้ตระหนกัถึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจราจร
ทางถนน 7) การปิิบติัหน้าท่ีของรัฐบาลมีประสิทธิภาพทัว่ถึง และไม่มีการเรียกเก็บสินบน  8) 
เขา้ใจ เช่ือฟัง ปิิบติัตามสัญญาณจราจร และกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 9) การจ ากดัความเร็ว และ
การใช้เสียงในบางพื้นท่ี 10) มีการบงัคบัใช้ และใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 11) มี
การตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนเดินทาง ให้อยู่ในสภาพท่ีดีก่อนใช้งาน 12) การพฒันาการ
ขนส่งทางบก และ 13) การควบคุมเวลาการเดินทางสูงสุดของการขนส่งเชิงพาณิชยต่์อวนั 
 โย ชิ และคณ ะ  (Joshi et al, 2014) ศึ กษ า Road Traffic Accidents in Hilly Regions of 
Northern India: What has to Be Done? พบว่า ในรัฐอุตตราขณัฑ์ของประเทศอินเดีย ท่ีมีลักษณะ
เป็นภูเขาทางตอนเหนือ มกัเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน จากคุณภาพของถนนทางหลวงท่ีทรุดโทรม 
และมีโซนอนัตราย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการออกแบบถนน การตีเส้นถนน การสร้างไหล่ทางคบัแคบ
การมีโคง้หกัศอกลบัตา การจดัวางสัญญาณไฟไม่เหมาะสม รวมทั้งมีปัญหาการบริการฉุกเฉิน และ
การดูแลการบาดเจ็บท่ีทีมกูภ้ยัท่ีไม่สามารถตอบสนองและจดัการกบัอุบติัเหตุจราจรทางถนนได้
อยา่งรวดเร็ว จึงมีการคาดการวา่อตัราการตายจากอุบติัเหตุจราจรทางถนนจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 83 ในปี ค.ศ. 
2020 และจะเป็นสาเหตุล าดบัท่ี 1 ของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของวยัท างาน และกลุ่มเยาวชนใน
ประเทศ ดงันั้น จึงตอ้งน ารูปแบบของประเทศท่ีพฒันาแลว้ อย่างเช่น เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์                       
มาประยุกต์ใช้ในการจดัการรูปแบบถนน คือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผูใ้ช้รถใช้ถนน มีการ
ควบคุมความเร็วอยา่งเขม้งวด  มีการสวมอุปกรณ์ป้องกนั มีการวางแผนจดัการแนวถนนบนเนินเขา 
และหามาตรการป้องกนัปัญหาดินหน้าผาถล่ม คนัทางทรุด รวมถึงการวางแนวระบายน ้ าท่ีเหมาะสม              
มีการเตือนภยัท่ีเหมาะสม มีสัญลกัษณ์สีเรืองแสงบนป้ายเตือน หลอดไฟใหค้วามสวา่งพอเพียงหรือ
ใหส้วมเส้ือท่ีมีสีสัน เพื่อแกปั้ญหาวิสัยทศัน์การมองเห็นต ่าในฤดูหนาว มีคู่มือเพื่อการเดินทาง มีการ
ตรวจจบัระดบัแอลกอฮอล์ มีการตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ี มีการให้งดใชเ้คร่ืองมือส่ือสารระหวา่ง
การขบัรถ 
 เบ ท์ ส  และคณ ะ  (Bates et al, 2014)  ศึ กษ า  Factors Contributing to Crashes Among 
Young Drivers พบว่ามีปัจจยัเส่ียง ดงัน้ี 1) ปัจจยัสถานการณ์ทางสังคม คือ ด้านผูข้บัรถ ถ้ามีอายุ
น้อยจะมีความเส่ียงสูงเป็นสองเท่าและมีแนวโน้มเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล มากกว่าด้าน
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ผูโ้ดยสาร ถา้จ านวนผูโ้ดยสารมากข้ึนอาจจะรบกวนสมาธิ หรือผูข้บัรถอาจเลือกขบัรถในลกัษณะท่ี
เส่ียง เพราะได้รับการสนบัสนุนจากผูโ้ดยสาร รวมไปถึงเพศ ท่ีระบุว่า แนวโน้มการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนมีสูงข้ึน เม่ือผูโ้ดยสารประกอบดว้ย ผูห้ญิงสองคน ผูช้ายและผูห้ญิง ผูช้ายสองคน
และผูช้ายและผูห้ญิงรวมกนัมากกวา่สองคน ตามล าดบั ดา้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และใช้ยา
เสพติด ดา้นกลุ่มสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขบัรถ ซ่ึงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมเส่ียง เช่น การขบัรถ
เร็ว เป็นตน้ ดา้นการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ดา้นความเหน่ือยลา้ หรือความง่วง  2) ปัจจยัพฤติกรรมของผู ้
ขบัรถ คือ มีรูปแบบการขบัรถท่ีมีความเส่ียงในด้านเวลา วนัและสัปดาห์ มกัเกิดข้ึนในช่วงเวลา
กลางคืนและวนัหยุดสุดสัปดาห์ 3) ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม เช่น สภาพหมอกควนั และ 4) ปัจจยั
คุณลกัษณะของผูข้บัรถวยัรุ่นหนุ่มสาว คือ ดา้นอายุ เน่ืองจากขาดประสบการณ์ ขาดทกัษะ ขาด
ภาวการณ์รับรู้ความเส่ียง ประเมินทกัษะของตวัเองสูงไป ส าหรับดา้นเพศ เน่ืองดว้ยเพศชายช่ืนชอบ
ในความเส่ียง มีความรู้สึกแสวงหาความกา้วร้าว ต่ืนเตน้ ผจญภยั มากกวา่ผูห้ญิง จึงเป็นแรงจูงใจใน
การขบัรถดว้ยความเส่ียง เช่น การไม่รัดเข็มขดันิรภยั การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนั การเมาแลว้ขบั 
เป็นตน้ ส่วนด้านเง่ือนไขทางคลินิก เช่น โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวใจและหลอดเลือด โรคสมาธิสั้ น 
ความผิดปกติทางอารมณ์หรือจิตใจ ความเพลีย ขอ้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถเพิ่มความเส่ียงได ้
ดังนั้ น จึงก าหนดแนวทางแก้ไข คือ การอาศัยทักษะประสบการณ์ การประเมินสถานการณ์            
การตดัสินใจและการมีพฤติกรรมขบัข่ีท่ีดี 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคเีครือข่าย ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ในการจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

1. ท่ีวา่การอ าเภอปาย 

2. ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

3. ส านกังานขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

4. ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน  

5. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปาย 

6. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปาย 

7. โรงพยาบาลปาย 

8. เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

9. คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย 

 

 

แนวทางการจดัการ 

ความปลอดภัย

การจราจรทางถนน 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ของ

อ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ 

การเกดิอุบัตเิหตุจราจรทางถนน 
1. ดา้นผูข้บัขี่  
2. ดา้นยานพาหนะ  
3. ดา้นถนน 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
5. ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช ้

 

การด าเนินงาน 

ด้านการจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

1. ยทุธศาสตร์ 

2. วสิยัทศัน์ พนัธกิจ  

3. เป้าหมายเชิงนโยบาย  

4. แผนงาน / โครงการ 

5. มาตรการ 

6. บริบทชุมชน 

7. แนวทางการขบัเคล่ือนโดยเนน้การมีส่วนร่วม 



 

 

 
บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 
รูปแบบกำรวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูศึ้กษาใชก้ารศึกษา 2 รูปแบบ คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 รูปแบบที ่1 กำรวจัิยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล จากจากเอกสาร บทความ งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์ (Interview) ในเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน และการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) ในเร่ืองการพิจารณา
ตรวจสอบและประเมินผลความเหมาะสม ความเป็นไปได้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบัแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เพื่อให้ผูศึ้กษาไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา ให้เป็นแนวทางฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีความเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได ้
 รูปแบบที ่2 กำรวจัิยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
 เป็นการศึกษาโดยน าขอ้มูลจากการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย การสัมภาษณ์ มาเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม เร่ือง การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน าไปสู่การสร้างแนวทางการ
จดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร (กำรคัดเลือก / จ ำนวนประชำกร) 
 1. ประชากรในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) คือ ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งของรัฐและเอกชน ได้แก่ ท่ีว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร ส านักงานขนส่ง ส านักงาน
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ท่องเท่ียวและกีฬา ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชมรมหรือองค์กรอิสระ สถานประกอบการท่ีพกั 
สถานประกอบการรถเช่า และสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. ประชากรในการตอบแบบสอบถาม คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 5 ต  าบล ทั้งเพศชายและ
หญิง สามารถอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทยไดดี้ โดยเลือกจากจ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมด 10,870 
หลังคาเรือน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 385 หลังคาเรือน จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ น 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนหลังคาเรือน แล้วเก็บข้อมูลจากตัวแทน
หลังคาเรือน ๆ ละ 1 คน จากผูมี้รายช่ือเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ด้วยการเลือกตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ในกรณีท่ีเจา้บา้นในทะเบียนบา้น ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ก็จะท าการเลือกสมาชิกในครัวเรือนล าดับถดัไป ท่ีสามารถอ่าน เขียนและส่ือสาร
ภาษาไทยไดดี้ มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งแทน 

3. ประชากรในการประชุมระดมความคิด (Brain Storming) คือ คณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอปาย (กบอ.ปาย) และกลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจด้านสังคม            
กลุ่มภารกิจด้านการท่องเท่ียว กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจดัการ              
กลุ่มภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มภารกิจดา้นโครงการพระราชด าริ 
 กลุ่มตัวอย่ำง 

 1. กลุ่มตวัอยา่งในการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) คือ ผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการ 
เป็นผูท่ี้รับผิดชอบงานดา้นการท่องเท่ียวหรืองานดา้นอุบติัเหตุ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐและ
เอกชน ในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะถือว่าเป็น
บุคคลท่ีมีบทบาทในดา้นการบริหารจดัการและมีความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งดี เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและเช่ือถือได ้ทั้งน้ี ผูแ้ทนตอ้งไม่ใช่บุคคลเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งใน
การประชุมระดมความคิด (Brain Storming) ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งในการ
ประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1.1 กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากสถานี
ต ารวจภูธรปาย ผูแ้ทนจากหมวดทางหลวงปาย ผูแ้ทนจากท่ีท าการปกครองปาย ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูแ้ทนจากสมาคมกูภ้ยัปายสามคัคีการกุศล 
  1.2 กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย ผู ้แทนจากผู ้น าชุมชนและผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู ้แทน
ผูอ้  านวยการโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอปาย ผูแ้ทนจากชมรมหรือองคก์รอิสระ ผูแ้ทนก านนั ผูแ้ทน
ผูใ้หญ่บา้น ผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น และผูแ้ทนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุ
ทางถนน 
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   1.3 กลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากสมาคม
ธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอปาย ผูแ้ทนจากสถานประกอบการท่ีพกั ผูแ้ทนจากสถานประกอบการรถเช่า 
ผูแ้ทนจากสถานประกอบการน าเท่ียว และผูแ้ทนสถานประกอบการร้านอาหาร  
   1.4 กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วย ผูแ้ทนจาก ผูแ้ทนจากหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ 
ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลปาย และผูแ้ทนจากส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปาย 
  2. กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 5 ต าบล ประกอบดว้ย 
ต าบลเวียงใต ้ต าบลเวียงเหนือ ต าบลแม่นาเติง ต าบลแม่ฮ้ีและต าบลทุ่งยาว ทั้งเพศชายและหญิง 
สามารถอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทยได้ดี โดยเลือกจากจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 10,870 
หลงัคาเรือน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558)  
   2.1 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (ไชยวฒัน์ 
รุ่งเรืองศรี, 2550) ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้385 หลงัคาเรือน ดงัน้ี 
 

 
 
       n = จ านวนตวัอยา่ง 
       N = จ านวนประชากร 
       e = ความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได ้
แทนค่า 

 

       n = 385.80  

n ≈ 385 

   2.2 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง แบบเป็นสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยการแบ่ง
ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไว ้385 หลงัคาเรือน ออกเป็น 5 ต าบล ตามสัดส่วนของหลงัคาเรือน 
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละต าบล ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกรำยต ำบล  
 

ต าบล จ านวนประชากร (หลงัคาเรือน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ต าบลเวยีงใต ้ 2,422 85 

ต าบลเวยีงเหนือ 1,841 65 

ต าบลแม่นาเติง 2,928 105 

ต าบลแม่ฮ้ี 1,697 60 

ต าบลทุ่งยาว 1,982 70 

รวม 10,870 385 

 ทีม่ำ: ระบบสถิติทางการทะเบียน (ขอ้มูล ณ เดือน ธนัวาคม 2558) 
 

   2.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดย
แบ่งเป็นช่วง ๆ เพื่อหาตวัแทนหลงัคาเรือน ๆ ละ 1 คน จากผูมี้รายช่ือเป็นเจา้บา้นในทะเบียนบา้น 
ดว้ยการเลือกอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรับเก็บขอ้มูล ให้ครบตามจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีก าหนดไว ้ตวัอย่างเช่น ต้องการสุ่มกลุ่มตวัอย่างหลังคาเรือนในต าบลเวียงใต้ จ  านวน 85 
หลงัคาเรือน จากประชากรทั้งหมด 2,422 หลงัคาเรือน ช่วงของการสุ่มคิดจาก 2,422/85 เท่ากบั 1 คิด
เป็น 28.49 ดงันั้น เพื่อความสะดวก จึงสุ่มทุก ๆ 25 หลงัคาเรือน นบัเป็น 1 ตวัแทนหลงัคาเรือน เป็น
ตน้ ซ่ึงใชว้ธีิการคิดน้ีในทุกกลุ่มตวัอยา่งหลงัคาเรือนในต าบล 
  3. กลุ่มตวัอย่างในการประชุมระดมความคิด (Brain Storming) คือ คณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอปาย (กบอ.ปาย) และกลุ่มภารกิจ ในระดับบริหารหรือระดับปฏิบติัการ ทั้งน้ี 
ผูแ้ทนตอ้งไม่ใช่บุคคลเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งในการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยการ
เลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ ผูบ้งัคบักอง
พนัทหารราบท่ี 5 กรมทหารราบท่ี 7 ผูก้  ากบัสถานีต ารวจภูธร หัวหน้าส่วนราชการ ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ผูอ้  านวยการโรงเรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ประธานชมรมท่องเท่ียว ผูอ้  านวยการหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ผูอ้  านวยการองค์กรภาคเอกชน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูแ้ทน ในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา เพราะ
ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความช านาญและสามารถก าหนดนโยบาย
ระดบัอ าเภอได ้ทั้งน้ี ตอ้งมีความสมคัรใจในการร่วมประชุมระดมความคิด 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  1. การประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยให้กลุ่มตวัอยา่งร่วมให้ขอ้มูลและ
แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน และการจดัการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีประเด็นค าถามปลายเปิด ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ท่ีมีความยืดหยุน่ตามสถานการณ์ เพื่อน ามาพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวจิยั
แบบสอบถาม ทั้งน้ี ประเด็นในการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย มีดงัน้ี 
   1.1 สถานการณ์ด้านความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ในปัจจุบนั และ 3 ปียอ้นหลงั 
   1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 
   1.3 ทบทวนนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการหรือวิธีการ ในการบริหาร
จดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงาน 
(ความส าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา/ขอ้เสนอแนะ) 
   1.4 เป้าหมาย ของการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 
   1.5 วิธีบริหารจดัการองค์ประกอบ ทั้ ง 5 ด้าน คือ ด้านผูข้บัข่ี ด้านยานพาหนะ   
ดา้นถนน ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช ้ท่ีคาดวา่จะน าไปใชด้ าเนินการให้เกิด
ความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการศึกษาโดยน าขอ้มูลจากการประชุมสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Group) มาวิเคราะห์ ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อน าไปสู่
การสร้างแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
   2.1 สร้างแบบสอบถาม เร่ือง การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาอาศัยอยู่ท่ีพื้นท่ี และอาชีพ ซ่ึงเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check Lists) 
   ตอนท่ี 2 การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมเน้ือหา ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นผูข้บัข่ี 
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ดา้นยานพาหนะ ดา้นถนน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นแบบ Likert 
Scale มี 5 ระดบั คือ 
   ควรด าเนินการในระดบัมากท่ีสุด  มีระดบัคะแนน 5 คะแนน 
   ควรด าเนินการในระดบัมาก  มีระดบัคะแนน 4 คะแนน 
   ควรด าเนินการในระดบัปานกลาง  มีระดบัคะแนน 3 คะแนน 
   ควรด าเนินการในระดบันอ้ย  มีระดบัคะแนน 2 คะแนน 
   ควรด าเนินการในระดบันอ้ยท่ีสุด  มีระดบัคะแนน 1 คะแนน 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัการด าเนินงานด้านการจดัการ
ความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires) 
   2.2 น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดา้นความตรงตามเน้ือหา และครอบคลุมประเด็นการศึกษา โดยตรวจสอบความเท่ียง 
(Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงพิจารณาค่า 
IOC ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไปเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีคะแนนต ่ากวา่ 0.7 แสดงวา่ไม่ผา่นเกณฑ์ ใหป้รับปรุง
ขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.97 
   2.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเดียวกบัการศึกษา ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ านวน 20 คน เน่ืองจากมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งและอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมี
สภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงกับพื้นท่ีท าการศึกษา แล้วจึงน าแบบสอบถามโดยรวมทั้ งฉบับไป
ค านวณค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) 
ของ ครอนบาค (Cronbach,1970) โดยถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.08 ข้ึนไป (Bailey, 1987 
อา้งถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) จะไม่แกไ้ขแบบสอบถาม ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มี
ค่าใกลเ้คียง 0.08 ลงมา ควรมีการแก้ไขแบบสอบถาม พบว่าไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.94 
  3. การประชุมระดมความคิด (Brainstorming) โดยประเด็นของการประชุม คือ การ
น าเสนอแนวทางการจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน จากการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ต่อคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
พิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลความเหมาะสม ความเป็นไปได้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น 
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ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัแนวทางดงักล่าว เพื่อให้ผูศึ้กษาไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา ให้เป็น
แนวทางฉบบัสมบูรณ์ ท่ีมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได ้ 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  1. การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ศึกษาเชิญกลุ่มตวัอย่างร่วมให้ขอ้มูล 
และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน และการจดัการ
ความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งในการ
ประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม
ละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี จะใชก้ารจดบนัทึก เคร่ืองบนัทึกเสียง และกลอ้งบนัทึกภาพ ในขณะท่ีท าการประชุม
สนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อความครบถว้นของประเด็นเน้ือหา 
  2. การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาติดต่อประสานงานเขา้พบผูน้ าชุมชน 
เพื่อช้ีแจงให้ทราบเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ ขั้นตอน และขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมผูช่้วยนักวิจยัจากตวัแทนของแต่ละต าบลในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากนั้นช้ีแจงให้ทราบเก่ียวกับวตัถุประสงค์ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และอธิบายเก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองมือวจิยั เพื่อสร้างความเขา้ใจในการเก็บขอ้มูล 
  3. การประชุมระดมความคิด (Brainstorming) ศึกษาน าเสนอแนวทางการจดัการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีสร้างข้ึนจากการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอปาย ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ พิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัแนวทางดงักล่าว เพื่อให้ผูศึ้กษา
ไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา ให้เป็นแนวทางฉบบัสมบูรณ์ ท่ีมีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได ้
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล จากจากเอกสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus 
Group) การสัมภาษณ์ (Interview) ในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนและการ
จดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้การวิเคราะห์
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เน้ือหา วิเคราะห์ความสอดคลอ้งและสังเคราะห์สรุป โดยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บมาถอดความ แลว้
น ามาแยกหมวดหมู่ จดัประเภท  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีได้จากการรวบรวม
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) ในเร่ืองการพิจารณา
ตรวจสอบ และประเมินผลความเหมาะสม ความเป็นไปได ้โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าเสนอ
ในรูปแบบตารางด้วย ค่าร้อยละ (Ratio and Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงท าการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ โดยคะแนนในแต่ละขอ้ ใชเ้กณฑ์ใน
การแปลผลค่ามชัฌิมเลขาคณิตใช้ช่วงค่าเฉล่ียช่วงละ 0.80 ซ่ึงค านวณจากสูตรหาความกวา้งของ
อนัตรภาคชั้น (อจัฉรีย ์จนัทลกัขณา, 2541 อา้งถึงใน เฉลิมชยั จารุมณี, 2556) ดงัน้ี 
 

 
   โดย I  หมายถึง  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
     max หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอนัตรภาคชั้น 
     min หมายถึง  คะแนนต ่าสุดในอนัตรภาคชั้น 
 

  เกณฑ์ในการก าหนดค่าคะแนนในแบบสอบถาม มีค่าสูงสุดเป็น 5 คะแนน และมีค่า
ต ่าสุดเป็น 1 คะแนน ดงันั้น ช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น จึงค านวณไดด้งัตาราง  
 

 
 

ตำรำงที่ 3.2 กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยระดับของแนวทำงกำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน
เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ของอ ำเภอปำย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

คะแนน ควำมกว้ำงของอนัตรภำคช้ัน คะแนนของระดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

1.00-1.80 

1.81-2.60 

2.61-3.40 

3.41-4.20 

4.21-5.00 

ควรด าเนินการในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ควรด าเนินการในระดบันอ้ย 

ควรด าเนินการในระดบัปานกลาง 

ควรด าเนินการในระดบัมาก 

ควรด าเนินการในระดบัมากท่ีสุด 
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กำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย ด้ำน
สำธำรณสุขในมนุษย์ 
  การศึกษาคร้ังน้ี  ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้าน
สาธารณสุขในมนุษย ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยผูศึ้กษาไดช้ี้แจงรายละเอียดของการวิจยัท่ีระบุไวใ้น
เอกสารค าช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั เม่ือกลุ่มตวัอยา่งแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวจิยัโดยลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือยินยอมแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจึงเร่ิมด าเนินการเก็บ
รวมรวบขอ้มูล 
 
สรุปขั้นตอนด ำเนินงำนกำรวจัิย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี 4 

 

3. การตรวจสอบ

แนวทาง 

ท่ีเหมาะสม 

การประชุม 

ระดมความคิด  

(Brain Storming) 

ความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการบริหารงาน 

อ าเภอปาย และกลุ่มภารกิจ 

ผลการ

ประเมิน

แนวทาง 

 (ฉบบัร่าง) 

 
4. การปรับปรุง 

แกไ้ข และพฒันา

แนวทาง ใหส้มบูรณ์ 

สร้างแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

2. การวเิคราะห์ 

ความเป็นไปได ้และ

การสร้างแนวทาง 

 

ความคิดเห็นของ 

กลุ่มตวัอยา่ง  

385 หลงัคาเรือน 

แนวทาง 

(ฉบบัร่าง) 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  

และผูว้จิยั 
 

แนวทางการจดัการความปลอดภยั 

การจราจรทางถนนเพื่อรองรับ 

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

การประชุม 

สนทนากลุ่มยอ่ย 

(Focus Group) 

การสมัภาษณ์ 

(Interview) 

 

กลุ่มท่ี 1 

 

กลุ่มท่ี 3 

 

องคป์ระกอบของ 

การจดัการความปลอดภยั 

การจราจรทางถนนเพื่อ

รองรับ 

การเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน  

ของอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

 

1. การศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กลุ่มท่ี 2 

 



 

 

 
บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี ผูท้  าการศึกษาจะน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
การพรรณนา โดยแบ่งการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1 การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)   
มีผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการท่ีรับผิดชอบงานด้านการท่องเท่ียว หรืองานด้านอุบติัเหตุ                   

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของรัฐและเอกชน เข้าร่วมให้ข้อมูล จ านวน 44 คน สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 11 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
จากสมาคมกู้ภยัปายสามคัคีการกุศล ผูแ้ทนจากหมวดทางหลวงปาย ผูแ้ทนจากท่ีท าการปกครองปาย 
ผูแ้ทนจากเทศบาลต าบลปาย ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงใต ้ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเวยีงเหนือ ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่ฮ้ี และผูแ้ทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว จ านวนแห่งละ 1 คน และผูแ้ทนจาก
สถานีต ารวจภูธรปาย จ านวน 2 คน 
  กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากผูน้ าชุมชนและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 12 คน ไดแ้ก่ 
ประธานสภาวฒันธรรมอ าเภอปาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนผูอ้  านวยการโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอปาย จ านวน 1 คน นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คน ผูแ้ทนก านัน จ านวน 2 คน 
ผูแ้ทนผูใ้หญ่บา้น จ านวน 2 คน ผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 2 คน และ
ผูแ้ทนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุทางถนน จ านวน 2 คน  
  กลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากสถานประกอบการ จ านวน 10 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจาก
สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอปาย ผูแ้ทนจากสถานประกอบการท่ีพกั ผูแ้ทนจากสถานประกอบการ
รถเช่า ผูแ้ทนจากสถานประกอบการน าเท่ียว และผูแ้ทนสถานประกอบการร้านอาหาร จ านวน             
แห่งละ 2 คน 
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  กลุ่มท่ี 4 ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานสาธารณสุข จ านวน 11 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
ในสังกัดโรงพยาบาลปาย จ านวน 5 คน และผูแ้ทนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาย 
จ านวนแห่งละ 6 คน 
 

ตารางที ่4.1 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
                   จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ 

ยานพาหนะ 

จ านวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

คนไทย คนต่างชาต ิ คนไทย คนต่างชาต ิ คนไทย คนต่างชาต ิ

จกัรยาน 5 5 1 29 1 16 

จกัรยานยนต ์ 428 1,086 527 1,563 435 1,247 

รถยนต ์ 38 16 41 14 47 13 

อ่ืน ๆ 9 3 7 24 9 10 

  ทีม่า : โรงพยาบาลปาย, 2560 
  

ตารางที ่4.2 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
                    จ าแนกตามกระบวนการปฏิบัติงานต่อผู้ประสบเหตุ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2558 
(คน) 

ปีงบประมาณ 2559 
(คน) 

ปีงบประมาณ 
2560 (คน) 

คนไทย คน
ต่างชาต ิ

คนไทย คน
ต่างชาต ิ

คนไทย คน
ต่างชาต ิ

- ไม่สมคัรอยูรั่บการรักษา 492 1,367 505 1,588 425 1,263 

- รักษาตวัในโรงพยาบาล (Admit) 61 6 30 21 36 16 

- ส่งต่อ (Refer) 35 17 35 21 38 32 

- เสียชีวติ (Deaad) 4 2 6 0 8 1 

รวมจ านวน 
ผู้ได้รับบาดเจบ็ 

592 1,392 576 1,630 507 1,312 

 ทีม่า : โรงพยาบาลปาย, 2560 
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 จากตารางท่ี 4.1 และ 4.2 แสดงให้เห็นวา่ สถานการณ์ดา้นความปลอดภยัการจราจรทาง
ถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มียานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด คือ รถจกัรยานยนต ์
และมีผูป้ระสบเหตุท่ีเป็นผูข้บัข่ีคนต่างชาติมากกว่าคนไทย โดยผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุส่วนใหญ่ไม่
สมคัรอยูรั่บการรักษา กล่าวคือ รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เท่านั้น 
 

ตารางที่ 4.3   ปัจจัยด้านผู้ขับข่ีทีม่ีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. ไม่เคารพและฝ่าฝืนกฎ
จราจร  
2. ไม่ช านาญเสน้ทาง และ
ช่องทางการเดินรถ  
3. มกัจอดรถกะทนัหนั ขบั
รถยอ้นศร ไม่ใหส้ญัญาณ
ไฟเล้ียว  
4. มีพฤติกรรมเส่ียง ขบัรถ
โดยประมาท คึกคะนอง ใช้
โทรศพัทข์ณะขบัข่ี 
5. ไม่มีประสบการณ์ ไม่มี
ใบอนุญาตขบัข่ี 
6. สวมเคร่ืองแต่งกาย
รุ่มร่าม เช่น กระโปรงยาว
อาจเขา้ไปพนักบัซ่ีลอ้
รถจกัรยานยนต ์ 
 

1. ไม่รู้ระเบียบวนิยั กฎ
จราจร 
2. ขาดทกัษะในการขบัข่ี 
และควบคุมยานพาหนะ 
3. ขบัรถไม่เป็น หรือเพ่ิง
หดัขบั 
4. ขบัรถเร็วดว้ยความ
ประมาท คึกคะนอง  
5. เมาสุรา 
6. ไม่ช านาญการขบัขี่ใน
ช่องทางเดินรถเลนซา้ย  
7. ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนั 
8. ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี
สากล 

1. ไม่มีการตรวจสอบ
ใบอนุญาตขข่ีัของผูเ้ช่า 
2. ไม่ช านาญเสน้ทาง และ
การเดินรถช่องทางเลน
ซา้ย 
3. ไม่รู้ ไม่เคารพ กฎ
จราจร 
4. หลบัใน 
5. ขบัรถไม่เป็น 
6. ใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะ
ขบัข่ี 
7. มีพฤติกรรมเห็นแก่ตวั 
จอดรถกีดขวางจราจร 
8. ขบัรถโดยประมาท 
เช่น ขบัข่ีขณะเมา ไม่สวม
อุปกรณ์ป้องกนั ขบัขี่
หวาดเสียว ทา้ทาย 
9. ไม่มีทกัษะ ขาด
ประสบการณ์ในการขบัขี่ 

1. ไม่เคย หรือ ไม่มี
ทกัษะการขบัข่ี เพ่ิงมา
ฝึกขบัชัว่ครู่แลว้ขบัออก
ถนนใหญ่ 
2. ประมาท คึกคะนอง 
และประเมินสมรรถนะ
ตวัเองผิด 
3. ไม่สวมอุปกรณ์
ป้องกนั 
4. พฤติกรรมขบัข่ีแบบ
ไม่ใส่ใจผูอ่ื้น เห็นแก่ตวั 
มกัง่าย 
5. ขบัข่ีล ้าเสน้แบ่งช่อง
ทางการเดินรถอีกฝ่ัง 
6. ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี 
7. ไม่รู้กฎจราจร 
8. มีโรคประจ าตวั เช่น 
โรคหวัใจ เสน้เลือด
สมอง ลมชกั 

  

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนดา้นผูข้บัข่ี ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้/ไม่เคารพกฎจราจร ขาดทกัษะ
ในการขบัข่ี ไม่ช านาญเส้นทางและการเดินรถช่องทางเลนซ้าย มีพฤติกรรมประมาท คึกคะนอง 
และไม่มีน ้าใจในการใชร้ถใชถ้นน 
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ตารางที ่4.4 ปัจจัยด้านยานพาหนะทีม่ีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย 
                    จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. ไม่ไดรั้บการตรวจ
สภาพ  
2. อุปกรณ์เก่าหรือช ารุด 
เช่น เบรค ไฟหนา้ 
สญัญาณไฟเล้ียว 
3. บรรทุกเกิน เช่น ซอ้น
จกัรยานยนตเ์กิน 2 คน  
4. ดดัแปลงสภาพรถเพื่อ
ใชใ้นกิจการท่องเท่ียว 
5. ดดัแปลงสภาพรถให้
เพ่ิมความเร็ว 

1. สภาพไม่พร้อมใชง้าน 
2. ประเมินสมรรถนะ
ยานพาหนะผิด 
3. ขาดการตรวจสภาพ 
4. มีการตกแต่ง ต่อเติม 
เคร่ืองยนต ์อุปกรณ์  
5. เป็นประเภทรถเกียร์ออ
โต ้ลอ้หนา้ดิสเบรค 
6. ยางรถหมดสภาพ 

1. ดดัแปลงยานพาหนะ
ใหไ้ม่เป็นไปตาม
กฎหมาย เช่น เปล่ียนลอ้
ใหเ้ลก็ลง 
2. อุปกรณ์ส่วนควบไม่
ครบ หรือ ช ารุด หรือ เก่า 
3. รถบ๊ิกไบทมี์ขนาดใหญ่ 
4. ขาดการตรวจสภาพรถ 
เพราะตอ้งใชห้มนุเวยีน
ใหก้บัผูเ้ช่าท่ีมีจ านวนมาก 
5. รถเก่า 

1. ดดัแปลงโดยเพ่ิม
ความแรงของ
ยานพาหนะ 
2. อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้
งาน เช่น เบรกหมด ไฟ
ไม่สวา่ง 
3. ไม่ตรวจสภาพ
ยานพาหนะใหเ้รียบร้อย
ก่อนเช่าขบั 
4. สภาพเก่า ช ารุด ขาด
การบ ารุงรักษา 
5. ดูแลไม่ทัว่ถึง เพราะ
จ านวนยานพาหนะมี
มากข้ึน 

  
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนด้านยานพาหนะ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพยานพาหนะท่ีไม่พร้อม              
ใช้งาน ขาดการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้และการใช้ยานพาหนะผิดประเภท เช่น                 
การดดัแปลงสภาพรถ 
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ตารางที่ 4.5  ปัจจัยถนนที่มีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จังหวัด                    
แม่ฮ่องสอน 

 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. สภาพขรุขระ เป็นหลุม 
บ่อ ขาดการบ ารุงรักษา 
โดยเฉพาะเสน้เล่ียงเมือง 
2. การออกแบบถนนไม่ดี 
บางแห่งไม่รับโคง้ 
3. ลกัษณะถนนมีความโคง้ 
ลาดชนั 
4. ก่อสร้าง ลาดยางผิวถนน
ไม่ไดม้าตรฐาน ช ารุดง่าย 
5. ช่องทางเดินรถแคบ
เกินไป 
6. มีการวางสินคา้ขายบน
พ้ืนถนน 
7. มีทรายบริเวณทางโคง้ 

1. ผิวจราจรช ารุด เป็น
หลุม ไม่เรียบ  
2. ลกัษณะถนนมีความคด
เค้ียว เป็นดอยสูงชนั 
3. ถนนแคบ 
4. ไหล่ทางต่างระดบั 
5. มีเศษ กรวด หิน อยูบ่น
พ้ืนผิวถนน 

1. ถนนเส่ือมสภาพ และ
ช ารุด  
2. ถนนแคบ 
3. ลกัษณะถนนเป็นโคง้
คดเค้ียวหลายจุด 
4. ขาดการบ ารุง ดูแล 
รักษา 
5. มีเศษหิน เศษทราย  
6. อยูร่ะหวา่งการซ่อม
บ ารุง 
7. ไหล่ทางต่างระดบั 

1. มีทางร่วม ทางแยก 
จุดเส่ียงหลายแห่ง 
2. ลกัษณะถนนส่วน
ใหญ่เป็นทางโคง้  
3. เสน้ทางท่ีอยูร่ะหวา่ง
การซ่อมบ ารุง ไม่ไดท้ า
ความสะอาดถนน ท า
ใหมี้เศษหิน ทราย และ
คราบน ้ ามนั 
4. ลกัษณะถนนลาดชนั 
ลาดเอียง และล่ืน 

  
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนน    
ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนด้านถนน ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของถนน                 
ท่ีคดเค้ียว สภาพผิวจราจรท่ีช ารุด ขาดการดูแลบ ารุงรักษา ขาดการท าความสะอาด ท าให้มีเศษหิน 
ทราย คราบน ้ามนับนพื้นถนนและการวางส่ิงกีดขวางรุกล ้าผวิถนน 
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ตารางที่ 4.6  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย                  
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. ป้ายเคร่ืองหมายจราจร 
สญัญาณไฟ ไม่ชดัเจน 
2. มีป้ายโฆษณา ป้าย
ร้านคา้ ตน้ไม ้ขา้งทางบด
บงัการมองเห็นบริเวณทาง
แยก ทางโคง้ 
3. มีหมอก ควนัไฟ ลมพาย ุ
ฝน เป็นอุปสรรคต่อผูข้บัข่ี 
4. แสงไฟส่องสวา่งบน
ถนนมีนอ้ย 

1. มีหมอกและควนัมาก 
2. ฝนตกท าใหถ้นนล่ืน 
3. มีฝุ่ น และลมแรง 
4. ราวกั้นถนนมีไม่
เพียงพอ 
5. ขา้งทางมีหญา้ข้ึนรก มี
ตน้ไมใ้หญ่ บดบงัการ
มองเห็น 
6. จมูกภูเขายืน่ออกมาบด
บงัการมองเห็น 
7. ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน 
ไม่ชดัเจน มีเฉพาะ
ภาษาไทย ท าให้
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ไม่เขา้ใจ 
8. ไม่มีแสงไฟส่องสวา่ง
บนถนน 

1. ผูป้ระกอบการปล่อย
ปะละเลย 
2. ไม่มีป้ายหรือสญัญาณ
ไฟเตือน บนถนนท่ีมีการ
ก่อสร้าง ทั้งกลางวนั 
กลางคืน 
3.  ก่ิงไมห้กั ตน้ไมล้ม้ 
ขวางบนถนน 
4. ควนัไฟจากไฟไหมป่้า 
5. ทศันวสิยัไม่ชดัเจนใน
วนัท่ีฝนตก หมอกจดั 
6. ตั้งแผงลอยขายสินคา้
บนทางเทา้ หรือ พ้ืนถนน 
ท าใหพ้ื้นท่ีถนนนอ้ยลง 
7. ป้ายจราจรมีนอ้ย
เกินไป 
8. ไม่มีไฟก่ิงส่องสวา่ง 

1. ตั้งป้ายบดบงัการ
มองเห็นบริเวณทางร่วม 
ทางแยก 
2. วางของขายบนพ้ืน
ถนน ท าใหท้างแคบ 
3. นกัท่องเท่ียวเยอะ 
4. ทศันวสิยัไม่ชดัใน
วนัท่ีอากาศหนาวหมอก
ลงจดั 
5. บนทางเทา้มีตน้ไม ้
ท าใหค้นมาเดินบน
ถนนแทน 
6. ป้ายจราจรเลก็เกินไป 
7. ป้ายบอกลกัษณะ
ถนนไม่ชดัเจน 
8. ป้ายเตือนจุดเส่ียงยงั
ไม่ครบทุกจุด 
9. สตัวเ์ล้ียง เช่น สุนขั 
ววั กีดขวางทางจราจร 
10. ไม่มีราวป้องกนั
บริเวณขอบทาง 
11. ไม่มีสญัญาณเตือน
บริเวณก่อสร้าง 
12. เสน้ทางในหมู่บา้น 
ไม่มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ไม่
มีสญัญาณไฟ หรือป้าย
เตือน 
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จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่เกิดจากการติดตั้งป้าย ทั้งป้ายจราจร ป้าย
โฆษณา ท่ีบดบงัการมองเห็นบริเวณท่ีเป็นทางร่วม ทางแยก รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ี
แปรปรวน และสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น ควนัไฟจากการเผา เป็นตน้  
 
ตารางที่ 4.7  ปัจจัยด้านกฎหมายและการบังคับใช้ที่มีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน    

ของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. ไม่บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
จริงจงัเขม้งวด กบั
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และ
สถานท่ีเช่ารถ มีการ
หลีกเล่ียงบทลงโทษ 
2. การจดัการถนนบางเสน้
ไม่เหมาะสม เช่น เสน้ทางท่ี
คบัแคบควรใหเ้ดินรถทาง
เดียว  
3. จอดรถไม่เป็นระเบียบ 
4. ขาดการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ กฎ วนิยั
จราจร 
5. บทลงโทษเบาเกินไปท า
ใหมี้การฝ่าฝืนเสมอ ๆ เช่น 
อตัราค่าปรับต ่า โทษจ าคุก
รอลงอาญาได ้และมีการให้
ประกนัตวั 
6. ไม่มีการก าหนดอายสูุงสุด
ของผูข้บัข่ี 
7. การวางแผนจดัการจราจร
ไม่มีประสิทธิภาพ 
8. บริเวณเขตเทศบาลมีการ
รุกล ้าพ้ืนท่ีผิวถนนจราจร 

1. ขาดความเขม้งวด
ในการบงัคบัใช้
กฎหมาย          ไม่จบั 
ไม่ปรับ 
2. ใหช้าวต่างชาติใช้
ยานพาหนะโดยไม่มี
ใบขบัขี่ 
3. ผูน้ า ผูบ้ริหาร ไม่ให้
ความส าคญักบั
นโยบายดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน 
5. เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใช้
กฎหมายไม่ประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่ง 
6. ไม่มีการจดัระเบียบ
การจอดรถ มีรถจอด
กีดขวางทางจราจร 
7. เห็นแก่ประโยชน์
ดา้นการท่องเท่ียว
มากกวา่ ท าใหต้อ้งเอา
เงินภาษีคนไทยไปจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลให้
ชาวต่างชาติ 

1. เจา้หนา้ท่ีไม่
บงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งจริงจงั  
2. การใชก้ฎหมาย
หละหลวม ไม่
บงัคบัใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
3. ขาดการรณรงค์
ดา้นความปลอดภยั
ทางถนนอยา่ง
จริงจงั ต่อเน่ือง 
4. ขาดการเขม้งวด
ในเร่ืองการจดั
ระเบียบการจอดรถ 
5. ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ท า
ความเขา้ใจเร่ือง
เคร่ืองหมายจราจร 

1. มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เป็นช่วง ๆ เช่นช่วงเทศกาล
ท่องเท่ียว หรือกบัคนบาง
กลุ่ม ท าใหข้าดความ
ต่อเน่ือง ไม่จริงจงั และ
เลือกปฏิบติั 
2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจคอย
ใหค้วามแนะน ากฎหมาย 
วนิยัจราจรต่าง ๆ 
3. สถานประกอบการ ไม่มี
การตรวจสอบใบขบัข่ี 
ปล่อยใหน้กัท่องเท่ียวเช่า
รถโดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภยั 
4. เจา้หนา้ท่ีจราจรไม่ค่อย
ออกปฏิบติัหนา้ท่ีบนทอ้ง
ถนน 
5. ผูมี้อ  านาจไม่ไดใ้ห้
ความส าคญั ห่วงผลกระทบ
ดา้นเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียวมากกวา่ ดา้น
ความปลอดภยัทางถนน 
6. การจดัระเบียบการจอด
รถยงัไม่ดี 
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 จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนด้านกฎหมายและการบังคับใช้ ส่วนใหญ่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เขม้งวด ขาดความต่อเน่ือง ไม่จริงจงั เช่น เนน้เฉพาะช่วงเทศกาลท่องเท่ียวหรือกบัคน
บางกลุ่ม ท าใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั ตลอดจนบทลงโทษท่ีเบาเกินไปท าใหมี้การฝ่าฝืนเสมอ ๆ 
 
ตารางที ่4.8   นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือวธีิการ ที่หน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการ                    

ความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. มีการตรวจความพร้อม
พนกังานขบัรถทุกคร้ังก่อน
ออกปฏิบติังาน 
2. ขบัข่ีรถดว้ยความเร็วไม่
เกิน 80 ต่อชัว่โมง 
3. รณรงคก์ารขบัข่ีโดยไม่
ประมาท สวมอุปกรณ์นิรภยั
ทุกคร้ัง 
4. ออกระเบียบสวมอุปกรณ์
นิรภยัทุกคร้ังท่ีผา่นเขา้ออก
สถานท่ีราชการ 
5. มีการใชบ้ทลงโทษท่ี
รุนแรงเพ่ือเป็นแบบอยา่ง 
6. มีการตรวจสภาพรถเป็น
ประจ า 
7. มีการทบทวนกฎจราจร
บ่อย ๆ 
8. มีการส ารวจ ประมาณการ 
และด าเนินการซ่อมแซม
ถนน ไฟส่องสวา่ง ปรับปรุง
ไหล่ทางถนนใหมี้สภาพ
พร้อมใชง้าน 
9. จดัตั้งหน่วยกูชี้พ กูภ้ยั ลด
ความสูญเสีย 24 ชม. 

1. ใหทุ้กคนสวมหมวกนิรภยั  
2. ใชร้ถท่ีมีสภาพพร้อม และ
มีการตรวจสภาพรถอยา่ง
สม ่าเสมอ 
3. ปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่ง
เคร่งครัด 
4. อบรม ครู นกัเรียน ใหมี้
ความรู้เร่ืองกฎจราจร 
5. ไม่ขบัข่ียานพาหนะดว้ย
ความเร็วเกินก าหนด 
6. ท าแผนท่ีจุดเส่ียงต่อการ
เกิดอุบติัเหต ุ
7. ร่วมท าวจิยัและน าเสนอ
ขอ้มูลการวจิยัสะทอ้นให้
ผูบ้ริหารระดบัอ าเภอ จงัหวดั
ทราบ 
8. มีระเบียบปรับเจา้หนา้ท่ีท่ี
ฝ่าฝืนกฎจราจรในสถานท่ี
ราชการ 
9. ตั้งด่านกวดขนัวนิยัจราจร 
10. จดัระเบียบการจราจรบน
ถนน และอ านวยความ
สะดวกในชัว่โมงเร่งด่วน 

1. จดัเจา้หนา้ท่ีจราจร
ดูแลใหค้วามสะดวก 
บริเวณโรงเรียน ช่วง
เชา้และเยน็ รวมถึง
อ านวยความสะดวก
ใหห้น่วยงานต่าง ๆ  
2. อบรม ใหค้  าแนะน า 
เร่ืองการขบัข่ีและกฎ
จราจร ใหต้ระหนกัถึง
กฎจราจร และปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด 
3. ใหค้วามร่วมมือกบั
เจา้หนา้ท่ี หรือ
หน่วยงานราชการ เม่ือ
มีการร้องขอ 
4. คดักรองลูกคา้ ให้
เช่าเฉพาะผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการ
ขบัเท่านั้น 
5. อธิบายกฎจราจร
เบ้ืองตน้ใหลู้กคา้ทราบ
ก่อนน ารถออกไปใช ้

1. คืนขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน
ใหก้บั คกก.ระดบั
อ าเภอ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2. รณรงคก์ารสวม
หมวกกนัน็อค คาดเขม็
ขดันิรภยั และการขบัขี่
อยา่งปลอดภยั เพื่อลด
อตัราการบาดเจบ็  
3. สร้างความตระหนกั
เร่ืองความปลอดภยัทาง
ถนนใหก้บัผูข้บัข่ี และ
เนน้ย  ้าใหป้ฎิบติัตามกฎ
จราจร ขบัขี่อยา่ง
ระมดัระวงั 
4. ประชาสมัพนัธ์ ให้
ค  าแนะน า ประสานงาน
กบัหน่วยงานต่างๆ ใน
การเขา้ถึงระบบสุขภาพ  
1669 หน่วยกูชี้พ 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

10. ติดตั้งป้ายเตือน 
สญัญาณไฟ ทาสีเสน้ให้
ชดัเจน บริเวณจุดเส่ียง 
11. ด าเนินโครงการป้องกนั
อุบติัเหตุช่วงเทศกาล เช่น 
ตั้งด่านกวดขนัวนิยัจราจร, 
ออกใหบ้ริการค าแนะน าแก่
นกัท่องเท่ียวเร่ืองความ
ปลอดภยัทางถนน 
12. จดัประชุมเนน้ย  ้าการ
ปฏิบติัดา้นความปลอดภยั
ทางถนนของแต่ละ
หน่วยงาน 

11. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
พ้ืนผิวถนนใหใ้ชก้ารไดดี้ 
 

 5. น าเสนอขอ้มูล สถิติ
การเกิดอุบติัเหตุ 
วเิคราะห์ขอ้มูล หา
สาเหตุ เพื่อจดัท า
รายงาน พฒันาแนวทาง
รองรับอุบติัเหตุทาง
ถนน 
6. ส่งเสริมนโยบายสวม
หมวกกนัน็อค 100% 
7. ออกระเบียบโทษ
ปรับมีเจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงานท่ีไม่ปฏิบติั
ตามกฎจราจร 
8. ใหก้ารรักษาพยาบาล
ผูป้ระสบอบุติัเหต ุ
9. ร่วมวางแผนเชิง
ป้องกนั เช่น การซอ้ม
แผนอุบติัเหตุหมู่ การ
อบรม CPR  เบ้ืองตน้ 
ระบบส่งตอ่ เพื่อ
สนบัสนุนระบบ
ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ
ใหร้อดชีวติและทุพพล
ภาพนอ้ยท่ีสุด 
10. สนบัสนุนการลด
ปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น 
รณรงคเ์มาไม่ขบั 

  

 จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า มาตรการหรือวิธีการของหน่วยงาน ในการบริหาร
จดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แบ่งออกได้เป็น 5
หน่วยงานหลกั 
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 บทบาทหน้าท่ีของ 5 หน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทาง
ถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 1. ต ารวจจราจร ด าเนินการควบคุมจราจร การบงัคบัใช้กฎหมาย การอบรมความรู้ด้าน
การจราจร การตั้งด่านตรวจกวดขนัวิจยัจราจรและอ านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ดา้นความปลอดภยัทางถนน เช่น แผนท่ีจุดเส่ียง 
 

 
 

  ภาพที ่4.1 การตั้งด่านตรวจกวดขนัวจิยัจราจรและอ านวยความสะดวก 
 

 
    ภาพที ่4.2 แผนท่ีจุดเส่ียง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 2. กรมทางหลวง ด าเนินการประสานงานด้านถนนและวิศวกรรม ในการส ารวจและ
ประมาณการ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าส่องสวา่ง อุปกรณ์ควบคุมจราจร เช่น ป้ายจราจร 
เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง ตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ราวกนัอนัตราย เป็นตน้ 

     

 
 

ภาพที ่4.3 การซ่อมบ ารุงถนนสายเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 

 
 

  ภาพที ่4.4 การซ่อมบ ารุงถนนสายเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
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 3. เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ด าเนินการในเร่ืองขอ้มูลผูป้ระสบอุบติัเหตุและการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน โดยสนบัสนุนการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น รณรงคเ์มาไม่ขบั ส่งเสริม
นโยบายสวมหมวกกนัน็อค 100% เป็นตน้ การรักษาพยาบาลผูป้ระสบอุบติัเหตุ การร่วมวางแผนเชิง
ป้องกนั เช่น การซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ (CPR) การให้ความรู้
เก่ียวกบัระบบส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุใหร้อดชีวติและทุพพลภาพนอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ 
 

  
 

ภาพที ่4.5 การซอ้มแผนอุบติัเหตุหมู่   
 

 
 

ภาพที ่4.6 การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ (CPR) 
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    ภาพที ่4.7 การอบรมใหค้วามรู้การปฏิบติังานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

        ใหก้บับุคลากรสาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการในเร่ืองการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ด้าน
การจราจรเพื่อใช้ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การอบรมฟ้ืนฟู
ศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การลา้งท าความสะอาดถนนและทาสีตีเส้นจราจร การ
จดัระเบียบพื้นท่ีผอ่นผนัจ าหน่ายสินคา้เทศบาลต าบลปาย การปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจใน
การกวดขนัวนิยัจราจร ตลอดจนตั้งด่านและจุดตรวจบริการนกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลส าคญั 
 

 
 

ภาพที ่4.8 เทศบาลต าบลปาย มอบอุปกรณ์จราจรใหแ้ก่สถานีต ารวจภูธรปาย 
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 ภาพที ่4.9 กิจกรรมลา้งถนนเพื่อเมืองปายใสสะอาด 
 

 5. หน่วยงานอ่ืน ๆ สมาคมอาสากูภ้ยัปายสามคัคีการกุศล ด าเนินการช่วยเหลืองานดา้น
การแพทยฉุ์กเฉิน รวมถึงงานสาธารณภยัต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพที ่4.10  การออกปฏิบติังานของสมาคมอาสากูภ้ยัปายสามคัคีการกุศล 
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ภาพที ่4.11 การออกปฏิบติังานของสมาคมอาสากูภ้ยัปายสามคัคีการกุศลร่วมกบั 
                   หน่วยงานอ่ืนในการใหค้วามช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีพลดัตกเขา 
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ตารางที่ 4.9   ความส าเร็จในการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย                     
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 

1. พนกังานขบัรถมีความ
ต่ืนตวั อยูใ่นความไม่
ประมาท 
2. ยานพาหนะอยูใ่นสภาพ
พร้อมใชต้ลอดเวลา  
3. ลดค่าใชจ่้ายในการ
สูญเสียค่าบ ารุงรักษา และ
ยดือายกุารใชง้าน 
4. ไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. เด็กและเยาวชน มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เกิดจิตส านึกใน
การใชร้ถใชถ้นน 
6. ผูป้ระกอบการมีความ
ตระหนกัและเขา้ใจปัญหา
อุบติัเหตุและมีการแจง้เหตุ
มากข้ึน 
7. จ านวนการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

1. การจราจรทางถนนใน
ชุมชนมีความปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน 
2. มีการน าผลการศึกษา
มาแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เหมาะสมตรงจุด 
3. เจา้หนา้ท่ี รพ.ปาย 
ปฏิบติัตามระเบียบ สวม
หมวกนิรภยั 100% 
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถให้
แนะน า และตกัเตือน 
นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั
ความปลอดภยัทางถนน
ได ้

1. ลดจ านวนอุบติัเหตุ
การจราจรทางถนนลง
ได ้
2. ผูม้าใชบ้ริการรถเช่า        
มีความรู้เร่ืองกฎจราจร       
มีมารยาทการขบัขี่ท่ีดี
ข้ึน 

1. ประชาชนมีความ
ตระหนกัและระมดัระวงั
มากข้ึน 
2. การบาดเจบ็ เสียชีวติ 
จากอุบติัเหตุลดลง 
3. หน่วยงานอ่ืน ๆ มีการ
รณรงคส์วมหมวกนิรภยั 
4. มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
มากข้ึน 
5. มีขอ้มูลรายงานเก่ียวกบั
ด าเนินงานดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน และมี
การคืนขอ้มูลใหก้บัชุมชน 
6. มีเครือข่ายช่วยเหลือผู ้
ประสบเหตุอยา่งรวดเร็ว 
ช่วยลดอตัราการเสียชีวติ 
ความพิการ มากข้ึน 
7. การฝ่าฝืนกฎจราจร
ลดลง 

  

 จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า ความส าเร็จในการบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจร
ทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ จ านวนอุบติัเหตุ และการฝ่าฝืนกฎจราจรลดลง 
จากการด าเนินการรณรงค์ขบัข่ีปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกเพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับประชาชน          
และนักท่องเท่ียว โดยความร่วมมือจากโรงพยายาลปาย สถานีต ารวจภูธรปาย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอปาย พบว่า จ  านวนอุบติัเหตุ และผูไ้ด้รับบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ
ปีงบประมาณ 2560 ลดลง เม่ือเทียบกบัปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งการจดักิจกรรมใหค้วามรู้แก่เด็ก
และเยาวชนเก่ียวกับกฎจราจรและจัดท าโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                  
โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก รู้จกัวิธีป้องกนัตนเอง
จากอุบติัเหตุ และสามารถประชาสัมพนัธ์ต่อในชุมชนได ้
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ตารางที่ 4.10  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของ                      
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. การจดัสรรงบประมาณ
ล่าชา้ ท าใหถ้นนไม่ไดรั้บ
การซ่อมแซม 
2. ไม่ไดรั้บความร่วมมือ
จากผูป้ระกอบการรถเช่า 
ในการใหเ้ช่าเฉพาะผูท่ี้มี
ใบอนุญาตขบัข่ี 
3. นกัท่องเท่ียวต่างชาติไม่
ทราบกฎจราจร 
4. การประชาสมัพนัธ์ไม่
ทัว่ถึง ท าใหเ้ด็กและ
เยาวชน เขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกบัความปลอดภยัทาง
ถนนนอ้ย  
5. ปัญหาการส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติเม่ือเกิด
อุบติัเหต ุ
6. ขาดอุปกรณ์ด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน 
7. มีผูข้บัข่ีหลีกเล่ียงด่าน
กวดขนัวนิยัจราจร 
8. ต ารวจจราจรไม่เขม้งวด
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
9. มีการใชอิ้ทธิพลข่มขู่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร 

1. ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร 
2. ไม่ตระหนกัในเร่ือง
ความปลอดภยัทางถนน 
3. งบประมาณด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนนอ้ย 
4. ไม่สามารถบงัคบัใช้
กฎหมายไดจ้ริงจงั 
ต่อเน่ือง 
5. ส่งเสริมการท่องเท่ียว
มากกวา่ความปลอดภยั
ทางถนน 
6. นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติไม่เขา้ใจป้าย
จราจรภาษาไทย 
7. ความร่วมมือดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนจาก
ประชาชน หน่วยงาน มี
นอ้ย 
8. ก าลงัคนดา้นต ารวจ
จราจรไม่เพียงพอ 
9. ป้ายเตือนมีไม่เพียงพอ 
10. การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ  
11. ผูป้ระกอบการรถเช่า
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ี
ของผูเ้ช่า 

1. การบงัคบัใชก้ฎหมาย
ไม่จริงจงั ปล่อยปะละเลย
กบัผูข้บัข่ีท่ีท าผดิ และ 
ผูป้ระกอบการรถเช่า 
2. องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ
ร้านรถเช่า และประชาชน
กลุ่มเสียผลประโยชน์
ไม่ใหค้วามร่วมมือดา้น
ความปลอดภยัทางถนน
อยา่งจริงจงั 
3. นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติไม่รู้กฎจราจร
เท่าท่ีควร ท าใหข้าดความ
ร่วมมือ ละเลย การปฏิบติั
ตามกฎจราจร 
4. ยานพาหนะเก่า ช ารุด 
ไม่พร้อมใช ้
5. การจดัการจราจร
เสน้ทางเดินรถมีการ
ปรับเปล่ียนบ่อย 
6. การวางส่ิงกีดขวางบน
พ้ืนผิวถนน เช่น แผงลอย
ขายของ 
7. การส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติ 

1. ผูป้ระกอบการร้านรถ
เช่าใหผู้ข้บัข่ีท่ีไม่มี
ใบอนุญาตขบัข่ีเช่ารถ 
2. ผูข้บัข่ีมีจ านวนมาก
เกินไป ถนนไม่สามารถ
รองรับได ้
3.  ด่ืมสุรา ของมึนเมา 
ขณะขบัขี่ 
4. รถบรรทุกขนวสัดุไม่
มีผา้คลุมมิดชิด 
5. ขาดความร่วมมือ 
เช่ือมโยง ระหวา่ง
หน่วยงานและ
ประชาชน แบบบูรณา
การ ยงัไม่เป็นรูปธรรม 
6. ขาดระบบติดตาม 
ประเมินผล ในการน า
ขอ้มูลความปลอดภยั
ทางถนนท่ีวเิคราะห์แลว้
ไปใช ้
7. ไม่น านโยบาย และ
บทลงโทษมาใชอ้ยา่ง
เคร่งครัด ขาดความ
ต่อเน่ือง 
8. บุคลากรทาง
การแพทยไ์ม่เพียงพอ 

  



80 

 

 จากตารางท่ี  4.10 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนหน่ึงเป็นผลของการเป็นเมือง
ท่องเท่ียว ท่ีมีการสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเท่ียวมากจนเกินไป จนไม่สามารถบังคบัใช้
กฎหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัทางถนนจาก
สถานประกอบการร้านรถเช่าเท่าท่ีควร เช่น การไม่ตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ี การบริการรถเช่าให้
นกัท่องเท่ียวท่ีขบัรถไม่เป็น เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัหน่วยงานของรัฐก็ยงัไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือ
อยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากมีผลกระทบต่อกลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์ อีกทั้งยงัมีความตอ้งการดา้นก าลงัคน
ของเจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรในการปฏิบติัหน้าท่ี และอุปกรณ์ดา้นจราจร เช่น กรวยยาง ป้ายจารจร 
เป็นตน้ รวมถึงบุคลากรดา้นสาธารณสุขท่ีมีภาระหน้าท่ีเพิ่มข้ึนจากการรักษาพยาบาลนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีประสบเหตุ ท าให้ผูม้าใช้บริการไดรั้บบริการล่าช้า ตลอดจนภาษาก็เป็นอุปสรรคใน
การส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและผูป้ระสบเหตุเช่นกนั 
 

ตารางที่ 4.11  ส่ิงที่ต้องการพัฒนาในการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของ                      
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 
1. การใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การปฏิบติัตามกฎจราจร 
2. ปรับปรุงถนนใหมี้
สภาพดีอยูเ่สมอ 
3. มีการประเมิน
สถานการณ์เพื่อวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุ และหาแนว
ทางแกไ้ข 
4. ขยายถนนใหก้วา้งข้ึน 
5. ปรับปรุงป้ายจราจรท่ี
ช ารุด หรือไม่ชดัเจน 
6. นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติควรศึกษา
เสน้ทางท่องเท่ียวมา
ล่วงหนา้ 

1. การปฏิบติัตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด 
2. ใหร่้วมมือกนัแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองความปลอดภยั
ทางถนนแบบภาคี
เครือข่าย 
3.  มีอุปกรณ์ป้องกนั
อุบติัเหตุ เช่น ราวกั้น 
ก าแพงคอนกรีต  

4. การเก็บค่า
รักษาพยาบาลจาก
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มารับ
บริการจากการเกิด
อุบติัเหตุ เพื่อลดการ
สูญเสียค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพยาบาล 

1. มีต ารวจท่องเท่ียว
ประจ าอยูท่ี่ด่านตรวจ 
2. ตั้งด่านตรวจแบบ
บูรณาการ โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากหลายหน่วยงาน นอก
ช่วงเทศกาล 
3. การตรวจสภาพของ
ยานพาหนะท่ีน ามาใหเ้ช่า 
ใหมี้สภาพพร้อมใชเ้สมอ 
4. การบงัคบัใชก้ฎหมาย
จราจรอยา่งเคร่งครัดกบัผู ้
ขบัข่ีชาวต่างชาติ เพ่ือจดั
ระเบียบ 
5. ซ่อมบ ารุงถนนท่ีช ารุด 
และท าความสะอาดถนน
อยูเ่สมอ 

1. ปรับปรุงถนนใหมี้
สภาพดี โดยเฉพาะ
เสน้ทางไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ 
2. มีจุดตรวจท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภยัใหก้บั
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
3. มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
จราจร โดยด าเนินการ จบั 
ปรับ ติดคุก ตามขั้นตอน
จริง 

4. ก าจดัป้ายจราจรเก่า 
หรือป้ายโฆษณาท่ีบดบงั
การมองเห็นบริเวณทาง
ร่วมทางแยก 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 
7. ประชาสมัพนัธ์สร้าง
ความตระหนกัเร่ืองมารยาท
ในการใชร้ถใชถ้นนร่วมกบั
ผูอ่ื้น เช่น การจอดรถให้
เป็นระเบียบเพื่อความ
คล่องตวัของการจราจร 
 

5. ใหมี้วทิยากรต ารวจ
จราจร ในการใหค้วามรู้
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน 

6. การประสานความ
ร่วมมือ จากหลายๆ ฝ่าย 
เช่น ปภ. รพ. ตร. อปท. 

6. จดัระเบียบถนนและ
ทางเทา้อยา่งเคร่งครัด 

5. มีการตรวจสภาพ
ความพร้อม ความ
เหมาะสม ของ
ยานพาหนะท่ีน ามา
ใหบ้ริการเช่า 
6. ก าหนดประเภทรถท่ี
สามารถขบัขี่ในตวั
อ าเภอปาย เช่น ตอ้งเป็น
รถท่ีไม่ถูกดดัแปลง 
เป็นตน้ 

  
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นวา่ ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาในการบริหารจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีดงัน้ี ดา้นผูข้บัข่ี ไดแ้ก่ การสร้างกระแสให้
ผูข้บัข่ีศึกษาหาความรู้ สร้างความเขา้ใจ ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้ปฏิบติั หรือศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวมา
ก่อนล่วงหน้า ด้านยานพาหนะ ได้แก่ การเน้นย  ้าให้ผูป้ระกอบการร้านรถเช่าให้ความใส่ใจตรวจ
สภาพของยานพาหนะท่ีน ามาให้เช่าให้มีสภาพพร้อมใช้เสมอ ดา้นถนน ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูล
การเกิดอุบติัเหตุไปวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงใหเ้ป็นปัจจุบนั และหาแนวทางป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุท่ีจุดเส่ียงดงักล่าว ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การติดตั้งป้ายจราจรท่ีมีสภาพสมบูรณ์ สามารถ
มองเห็นชดัเจน ส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจตรงกนั และเพิ่มอุปกรณ์จราจรดา้นความปลอดภยั เช่น แผง
กั้นจราจร แบเออร์ เป็นตน้ ด้านกฎหมายและการบงัคบัใช้ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เร่ืองวินัย
จราจรโดยมีวิทยากรจากสถานต ารวจภูธรปายโดยตรง เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในเร่ือง
กฎระเบียบ วนิยัจราจร และสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การตั้งด่านกวดขนัวินยัจราจรแบบ
บูรณาการ ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมประจ าจุดตรวจและมี
ต ารวจท่องเท่ียวร่วมดว้ยเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการส่ือสาร ตลอดจนมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งตรงไปตรงมา 
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ตารางที่ 4.12 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย                       
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. จดัใหมี้รถสาธารณะ
บริการนกัท่องเท่ียวตามจุด
ท่องเท่ียวต่างๆ อยา่งถูก
กฎหมาย 
2. เพ่ิมวนัและเวลาในการ
ตรวจสภาพรถ 
3. ผูป้ระกอบการร้านรถเช่า
ใหค้วามร่วมมือเจา้หนา้ท่ี 
เร่ืองการจดัระเบียบ
ผูป้ระกอบการรถเช่า โดย
ใหเ้ช่าเฉพาะผูมี้ใบอนุญาต
ขบัข่ีเท่านั้น 
4. สร้างจิตส านึกความ
ปลอดภยัทางถนน รณรงค์
ลดอุบติัเหตุใหม้ากข้ึน 
5. มีหน่วยงานหลกัในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเร่ืองความ
ปลอดภยัทางถนนโดยตรง 
 

1. มีเขตจ ากดั และ
ตรวจจบัความเร็ว 
2. มีป้ายจราจรทุกจุดเส่ียง 
3. สร้างขอ้ตกลงกบั
ผูป้ระกอบการร้านรถเช่า
ใหมี้การอบรม ควบคุม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีมาใชบ้ริการเช่ารถอยา่ง
เขม้งวด 
4. มีพ้ืนท่ีส าหรับให้
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ท่ีใชบ้ริการเช่ารถ ฝึกหดั
ขบั และท าความเขา้ใจกฎ
จราจรเบ้ืองตน้ 
5. มีการน าผลจากการวจิยั
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนไปประยกุตใ์ช ้
6. เพ่ิมความเขม้งวดกบั
การขบัขี่ของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

1. ประชาสมัพนัธ ์
รณรงคก์ารปฏิบติัตาม
กฎจราจร ปลูกฝัง
ค่านิยม อบรมใหรู้้ให้
เขา้ใจ เร่ืองมารยาทของ
ผูใ้ชถ้นน 
2. ฝึกฝน
ภาษาต่างประเทศเผื่อ
ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว
ใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั 
3. ป้ายจราจรควรมี 3 
ภาษา ไทย องักฤษ จีน 
4. มีป้ายประชาสมัพนัธ์
ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
กฎหมายจราจร 
5. มีรถบริการ
สาธารณะท่ีได้
มาตรฐานบริการรับส่ง
นกัท่องเท่ียวไปสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสะดวกและ
ปลอดภยั เพื่อลด
จ านวนยานพาหนะบน
ทอ้งถนน 
 

1. เขม้งวดกวดขนัเร่ือง
ใบอนุญาตขบัข่ีกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ
รถเช่า  
2. มีการติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุง
แกไ้ข การด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน 
3. แบ่งขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบงาน
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนใหช้ดัเจน 
4. ผูป้ระกอบการร้านรถ
เช่าตอ้งไม่ใหบ้ริการรถ
เช่ากบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่
มีใบอนุญาตขบัข่ี 
5. มีการใหร้างวลัใน
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน 
6. ใหมี้ฝ่ายเก็บขอ้มูล 
สถิติ และวเิคราะห์
สาเหตุ ปัจจยั เพื่อลด
ปัญหาอุบติัเหต ุ

  
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีดงัน้ี ดา้นผูข้บัข่ี ไดแ้ก่ การมีพื้นท่ีส าหรับ
ให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใช้บริการเช่ารถ ได้ฝึกหัดขบัและท าความเขา้ใจกฎจราจรเบ้ืองตน้ 



83 

 

ดา้นยานพาหนะ ไดแ้ก่ การจดัให้มีรถบริการสาธารณะท่ีไดม้าตรฐานบริการรับส่งนกัท่องเท่ียวไป
ยงัสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อลดจ านวนยานพาหนะบนทอ้งถนน ดา้นถนน ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จาก
แผนท่ีจุดเส่ียง โดยให้มีฝ่ายเก็บขอ้มูลทางสถิติมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุจราจรทางถนน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัท าป้ายจราจร 3 ภาษา (ไทย องักฤษ จีน) เพื่อ
ส่ือความหมายให้เขา้ใจไดต้รงกนั สามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช ้
ได้แก่ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้มีหน่วยงานหลักในพื้นท่ีรับผิดชอบเร่ืองความ
ปลอดภยัทางถนนโดยตรง และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ร่วมเป็นคณะท างานโดยมีการแบ่ง
ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานดา้นความปลอดภยัทางถนนอยา่งชดัเจน และผูป้ระกอบการร้าน
รถเช่าควรให้ความร่วมมือเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ีของผูม้าใชบ้ริการ โดยให้
เช่ารถเฉพาะผูมี้ใบอนุญาตขบัข่ีเท่านั้ น ตลอดจนการให้รางวลัการเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความ
ปลอดภยัทางถนนของคนในพื้นท่ี 
 
ตารางที่ 4.13  เป้าหมายของการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม                     

อาเซียน 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ในเร่ืองวนิยัจราจร เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูข้บัขี่
ชาวต่างชาติใหเ้กิดทกัษะ 
และสามารถประพฤติตนได้
อยา่งถูกตอ้ง มีการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งจริงจงั 
ตลอดจนมีงบประมาณ
สนบัสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีประชาสมัพนัธ์ 
เสริมสร้างการใชร้ถใชถ้นน
อยา่งปลอดภยั 

การสร้างความร่วมมือ
ของหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อสร้าง
มาตรการทางสงัคม 
ในการแสดงใหเ้ห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในกรณีท่ีบุคคล
หรือหน่วยงานละเวน้ 
หรือละเลยการปฏิบติั
หนา้ท่ีอนัเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดอุบติัเหตจุราจร
ทางถนน 

การก าหนดใหเ้ร่ืองความ
ปลอดภยัทางถนนเป็น
วาระจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
จ าเป็นตอ้งแกไ้ข โดยมี
หน่วยงานหลกัท่ี
รับผิดชอบในการสร้าง
ขอ้ตกลงร่วมกนั เกิดเป็น
แนวทางปฏิบติัเดียวกนั 

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ในดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน โดยการลดจ านวน
อุบติัเหตุ จ านวน
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ จ านวน
ผูเ้สียชีวติ จากอุบติัเหตุ
การจราจรทางถนน ของ
คนในพ้ืนท่ีและ
นกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของการจัดการความปลอดภัยทางถนน               
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ การก าหนดให้เร่ือง
ความปลอดภยัทางถนนเป็นยุทธศาสตร์หลกัในการด าเนินงาน โดยมีหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ
และประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้
ความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วม ไวเ้ป็นแนวปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นถึงความตระหนกั 
จิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผูไ้ด้รับบาดเจ็บ จ านวน
ผูเ้สียชีวิต จากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน ของคนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียว ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได ้ทั้งน้ีหากอ าเภอปายสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ก็จะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีในสายตาของนานาประเทศ เกิดเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว ท่ีจะกระตุน้การ
พฒันาในหลาย ๆ ดา้นของประเทศต่อไป 
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ตารางที่ 4.14  วิธีบริหารจัดการองค์ประกอบด้านผู้ขับข่ีที่คาดว่าจะน าไปใช้ด าเนินการให้เกิดความ                      
ปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. จดัอบรมหรือสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีชัว่คราว
ส าหรับชาวต่างชาติ โดย
ไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนั 
2. ไม่บริการรถเช่ากบัผูท่ี้
ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี  
3. สร้างส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน เช่น 
เมาไม่ขบั การมีน ้ าใจ การ
เคารพและปฏิบติัตามกฎ
จราจร 
4. มีการจ ากดัความเร็ว
บนถนนทุกเสน้ 
 

1. ไม่อนุญาตใหผู้ไ้ม่มี
ใบอนุญาตขบัข่ีมีสิทธิขบั
รถ 
2. บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เขม้งวด เช่น จบักมุทนัที
เม่ือพบการกระท าผดิ 
3. ประชาสมัพนัธส์ร้าง
วนิยัการใชร้ถใชถ้นน 
4. ไม่ซอ้น 3 
5. สร้างพ้ืนท่ีส าหรับให้
นกัท่องเท่ียวฝึกขบัข่ีและ
ใหค้วามรู้ก่อนใหเ้ช่า
ยานพาหนะ 
6. หา้มซอ้น 3 คน 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้มามีบทบาท ใหค้วามรู้ 
สร้างความเขา้ใจ เร่ืองการ
ใชร้ถใชถ้นน เคร่ืองหมาย
จราจร ใหส้ามารถปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. มีการตรวจใบอนุญาต
ขบัข่ีของนกัท่องเท่ียวท่ี
ใชบ้ริการเช่ารถอยา่ง
เขม้งวด 
4. สร้างความตระหนกัใน
ความปลอดภยั เช่น 
รณรงคใ์หส้วมอุปกรณ์
ป้องกนัขณะขบัข่ี ไม่
ประมาท 
5. มีการท าประกนัภยั ผู ้
ขบัข่ี หรือบุคคลท่ีสอง 
6. กระตุน้ใหใ้ชบ้ริการรถ
เช่าน าเท่ียว 
7. นกัท่องเท่ียวควรศึกษา
เสน้ทางการเดินทางมา
ล่วงหนา้ 

1. ผูป้ระกอบการร้านรถ
เช่าตอ้งมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบเม่ือเกิด
อุบติัเหต ุ
2. มีการจดัฝึกฝนทกัษะ
การขบัข่ีใหเ้กิดความ
ช านาญกบันกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ รวมทั้งการ
อบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎ
จราจร และเนน้ย  ้าจุดเส่ียง
อนัตราย 
3. การปฏิบติัตามกฎ
จราจร มีวนิยั มารยาท มี
ความรับผิดชอบ ในการ
ขบัข่ี 
4. ไม่พกกระเป๋าใบใหญ่
รุงรัง 

  
 จากตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธี
บริหารจดัการองคป์ระกอบดา้นผูข้บัข่ี ตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถน ามาจดั
กรอบความคิดเห็นตามทฤษฎี PRECEDE ไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัน า ไดแ้ก่ ความรู้ ประสบการณ์ จากการศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการท่องเท่ียว 
และความเขา้ใจในกฎจราจร สามารถปฏิบติัตามได ้
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 2. ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การไม่บริการรถเช่ากบัผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี การบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งเขม้งวด และทกัษะการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ 
 3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนและ
มาตรการท่ีผูป้ระกอบการร้านรถเช่าตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเม่ือเกิดอุบติัเหตุ  
 
ตารางที่ 4.15  วิธีบริหารจัดการองค์ประกอบด้านยานพาหนะที่คาดว่าจะน าไปใช้ด าเนินการให้เกิด                      

ความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. ไม่อนุญาตใหน้ า
ยานพาหนะท่ีมีการดดัแปลง
มาบริการใหเ้ช่ากบั
นกัท่องเท่ียว 
2. การตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ส่วนควบ
ยานพาหนะใหมี้สภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช ้
3. น ายานพาหนะเขา้รับการ
ตรวจสภาพประจ าทุกปี 

1. มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
กบัผูน้ ายานพาหนะท่ีมี
การดดัแปลงมาใช ้
2. ยานพาหนะท่ีน ามา
ใหบ้ริการเช่าควรเป็น
ประเภทเกียร์ธรรมดา 
3. ยานพาหนะตอ้งได้
มาตรฐาน มีอุปกรณ์ส่วน
ควบครบ 

1. ยานพาหนะตอ้งไม่ถูก
ดดัแปลงใหมี้เสียงดงั 
2. ยานพาหนะท่ีบรรทุก
ของควรมีผา้คลุมมิดชิด  
3. มีการตรวจสภาพ
ยานพาหนะใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชต้ลอดเวลา 
4. ติดตั้งระบบ GPS กบั
ยานพาหนะท่ีน ามา
บริการใหเ้ช่าทุกคนั  

1. รณรงคก์ารบริการให้
เช่ารถจกัรยานแทน
รถจกัรยานยนต ์
2. ยานพาหนะตอ้งมี
สภาพพร้อมใชต้าม
มาตรฐานความปลอดภยั 
ของกรมขนส่งทางบก 
3. มีการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะก่อนน ามา
ใหบ้ริการใหเ้ช่าทุกคร้ัง 

  
 จากตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธี
บริหารจดัการองค์ประกอบดา้นยานพาหนะ ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถ
น ามาจดักรอบความคิดเห็นตามทฤษฎี PRECEDE ไดด้งัน้ี 
 1. มีปัจจยัน า ไดแ้ก่ สภาพยานพาหนะท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไดรั้บการตรวจสภาพเป็น
ประจ าตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 2. ปัจจยัเอ้ือ ได้แก่ การรณรงค์ให้เช่ารถจกัรยานแทนรถจกัรยานยนต์ หรือก าหนดให้
ยานพาหนะท่ีน ามาใหบ้ริการเช่าเป็นประเภทเกียร์ธรรมดาเท่านั้น และการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูน้ า
ยานพาหนะท่ีมีการดดัแปลงมาใช ้ 
 3. ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การติดตั้งระบบ GPS กบัยานพาหนะท่ีน ามาบริการใหเ้ช่าทุกคนั 
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ตารางที่ 4.16 วิธีบริหารจัดการองค์ประกอบด้านถนนที่คาดว่าจะน าไปใช้ด าเนินการให้เกิดความ
       ปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. ประชาชนช่วยแจง้
ผูรั้บผดิชอบทราบ กรณี
เห็นถนนท่ีมีความ
เสียหาย  
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
ดา้นถนน ควรตั้ง
งบประมาณในการดูแล 
ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ถนนใหมี้สภาพพร้อม
ใช ้ทั้งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุด
เส่ียง และพ้ืนทัว่ไป 
3. เสน้แบ่งช่องเดินรถ 
เสน้บนถนนควรทาสีให้
ชดัเจน 
 

1. มีการซ่อมผวิถนนให้
เรียบ 
2. การตดัจมูกโคง้ หรือ
ขยายถนนเพ่ิม เพ่ือเพ่ิม
การมองเห็น 
3. ส ารวจ วเิคราะห์ จุด
เส่ียง เพ่ือหาทางป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึน 
4. วสัดุท าถนนควรมี
คุณภาพ เพื่อใหไ้ดถ้นนท่ี
ไดม้าตรฐาน ไม่เสียบ่อย 
5. ท าความสะอาดถนนอยู่
เสมอ ไม่ใหมี้เศษ ทราย 
กรวด หิน บนผิวถนน 

1. ตอ้งเป็นถนนท่ีสญัจร
ไดส้ะดวก ง่ายต่อการให้
ความช่วยเหลือ EMS 
2. ไม่มีส่ิงกีดขวางบน
ถนน เวน้แต่มีกิจกรรม
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บอนุญาต
จากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง 
3. ส ารวจสภาพถนนอยู่
เสมอ เพ่ือซ่อมบ ารุงใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1. แบ่งโซนการใช้
ยานพาหนะในพ้ืนท่ี เช่น 
โซนในตวัเมืองใหใ้ช้
รถไฟฟ้า รถจกัรยาน 
2. บนถนนไม่ควรมีส่ิงกีด
ขวาง เช่น ป้ายโฆษณา 
แผงขายสินคา้ 
3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ถนนใหมี้สภาพดี ได้
มาตรฐาน โดนเฉพาะเสน้
หลกั 
4. เสน้ทางสถานท่ี
ท่องเท่ียวควรปรับปรุง
เป็นถนนลาดยาง 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการท าแผนท่ีจุดเส่ียง 

  
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธี
บริหารจดัการองค์ประกอบดา้นถนน ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถน ามาจดั
กรอบความคิดเห็นตามทฤษฎี PRECEDE ไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัน า ไดแ้ก่ วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างถนนควรมีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดถ้นนท่ีไดม้าตรฐาน  
 2. ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การไม่มีส่ิงกีดขวางรุกล ้ าพื้นผิวการจราจร และหน่วยงานรับผิดชอบ
ดา้นถนน ควรตั้งงบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง ท าความสะอาดถนนให้มีสภาพพร้อม
ใชอ้ยูเ่สมอ 
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 3. ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ ประชาชนมีส่วนช่วยกนัดูแลโดยช่วยแจง้ผูรั้บผิดชอบทราบ หากพบ
ถนนท่ีมีความเสียหาย ตลอดจนการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท าแผนท่ีจุดเส่ียงเพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 
ตารางที่ 4.17 วิธีบริหารจัดการองค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อมที่คาดว่าจะน าไปใช้ด าเนินการให้เกิด
       ความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. ใชป้้ายเตือน หรือ
สญัญาณเตือน ท่ีชดัเจน
หรือมีการเคล่ือนไหว 
บริเวณจุดเส่ียง จุดอนัตราย 
2. เพ่ิมไฟส่องสวา่งให้
เพียงพอ 
3. . ร้ือ ถอน ส่ิงกีดขวางท่ี
บดบงัทศันวสิยั และกีด
ขวางทางจราจร เช่น 
ตน้ไม ้ป้ายโฆษณา บริเวณ
ทางแยก 
4. ประชาสมัพนัธ์
สภาพแวดลอ้มขณะนั้น 
เพ่ือใหผู้ข้บัข่ีเพ่ิมความ
ระมดัระวงั 
 
 

1. มีป้ายจราจร สญัญาณ
จราจร ท่ีชดัเจน และเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
2. มีป้ายเตือนจุดเส่ียง จุด
อนัตราย 
3. มีการปรับภูมิทศัน์อยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น ตดัหญา้ ตดั
จมูกเขา 
4. มีสญัญาณเตือนบริเวณ
จุดอนัตราย ทางร่วม ทาง
แยก เช่น สนัชะลอ
ความเร็ว 

1. ไม่ควรมีป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ บริเวณทาง
ร่วมทางแยก 
2. ก าหนดระยะการวาง
แผงลอย หรือส่ิงกีดขวาง
บริเวณขา้งถนน 

1. ซ่อมบ ารุงไฟส่อง
สวา่งท่ีเสียใหก้ลบัมาใช้
งานไดดี้ และเพ่ิมไฟส่อง
สวา่งใหมี้มากข้ึนตลอด
ทาง 
2. จดัระเบียบป้าย
ประชาสมัพนัธ์ โฆษณา 
ท่ีบงัการทศันวสิยัการ
มองเห็น 
3. ป้ายจราจรควรติดตั้ง
ใหช้ดัเจนกวา่ป้าย
โฆษณา และมีสภาพดี 
ชดัเจน 
4. ท าความสะอาด
บริเวณขา้งทางใหเ้กิด
ทศันวสิยัท่ีชดัเจน เช่น 
หญา้รก หรือ ก่ิงไมท่ี้ยืน่
ออกมาในพ้ืนท่ีถนน 

  
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธี
บริหารจดัการองค์ประกอบดา้นส่ิงแวดล้อม ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถ
น ามาจดักรอบความคิดเห็นตามทฤษฎี PRECEDE ไดด้งัน้ี 
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 1. ปัจจยัน า ไดแ้ก่ การมีป้ายจราจรท่ีมีสภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน  
 2. ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ มีป้ายจราจร ระบุขอ้ความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อเตือน
จุดเส่ียง จุดอนัตราย  
 3. ปัจจยัเสริม ได้แก่ มีไฟส่องสว่างท่ีเพียงพอ มีการปรับภูมิทศัน์เพิ่มทศันวิสัยในการ
มองเห็น เช่น ร้ือถอนป้ายท่ีไม่มีความจ าเป็น ตดัหญา้รกขา้งทาง ตดัจมูกเขา เป็นตน้ 
 
ตารางที่ 4.18  วิธีบริหารจัดการองค์ประกอบด้านกฎหมายและการบังคับใช้ ที่คาดว่าจะน าไปใช้                       

ด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 

1. เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร 
ตอ้งบงัคบัใชก้ฎจราจร
เขม้งวดมากกวา่น้ี ไม่
หลีกเล่ียง เลือกปฏิบติั 
หรือ เห็นแก่อามิดสินจา้ง 
2. มีระเบียบบงัคบัใชก้บั
ผูป้ระกอบการรถเช่าให้
ตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ี
ของผูม้าใชบ้ริการ 
3. เพ่ิมจ านวนบุคลากร 
และอบรม
ภาษาต่างประเทศให้
บุคลากรท่ีปฏิบติังาน 

1. บงัคบัใชก้ฎจราจร
อยา่งต่อเน่ือง 
2. มีบทลงโทษชดัเจน 
เม่ือท าผิดกฎจราจร 
3. มีการตรวจจบั
ความเร็วในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชน 

1. เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
จราจรบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งจริงจงั ไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตวั 
2. จดัตารางเวรให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจหมัน่
ออกตรวจดูความ
เรียบร้อยในการกวดขนั
วนิยัจราจร 

1. บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด จริงจงั ต่อเน่ือง 
โดยใหถื้อปฏิบติักบัทุก
คนอยา่งเท่าเทียมไม่มี
ยกเวน้ 
2. มีอาสาสมคัรต ารวจ
จราจรออกช่วยปฏิบติั
หนา้ท่ี 
3. ก าหนดมาตรฐานของ
ผูใ้ชบ้ริการเช่ารถใหก้บั
สถานประกอบการรถเช่า 

  
 จากตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิบริหาร
จดัการองค์ประกอบด้านกฎหมายและการบงัคบัใช้ ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานซ่ึง
สามารถน ามาจดักรอบความคิดเห็นตามทฤษฎี PRECEDE ไดด้งัน้ี  
 1. ปัจจยัน า ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ 
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 2. ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การบงัคบัใชก้ฎจราจรอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง ไม่มีขอ้ยกเวน้ ไม่เลือกปฏิบติั 
 3. ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ เพิ่มจ านวนบุคลากร หรือมีอาสาสมคัรต ารวจจราจรออกช่วยปฏิบติั
หนา้ท่ี  
 
ตอนที ่2 การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ผูท่ี้อาศยัอยู่ในพื้นท่ี 5 ต  าบล เขา้ร่วมให้ขอ้มูล จ านวน 385 คน ประกอบด้วย ต าบลเวียงใต ้
จ  านวน 85 คน ต าบลเวียงเหนือ จ านวน 65 คน ต าบลแม่นาเติง จ  านวน 105 คน ต าบลแม่ฮ้ี จ  านวน 
60 คน และต าบลทุ่งยาว จ านวน 70 คน แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวน 385 ตวัอยา่ง โดยเก็บขอ้มูลจาก
ตวัแทนหลงัคาเรือน ๆ ละ 1 คน ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีท าการศึกษา5 ต าบล ของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ทั้งเพศชายและหญิง สามารถอ่าน เขียน และส่ือสารภาษาไทยไดดี้ โดยเลือกจากผูมี้
รายช่ือเป็นเจา้บ้านในทะเบียนบ้าน ด้วยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใน
กรณีท่ีเจา้บ้านในทะเบียนบา้น ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือส่ือสารภาษาไทยได้ ก็จะท าการเลือก
สมาชิกในครัวเรือนล าดบัถดัไป ท่ีสามารถอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทยไดดี้ มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งแทน 
ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.19  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา                          
สถานภาพ อาชีพและระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอปาย (n = 385) 

 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

     ชาย 155 40.26 

     หญิง 230 59.74 

รวม 385 100.00 

2.  อาย ุ   

       1 – 20 ปี 12 3.12 
     21 – 30 ปี 59 15.32 
     31 – 40 ปี 69 17.92 
     41 – 50 ปี 109 28.31 
     51 – 60 ปี 89 23.12 
     61 ปีข้ึนไป 47 12.21 

รวม 385 100.00 

3.  ระดบัการศึกษา   

     ประถมศึกษา 134 34.81 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 62 16.10 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 85 22.08 
     อนุปริญญา / ปวส. 24 6.23 
     ปริญญาตรี 71 18.44 
     อ่ืน ๆ 9 2.34 

รวม    385 100.00 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

4.  สถานภาพสมรส   

     โสด 74 19.22 
     คู ่ 281 72.99 
     ม่าย / หยา่ 30 7.79 

รวม 385 100.00 

5.  อาชีพ   
     รับราชการพนกังาน ลูกจา้งของรัฐ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 71 18.43 
     พนกังาน ลูกจา้ง เอกชน 14 3.64 
     คา้ขาย 76 19.74 
     ประกอบธุรกิจส่วนตวั 49 12.73 
     รับจา้งทัว่ไป 85 22.08 
     นกัเรียน นกัศึกษา 14 3.64 
     วา่งงาน / เกษียณ 23 5.97 
     อ่ืน ๆ 53 13.77 

รวม 385 100.00 
6.  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปาย   
        1 - 10 ปี 22 5.72 
     11 – 20 ปี 38 9.87 
     21 – 30 ปี 61 15.84 
     31 – 40 ปี 67 17.40 
     41 – 50 ปี 77 20.00 
     51 ปีข้ึนไป 120 31.17 

รวม 385 100.00 
  
 



93 

 

 จากตารางท่ี 4.19 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 59.74 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.31 รองลงมามีอายุระหว่าง         
51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.12  จะเห็นไดว้า่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุอยูใ่นวยั
ท างานซ่ึงประกอบอาชีพและอยูอ่าศยัในพื้นท่ีของตนเอง 
 ส าหรับระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมา
มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 22.08 มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็น 
ร้อยละ 72.99 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 19.22 ในดา้นการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 22.08 รองลงมามีอาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 19.74 
 ส่วนระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอปาย ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า 51 ปี             
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 31.17 รองลงมา คือ มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอปาย 41 - 50 ปี                
คิดเป็นร้อยละ 20.00 จะเห็นไดว้า่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปาย
มาแต่ดั้งเดิม 
 ตอนที่ 2 การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ตารางที ่4.20  ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทีค่วร 
                       ด าเนินการทั้ง 5 ด้าน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย  
                       จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

1. ดา้นผูข้บัข่ี 4.54 0.61 มากท่ีสุด 

2. ดา้นยานพาหนะ 4.24 0.63 มากท่ีสุด 

3. ดา้นถนน 4.33 0.60 มากท่ีสุด 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4.46 0.62 มากท่ีสุด 

5. ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช ้ 4.38 0.61 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.20 แสดงให้เห็นว่า ระดบัความคิดเห็นแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน พบว่า การจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในระดับท่ีควร
ด าเนินการมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั 
 
ตารางที่ 4.21  ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควร                       

ด าเนินการด้านผู้ขับข่ี 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

ด้านผู้ขับข่ี 

1. ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ี

สากล จึงจะไดรั้บอนุญาตให้ขบัข่ี

ยานพาหนะในอ าเภอปาย 

 
4.53 

 
0.83 

 
มากท่ีสุด 

2. ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบั
ข่ีสากล ตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้เร่ือง
กฎจราจร และฝึกสอนการขบัข่ีปลอดภยั
ระยะสั้นจากสถาบนัท่ีไดก้ารรับรอง โดยมี
การออกใบขบัข่ีชัว่คราว (รายวนั) ให้ 

4.50 0.93 มากท่ีสุด 

3. ผูข้บัข่ีตอ้งศึกษาและวางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวอยา่งละเอียดมาล่วงหนา้ 
เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุ 

4.53 0.79 มากท่ีสุด 

4. ผูข้บัข่ีตอ้งแต่งกายใหรั้ดกุมเหมาะสม 
เหมาะสม ไม่สวมกระโปรงยาว 

4.38 0.89 มากท่ีสุด 

5. ผูข้บัข่ีตอ้งไม่ท ากิจกรรมอ่ืนขณะขบัข่ี 
เช่น ถ่ายรูป ใชโ้ทรศพัท ์พูดคุยกบัผูข้บัข่ี
อ่ืน เป็นตน้ 

4.62 0.76 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

6. ผูข้บัข่ีตอ้งมีสุขภาพแขง็แรง ไม่มีโรค

ประจ าตวั ไม่ด่ืมสุรา ไม่ทานยาท่ีมีฤทธ์ิกด

ประสาท ขณะขบัข่ียานพาหนะ 

4.59 0.75 มากท่ีสุด 

7. ผูข้บัข่ีทราบ เขา้ใจ เคารพ และปฏิบติั
ตามกฎจราจร 

4.65 0.65 มากท่ีสุด 

8. ผูข้บัข่ีมีประกนัภยัการท่องเท่ียวและ
ประกนัภยัรถเช่า 

4.53 0.71 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม  = 4.54 , S.D. = 0.61 

  
 จากตารางท่ี 4.21  แสดงให้เห็นวา่ ระดบัความคิดเห็นแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการดา้นผูข้บัข่ี เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการดา้นผู ้
ขบัข่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.54, S.D. = 0.61) เหมือนกนัทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.22   ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควร                         
ด าเนินการด้านยานพาหนะ 

 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

ด้านยานพาหนะ 
1. ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งน ารถเขา้ตรวจ
สภาพตามก าหนดระยะเวลาและมาตรฐาน
ของกรมการขนส่งทางบก 

 
4.51 

 
0.74 

 
มากท่ีสุด 

2. ร้านให้บริการรถเช่า ต้องซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะท่ีช ารุดให้กลบัมามีสภาพปกติ
พร้อมใชง้านก่อนน ามาบริการใหเ้ช่า 

4.55 0.75 มากท่ีสุด 

3. ร้านใหบ้ริการรถเช่า ตอ้งไม่น า
ยานพาหนะมาบริการให้เช่ากบัผูข้บัข่ี
ชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล 

3.97 1.37 มาก 

4. ยานพาหนะท่ีน ามาบริการใหเ้ช่า ตอ้งมี
ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนดเช่น 
ระบบหา้มลอ้ แตรสัญญาณ ไฟส่องสวา่ง 
ไฟสัญญาณ ท่ีพกัเทา้ เป็นตน้ อยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์ 

4.50 0.76 มากท่ีสุด 

5. ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ต้อง

ไม่มีการดดัแปลง เช่น เปล่ียนสีของโคม

ไฟหน้ารถเป็นไฟซีนอล เปล่ียนขนาดท่อ

ไอเสียให้ใหญ่ข้ึน เปล่ียนเสียงสัญญาณ

แตรเป็นเสียงอ่ืนหรือแตรลม เป็นตน้ 

4.45 0.87 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

5. ยานพาหนะท่ีน ามาบริการใหเ้ช่า ตอ้ง
ไม่มีการดดัแปลง เช่น เปล่ียนสีของโคม
ไฟหนา้รถเป็นไฟซีนอล เปล่ียนขนาดท่อ
ไอเสียใหใ้หญ่ข้ึน เปล่ียนเสียงสัญญาณ
แตรเป็นเสียงอ่ืนหรือแตรลม เป็นตน้ 

4.45 0.87 มากท่ีสุด 

6. ยานพาหนะท่ีน ามาบริการใหเ้ช่า ตอ้ง
เป็นประเภทเกียร์ธรรมดาเท่านั้น 

3.81 1.10 มาก 

7. ยานพาหนะท่ีน ามาบริการใหเ้ช่าตอ้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งดว้ย
ดาวเทียม (GPS Tracker) เพื่อตรวจสอบ
พฤติกรรมการขบัข่ี ต าแหน่ง เส้นทาง 
ความเร็ว เป็นตน้ 

3.94 1.06 มาก 

8. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดับริการรถ
สาธารณะท่ีไดม้าตรฐาน ประจ าจุด
สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อใหบ้ริการกบั
นกัท่องเท่ียว 

4.21 0.96 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม  = 4.24 , S.D = 0.63 

 
 จากตารางท่ี 4.22  แสดงให้เห็นวา่ ระดบัความคิดเห็นแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการดา้นยานพาหนะ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการ
ดา้นยานพาหนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.24, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายแนวทาง ทุกแนวทาง
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีเพียง 3 แนวทางท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ร้านให้บริการรถเช่าต้องไม่น า



98 

 

ยานพาหนะมาบริการให้เช่ากบัผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล ยานพาหนะท่ีน ามา
บริการให้เช่าตอ้งเป็นประเภทเกียร์ธรรมดาเท่านั้นและยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่าตอ้งติดตั้ง
อุปกรณ์ติดตามต าแหน่งดว้ยดาวเทียม (GPS Tracker) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขบัข่ี ต าแหน่ง 
เส้นทาง ความเร็ว เป็นตน้  
 
ตารางที่ 4.23  ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควร                      

ด าเนินการด้านถนน 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

ด้านถนน 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวิเคราะห์จุดเส่ียง

อนัตราย เพื่อสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง 

 
4.17 

 
0.87 

 
มาก 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงถนนท่ีช ารุดเสียหาย ให้มีสภาพ
ดีอยูเ่สมอ 

4.42 0.80 มากท่ีสุด 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควบคุมคุณภาพ
วสัดุก่อสร้างให้ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐาน
งานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง 

4.45 0.75 มากท่ีสุด 

4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าความสะอาด
ถนนอยูเ่สมอ ไม่ใหมี้เศษขยะ หิน ดิน 
ทราย 

4.40 0.77 มากท่ีสุด 

5. พื้นท่ีถนนคนเดิน (ถนนชยัสงคราม) 
ตอ้งก าหนดช่วงเวลาและบริเวณ ท่ีผอ่นผนั
ใหข้ายสินคา้บนทางเทา้และบนผวิ
การจราจร 

4.31 0.88 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

6. หา้มกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการรุกล ้า กีด
ขวางบนพื้นท่ีถนนและทางเทา้ เช่น เล้ียง
สัตว ์ขายสินคา้ (นอกเหนือพื้นท่ีผอ่นผนั) 

4.36 0.82 มากท่ีสุด 

7. ขยายเขตทางของถนนใหก้วา้งข้ึน 4.11 0.86 มาก 

8. เพิ่มเส้นทางส าหรับรถจกัรยาน 4.21 0.96 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม  = 4.33 , S.D. = 0.60 

 
 จากตารางท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่า ระดบัความคิดเห็นแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการด้านถนน เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการดา้น
ถนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.33, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณารายแนวทาง ทุกแนวทางอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีเพียง 2 แนวทางท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวิเคราะห์จุดเส่ียง
อนัตรายเพื่อสร้างแผนท่ีจุดเส่ียงและขยายเขตทางของถนนใหก้วา้งข้ึน 
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ตารางที่ 4.24   ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควร                       
ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 

 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งป้าย
เคร่ืองหมายน าทางแสดงสภาพหรือ
ลกัษณะของถนน เพื่อเตือนหรือแนะน า
ทางจราจร 

 
4.53 

 
0.75 

 
มากท่ีสุด 

2. มีขอ้ความทั้งภาษาไทย องักฤษ และจีน 
บนป้ายเคร่ืองหมายจราจร เพื่อส่ือความให้
เขา้ใจตรงกนั 

4.44 0.77 มากท่ีสุด 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร้ือถอนป้ายท่ีเก่า 
ไม่ชดัเจน มีการขีดเขียนทบัและไม่มีความ
จ าเป็น เช่น ป้ายจราจร ป้ายแสดงขอ้มูล
สถานประกอบการท่ีพกั รีสอร์ท 

4.48 0.73 มากท่ีสุด 

4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตดัแต่งตน้ไม ้
ก าจดัป้ายโฆษณาหรือติดตั้งกระจกโคง้
จราจรบริเวณขา้งทางและจุดเส่ียงอนัตราย
เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น 

4.50 0.76 มากท่ีสุด 

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สวา่งหรือไฟกระพริบเพิ่ม บริเวณจุดเส่ียง
อนัตราย ทางแยก ทางต่างระดบั ทางลาด
ชนั ทางโคง้รัศมีแคบ รวมทั้งเขตชุมชนท่ีมี
การใชท้างเวลากลางคืน 

4.42 0.81 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.24  (ต่อ) 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

6. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภยัอ่ืนทดแทนใน
บริเวณท่ีไม่เอ้ือต่อการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สวา่ง เช่น ปุ่มสะทอ้นแสง หลกัน าทาง 
หรือไฟกระพริบ 

4.46 0.74 มากท่ีสุด 

7. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตีเส้น
เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางและ
เคร่ืองหมายน าทางใหช้ดัเจน 

4.50 0.68 มากท่ีสุด 

8. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit 
Television) และกลอ้งจบัความเร็ว 
(Speed Camera) 

4.34 0.91 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม  = 4.46 , S.D. = 0.62 

  
 จากตารางท่ี 4.24  แสดงให้เห็นวา่ ระดบัความคิดเห็นแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการดา้นส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.46, S.D. = 0.62) เหมือนกนัทั้งหมด  
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ตารางที่ 4.25  ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควร                       
ด าเนินการด้านกฎหมายและการบังคับใช้ 

 
 

แนวทางการจัดการความปลอดภัย 
การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

ด้านด้านกฎหมายและการบังคับใช้ 

1. ต ารวจ จราจร บงัคบัใชก้ฎจราจรอยา่ง
เขม้งวดและต่อเน่ือง เร่ืองใบอนุญาตขบัข่ี 
การหยดุรถ/จอดรถ การใชค้วามเร็ว และ
ตรวจวดัแอลกอฮอล์ 

 
4.43 

 
0.79 

 
มากท่ีสุด 

2. จดัระเบียบการจราจรใหม่ให้เหมาะสม
กบัสภาพถนนและการจราจร เช่น ยกเลิก
การจอดแบบสลบัวนัคู่วนัค่ี เป็น ห้ามจอด
รถทุกชนิดตลอดแนว ในบางเส้นทางหรือ
บางเวลา 

4.30 0.91 มากท่ีสุด 

3. ต ารวจ จราจร บงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคโดยไม่มีข้อยกเวน้ ทั้ งด้านเช้ือ
ชาติ หรือช่วงเทศกาล 

4.46 0.78 มากท่ีสุด 

4. ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งแจกคู่มือการ
ขบัข่ี และจดัท าแผ่นพบัหรือบอร์ดแสดง
ขอ้มูลสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน
ของอ าเภอปาย ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการรถเช่า 

4.48 0.76 มากท่ีสุด 

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กฎจราจรท่ีควรทราบ ผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น บาร์โคด้ 2 มิติ 
(QR Code) หรือ Video Clip 

4.23 0.82 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับทีค่วร
ด าเนินการ 

 

S.D. 

6. ฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อส่ือสาร ดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนของอ าเภอปาย 

4.38 0.82 มากท่ีสุด 

7. เพิ่มบุคลากรต ารวจ จราจร หรือ รับ
บุคคลเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลืองานด้าน
ความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย 

4.29 0.80 มากท่ีสุด 

8. สร้างมาตรการทางสังคม/ข้อตกลง
ชุมชน เพื่อความปลอดภัยทางถนนของ
อ าเภอปาย 

4.43 0.72 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียโดยรวม  = 4.38 , S.D. = 0.61 

  

 จากตารางท่ี 4.25  แสดงให้เห็นวา่ ระดบัความคิดเห็นแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนท่ีควรด าเนินการดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ี
ควรด าเนินการด้านกฎหมายและการบังคับใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.38, S.D. = 0.61) 
เหมือนกนัทั้งหมด 
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 1. ด้านผู้ขับข่ี 
  1.1 ผูข้บัข่ีท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ หากไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล ห้ามขบัข่ีรถโดย
เด็ดขาด 
  1.2 เพิ่มการฝึกทกัษะการใชย้านพาหนะ ไม่วา่นกัท่องเท่ียวต่างชาติจะมีใบอนุญาตขบั
ข่ีสากลหรือไม่ ถา้หากตอ้งการจะเช่ารถเพื่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จะตอ้งผา่นการอบรมความรู้
กฎจราจร สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน จุดเส่ียงต่าง ๆ และการสอนขบัข่ีระยะสั้น โดยตอ้ง
จดัให้มีโครงการอบรมการขบัข่ีระยะสั้ นให้ผูข้บัข่ีท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติให้เกิดความช านาญ              
จากหน่วยงานรัฐหรือประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชน ซ่ึงจะมีการออกใบรับรองให้ก่อน 
จึงจะเช่ารถไปขบัข่ีได ้
  1.3 ในกรณีผู ้ข ับข่ีท่ีผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองตามข้อ 1.1 หากพบว่า 
ประพฤติผดิกฎจราจร จะตอ้งถูกเพิกถอนใบรับรองนั้น และตอ้งเขา้รับการอบรมดงักล่าวใหม่ 
  1.4 มีจิตส านึก มีมารยาท มีวินัยจราจร ขบัข่ีอย่างระมดัระวงั สามารถปฏิบติัตามกฎ
จราจรได ้ไม่ขบัเร็วเกินไปในเขตชุมชน และไม่ควรฝึกขบัรถในถนนคนเดิน  
  1.5 ควรศึกษาและวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวอยา่งละเอียดมาล่วงหนา้ เพื่อลดความ
เส่ียงจากการหยดุรถกะทนัหนัและมีการให้สัญญาณไฟทุกคร้ังก่อนการเล้ียว รวมถึงไม่เปิดสัญญาณ
ไฟเล้ียวคา้งเอาไว ้
  1.6 ควรแต่งกายให้เหมาะสม เพราะการสวมชุดหรือใส่กระโปรงท่ียาวมาก ๆ ส่วน
ของชายกระโปรงอาจเขา้ไปพนักบัซ่ีลอ้รถ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
  1.7 ให้ปฏิบติัตามกฎจราจรเร่ืองการจอดรถอยา่งเคร่งครัด  ไม่จอดในท่ีห้ามจอด จอด
บริเวณทางโคง้ จอดขวางหน้าร้านทางเขา้บา้น จอดกีดขวางทางเดินรถผูอ่ื้น เน่ืองจากลกัษณะของ
ถนนค่อนขา้งแคบท าใหร้ถสวนทางกนัยาก 
 2. ด้านยานพาหนะ 
  2.1 มีการลงทะเบียนฐานขอ้มูลกลางของร้านบริการรถเช่าและรถท่ีน ามาบริการใหเ้ช่า
ทุกคนั พร้อมระบบประกนัภยัและการติดตาม และมีการตรวจเช็คจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อยา่งต่อเน่ือง มีบรรทดัฐาน มาตรฐานเดียวกนั 
  2.2 ควรมีหน่วยงานติดตามเก็บขอ้มูล ให้ค  าปรึกษานกัท่องเท่ียวต่างชาติหรือคนไทย 
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใชย้านพาหนะ 
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  2.3 ร้านให้บริการรถเช่า ควรน ารถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลา และน ารถ ท่ีมี
สมรรถนะท่ีพร้อมมาใหบ้ริการ หากพบวา่ช ารุดตอ้งซ่อมบ ารุงใหเ้รียบร้อย เช่น ระบบสัญญาณเสียง 
ไฟสัญญาณ ไฟส่องสวา่ง และรถทุกคนัตอ้งมีการท าประกนัภยั 
  2.4 รถท่ีน ามาบริการให้เช่า ควรเป็นเกียร์ธรรมดาส าหรับผูข้บัข่ีท่ีเป็นนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ เน่ืองจากรถน ามาบริการใหเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นแบบเกียร์อตัโนมติั เวลาเร่งเคร่ืองมกับงัคบัรถ
ไม่อยู ่
  2.5 ร้านบริการรถเช่า ควรมีคู่มือแนะน าเก่ียวกบัการมีมารยาทในการขบัรถ เช่น ไม่
จอดรถคุยกนักลางแยกต่าง ๆ เป็นตน้ และมีการตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ีของผูเ้ช่า หากไม่มีไม่ควร
อนุญาตใหเ้ช่ารถ หรือใหเ้ช่ารถจกัรยานเท่านั้น 
  2.6 ร้านให้บริการรถเช่าควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากมีผูเ้ดือดร้อนจากการ
ถูกรถเช่าท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นผูข้บัข่ีเฉ่ียวชน แต่เม่ือไปแจง้สถานประกอบการร้านเช่า
รถดงักล่าวกลบัถูกเมินเฉย ไม่ช่วยหรือไกล่เกล่ียแต่อยา่งใด 
  2.7 ไม่ใชย้านพาหนะท่ีมีเสียงดงั และไม่ใชค้วามเร็วในท่ีชุมชน  
 3. ด้านถนน 
  3.1 มีการปรับปรุงพื้นผวิจราจรอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัวศิวกรรมจราจร 
  3.2 ถนนบางเส้นปรับปรุงไม่ไดม้าตรฐาน เช่น เส้นทางเล่ียงเมือง มีการซ่อมบ ารุงบ่อย
ขณะเดียวกนัก็เสียบ่อยท่ีสุด กรมทางหลวงควรมีมาตรฐานในการซ่อมบ ารุง รวมทั้งเส้นทางจาก
ต าบลเวียงเหนือไปต าบลแม่ฮ้ี เส้นทางท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น น ้ าตกหมอแปง ควรปรับปรุงให้
ดีกว่าน้ี โดยหน่วยงานของรัฐควรหมัน่สอดส่องดูแลถนนว่าช ารุดเสียหายท่ีไหนอย่างไรและรีบ
แกไ้ขโดยด่วน 
  3.3 ควรมีการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เสียหาย และตอ้งมีป้ายแจง้เตือนไว ้ 
  3.4 ขยายช่องทางเดินรถให้กวา้งข้ึน มีการท าความสะอาดของถนนบ่อย ๆ บนพื้นผิว
ถนนไม่ควรมีเศษหิน ทราย หรือขยะและไม่ควรปล่อยปะละเลยให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนาน
เกินไป 
  3.5 เข้มงวดเร่ืองการจดัระเบียบเดินรถทางเดียวบริเวณถนนคนเดิน ตลอดจนจัด
ระเบียบบนทางเทา้ตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง และปฏิบติัตามระเบียบโดยไม่ล ้าเส้นสีเขียวท่ีทางเทศบาล
ต าบลปายก าหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีผอ่นผนัส าหรับขายสินคา้บริเวณถนนคนเดิน และขายเป็นเวลา 
  3.6 มีการวเิคราะห์จุดเส่ียงอนัตราย เพื่อสร้างแผนท่ีจุดเส่ียงท่ีเป็นปัจจุบนั 
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 4. ด้านส่ิงแวดล้อม 
  4.1 ด าเนินการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสวา่งท่ีช ารุดให้ใช้งานไดดี้ ให้แสงสว่างเพียงพอ 
และมีแสงไฟส่องสว่างในตอนกลางคืนอย่างเพียงพอ หรือมีสัญญาณไฟกระพริบเตือนให้เห็นได้
ชดัเจนทุกจุดทางแยก ทางเล้ียว ทางโคง้ 
  4.2 ติดตั้ งป้ายจราจร ป้ายบอกเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียวหรือป้ายโฆษณาให้เป็น
ระเบียบ ไม่บดบงัการมองเห็น และปรับปรุงสัญญารไฟจราจรอยา่ให้ช ารุดบ่อย ควรเพิ่มสัญญาณ
ไฟกระพริบบริเวณทางแยกและควรเปล่ียนป้ายจราจรท่ีไม่ชดัเจนออก ไม่ควรติดป้ายโรงแรม ป้าย
โฆษณาบงัหรือทบัป้ายจราจรและให้มีป้ายบอกจุดเส่ียงท่ีชดัเจนทุก ๆ พื้นท่ี 
  4.3 ติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายน าทาง แสดงสภาพหรือลกัษณะของถนนเพื่อเตือนหรือ
แนะน าทางจราจร และติดตั้งระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในท่ี ๆ เป็นจุดเส่ียง 
  4.4 บริเวณขา้งทางควรมีท่ีกั้นเพื่อความปลอดภยั และไม่ควรมีเศษ ตลอดจนปรับปรุง
ภูมิทศัน์ ตดัหญา้ ตดัตน้ไมต้ามแนวขา้งถนนใหโ้ล่งอยูเ่สมอ  
 5. ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ 
  5.1 เจ้าหน้าท่ีมีการบังคับใช้กฎจราจรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
จริงจงัและต่อเน่ืองโดยเฉพาะการเขม้งวดกวดขนัผูข้บัข่ีท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี ผูไ้ม่สวมหมวกนิรภยั 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ จราจร ควรจดัอบรมให้ความรู้กบัประชาชนเร่ืองความปลอดภยั
ทางถนนเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5.3 ให้บังคับใช้กฎหมายบนมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีข้อยกเวน้ด้านเช้ือชาติ หรือ
ช่วงเวลา เน่ืองจากท่ีผา่นมาหากมีกรณีพิพาท นกัท่องเท่ียวต่างชาติมกัเป็นฝ่ายถูก ส่วนคนในพื้นท่ี
เป็นผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน เสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมรถของตนเอง 
  5.4 ควรให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ออกกฎระเบียบในการสร้างจิตส านึก
และวฒันธรรมความปลอดภยัเพื่อความปลอดภยัทางถนน และบงัคบัใชจ้ริงในพื้นท่ี 
  5.5 ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ควรมีส่วนควบคุม ก ากบั สอดส่อง ป้องปราม ตกัเตือนผูท่ี้มี
พฤติกรรมเส่ียงในการขบัข่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนน และจดัตั้งด่านชุมชน เพื่อลดปัจจยัเส่ียง
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี  
  5.6 มีเวทีสาธารณะ จดัท าขอ้เสนอ นโยบาย แผนแม่บทยทุธศาสตร์ความปลอดภยัทาง
ถนน หรือท าประชาคม เพื่อก าหนดกติกาให้ถือปฏิบติั โดยให้ประชาชนส่วนร่วมในการเสนอแนะ 
หรือบอกความตอ้งการในการแก้ไขปัญหา และจดัท าเป็นแผนงานโครงการการป้องกนัอุบติัเหตุ
ทางถนนในพื้นท่ีอ าเภอปาย ซ่ึงมีงบประมาณสนบัสนุนน 
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  5.7 มีกฎหมายบงัคบัใช้กบัสถานประกอบการร้านรถเช่า ท่ีให้บริการเช่ารถกบัผูไ้ม่มี
ใบอนุญาตขบัข่ี 
  5.8 เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายตอ้งท าตวัเป็นตวัอยา่ง มองเห็นความส าคญัของความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนน   
  5.9 ใหมี้เจา้หนา้ท่ีจราจรอยูป่ระจ าจุดทุกแยกสัญญาณไฟจราจร  
 
ตอนที ่3 การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)  
 คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปายและกลุ่มภารกิจ ในระดับบริหารหรือระดับ
ปฏิบติัการท่ีไม่ใช่บุคคลเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งในการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย เขา้ร่วมการพิจารณา
ความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจร
ทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 20 คน 
สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 ดา้นผูข้บัข่ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผูข้บัข่ีท่ี
เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมใช้บริการเช่ารถจกัรยานยนต์ขบัข่ีเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงผูข้บัข่ี
ส่วนมากมกัขาดทกัษะ ขาดความช านาญเส้นทาง ไม่คุน้ชินกบัการเดินรถเลนซ้าย และมกัหัดขบัข่ี
เพียงชั่วครู่ท่ีหน้าร้านสถานประกอบการให้บริการรถเช่า ท าให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนของอ าเภอปายบ่อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาแลว้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภยัทางถนน
จึงเห็นด้วยกับแนวทางท่ีระบุให้ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีสากลเท่านั้น ถึงจะได้รับ
อนุญาตให้ขับข่ียานพาหนะในอ าเภอปาย  ถ้าหากผูข้ ับข่ีไม่มีใบอนุญาตขับข่ีก็ต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้เร่ืองกฎจราจรเพื่อให้ทราบ ให้เขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตตามได้ และเขา้รับการ
ฝึกสอนขบัข่ีระยะสั้ นจากสถาบันท่ีได้รับการรับรอง โดยจะมีการออกใบอนุญาตขบัข่ีชั่วคราว 
(รายวนั) ให้ในทางกลบักนั มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมอีกส่วนหน่ึงกล่าววา่การสร้างพื้นท่ีส าหรับให้ผูข้บัข่ี
ชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล เขา้ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฎจราจร และการฝึกสอนการ
ขบัข่ีระยะสั้น อาจไม่สามารถท าไดอ้ยา่งครอบคลุม เพราะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางส่วนไดเ้ช่า
รถจกัรยานยนตม์าจากนอกพื้นท่ีอ าเภอปาย และอาจส่งผลกระทบให้ผูป้ระกอบการร้านให้บริการ
รถเช่ามีรายไดล้ดลง จากการหลบเล่ียงขั้นตอนฝึกอบรมดงักล่าว เพราะเสียเวลาต่อนกัท่องเท่ียวเอง 
แต่ทั้งน้ีแนวทางท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นดว้ยตรงกนัทั้งหมด คือ ผูข้บัข่ีควรมีการศึกษาเส้นทาง วาง
แผนการเดินทางอย่างละเอียดมาล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ จากการท่ี
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมหยุดรถกะทันหัน เล้ียวรถโดยไม่ให้สัญญาณไฟ ใช้
โทรศพัทมื์อถือน าทาง และจอดรถสอบถามเส้นทางกลางถนน เป็นตน้ 
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 ดา้นยานพาหนะ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่สถาน
ประกอบการให้บริการรถเช่าต้องตรวจสอบใบอนุญาตขับข่ีของผู ้มาใช้บริการทุกคร้ัง โดย
ให้บริการเฉพาะผูท่ี้มีใบอนุญาตขบัข่ีเท่านั้น และตอ้งให้ความใส่ใจในเร่ืองมาตรฐานยานพาหนะ
โดยมีการตรวจสภาพตามก าหนดอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะท่ี
น ามาบริการให้เช่า ตอ้งมีส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนด 
เช่น ระบบห้ามลอ้ แตรสัญญาณ ไฟส่องสวา่ง ไฟสัญญาณ ท่ีพกัเทา้ เป็นตน้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน หากพบว่าช ารุดต้องมีการซ่อมบ ารุงก่อนน ามาให้บริการทุกคร้ัง เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัให้กบัผูข้บัข่ีก่อนน ายานพาหนะไปใช ้ส่วนแนวทางท่ีเสนอให้ยานพาหนะท่ีน ามาบริการ
ใหเ้ช่าตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งดว้ยดาวเทียม (GPS Tracker) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการ
ขบัข่ี ต าแหน่ง เส้นทาง ความเร็ว นั้น ท่ีประชุมมีความเห็นว่าหากสามารถท าไดจ้ริงจะดีมาก ซ่ึงคง
จะตอ้งอาศยัเวลาและงบประมาณสนบัสนุนส่วนหน่ึง ส าหรับอีกแนวทางหน่ึงท่ีเสนอให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจดับริการรถสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน ประจ าจุดสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อ
ใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียว ท่ีประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ควรสนบัสนุน แต่
มีความกงัวลในขอ้จ ากดัหลาย ๆ อย่าง เช่น จ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมาก การตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีความหลากหลายของนักท่องเท่ียวอาจไม่เพียงพอ กล่าวคือ นักท่องเท่ียวอาจตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั และระยะเวลาในการท่องเท่ียวในสถานท่ีแต่ละแห่งไม่เท่ากนั และการทบัซ้อน
กนักบัธุรกิจน าเท่ียวของสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ดา้นถนน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มองวา่แนวทางปฏิบติัเชิงรับอย่างการวิเคราะห์เพื่อ
จดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงมีความส าคญัในการช่วยลดจ านวนอุบติัเหตุ จ านวนผูเ้สียชีวิต และจ านวน
ผูบ้าดเจ็บได ้ซ่ึงไดใ้ห้เสนอเพิ่มเติมวา่ควรมีวเิคราะห์ขอ้มูลอุบติัเหตุ ดว้ยการตรวจสอบจุดเส่ียง และ
วางแนวทางแกไ้ข โดยการติดตามประเมินผลวิธีท่ีใชแ้กไ้ขและปรับปรุงจุดเส่ียง เน่ืองจากสามารถ
น าไปปรับใชก้บัจุดเส่ียงบริเวณอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัได ้รวมทั้งสามารถใชเ้ป็นขอ้เสนอเพื่อ
ขอจดัสรรงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุ นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้ความคิดเห็นตรงกนัใน
เร่ืองท่ีควรเร่งด าเนินการท่ีสุด คือ การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนนท่ีช ารุดเสียหาย ให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน ซ่ึงเก่ียวโยงถึงการควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานงาน
ก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง ท่ีจะช่วยใหไ้ดถ้นนท่ีไดม้าตรฐาน ไม่ช ารุดง่าย ใชง้านไดน้าน โดย
ถนนเส้นท่ีเห็นควรซ่อมบ ารุงท่ีสุด คือ ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปาย (เส้นทางเล่ียงเมือง) ท่ี
ใชส้ าหรับระบายการจราจรช่วงเทศกาลท่องเท่ียว ท่ีมีสภาพช ารุดมาก ผวิถนนทรุดตวั เป็นหลุมเป็น
บ่อตลอดเส้นทาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร รวมทั้งการท าความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะ หิน ดิน ทราย 
อยูบ่นพื้นผิวถนน ส าหรับในประเด็นของถนนชยัสงคราม (ถนนคนเดิน) ทางเทศบาลต าบลปายได้
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ก าหนดเส้นสีเขียวเป็นแนวพื้นท่ีผอ่นผนัส าหรับการขายสินคา้บนทางเทา้และบนผวิการจราจร แต่ก็
ยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือในทางปฏิบติัเท่าท่ีควร จึงเสนอวา่ควรมีมาตรการหรือบทลงโทษส าหรับผู ้
ท่ีฝ่าฝืน ส่วนแนวทางท่ีท่ีประชุมให้ความเห็นว่าเป็นไปได้น้อยท่ีสุด คือ การเพิ่มเส้นทางส าหรับ
รถจกัรยาน เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีถนนท่ีไม่สามารถขยายไดอี้ก 
 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ควรมี
การร้ือถอนป้ายท่ีเก่า ป้ายท่ีไม่ชดัเจน ป้ายท่ีมีการขีดเขียนทบั และป้ายท่ีไม่มีความจ าเป็น เช่น ป้าย
โฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่า ป้ายแสดงขอ้มูลสถานประกอบการท่ีพกั รีสอร์ท และหมัน่ตรวจตรา 
ซ่อมบ ารุงป้ายจราจรท่ีช ารุดให้มีสภาพสมบูรณ์ ให้สามารถส่ือความหมายเขา้ใจ โดยอาจมีการเพิ่ม
ขอ้ความทั้งภาษาไทย องักฤษ และจีน บนป้ายเคร่ืองหมายจราจรนั้น ๆ และเพิ่มการดูแลบริเวณขา้ง
ทางด้วยการตดัแต่งต้นไม้ ร้ือถอนป้ายโฆษณา หรือติดตั้งกระจกโค้งจราจรเพื่อเพิ่มระยะการ
มองเห็น และยงัเห็นควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงอนัตราย ทางแยก ทางต่างระดบั 
ทางลาดชนั ทางโคง้รัศมีแคบ รวมทั้งเขตชุมชนท่ีมีการใชท้างเวลากลางคืน ซ่ึงหากบริเวณดงักล่าว
ไม่เอ้ือต่อการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างก็ให้ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัอ่ืนทดแทน เช่น ปุ่ม
สะทอ้นแสง หลกัน าทาง หรือไฟกระพริบ ตลอดจนควรมีการทาสีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้น
ทาง และเคร่ืองหมายน าทางให้ชดัเจนอยูเ่สมอ นอกจากน้ีท่ีประชุมมีความสนใจในแนวทางท่ีเสนอ
ให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) และกล้องจบัความเร็ว 
(Speed Camera) เพราะจะเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจจราจร ในการ
กวดขนัวินยัจราจร ช่วยลดพฤติกรรมการกระท าผิดกฎจราจร ช่วยลดอุบติัเหตุ หรือหากมีอุบติัเหตุ
เกิดข้ึนก็สามารถตรวจสอบได ้
 ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกบัแนวทางท่ีระบุให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ จราจร บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด ต่อเน่ืองและเสมอภาค ไม่มีขอ้ยกเวน้ทั้งใน
ด้านเช้ือชาติหรือช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในเร่ืองใบอนุญาตขับข่ี การหยุดรถ/จอดรถ การใช้
ความเร็ว และการตรวจวดัแอลกอฮอล ์ซ่ึงหากก าลงับุคลากรเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอก็สามารถแกไ้ขได้
โดยการเพิ่มบุคลากรหรือรับบุคคลเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลืองาน หรือการร่วมกนัสร้างมาตรการ
ทางสังคมหรือขอ้ตกลงชุมชน เพื่อความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย  ส าหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กฎจราจรท่ีควรทราบ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น บาร์โคด้ 2 มิติ (QR Code) หรือ 
Video Clip เป็นแนวทางท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษา
ล่วงหนา้ก่อนเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา่เป็นการลดค่าใชจ่้ายกวา่การท าคู่มือ แผ่น
พบั หรือจดับอร์ด เพื่อแสดงขอ้มูลสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย นอกจากน้ียงั
มีแนวทางท่ีท่ีประชุมก่ึงหน่ึงมีความเห็นแตกต่างกนัใน คือ แนวทางท่ีระบุให้มีการฝึกอบรมทกัษะ
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ภาษาต่างประเทศให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติังานด้านความปลอดภยัทางถนน เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดา้นการรักษาความปลอดภยั และติดต่อประสานงานกบั
องค์กรต่างประเทศ เน่ืองจากเห็นว่ามีต ารวจท่องเท่ียวท่ีปฏิบติังานโดยเฉพาะอยู่แลว้ และการจดั
อบรมตอ้งอาศยัระยะเวลาในการศึกษา อาจท าให้เสียเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงท่ีประชุมอีกก่ึง
หน่ึงมีความเห็นต่างว่าหากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้านได้อย่างต ารวจ
ท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้รับบริการท่ีดีอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์และความประทับใจได้เช่นกัน จึงมีมติท่ีประชุมร่วมกันว่าการฝึกอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ สามารถจดัท าเป็นคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัทาง
ถนนเพื่อใชส่ื้อสารเบ้ืองตน้ในการใหบ้ริการ 
 สรุปแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควรด าเนินการทั้ง 5 ด้าน 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามทฤษฎี PRECEDE 
ได้ดังนี ้
 1. ปัจจยัน า ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล ตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้เร่ืองกฎ
จราจร และฝึกสอนการขบัข่ีปลอดภยัระยะสั้นจากสถาบนัท่ีไดก้ารรับรอง โดยมีการออกใบขบัข่ี
ชัว่คราว (รายวนั) ให ้
  1.2 ผูข้บัข่ีตอ้งศึกษาและวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวมาล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียง
จากการเกิดอุบติัเหตุ 
  1.3 ผูข้บัข่ีตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่ด่ืมสุรา ไม่ทานยาท่ีมีฤทธ์ิกด
ประสาท ขณะขบัข่ียานพาหนะ 
  1.4 ผูข้บัข่ีทราบ เขา้ใจ เคารพ และปฏิบติัตามกฎจราจร 
  1.5 ร้านใหบ้ริการรถเช่า ตอ้งน ารถเขา้ตรวจสภาพตามก าหนดระยะเวลาและมาตรฐาน
ของกรมการขนส่งทางบก 
  1.6 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ตอ้งมีส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนด เช่น ระบบห้ามลอ้ แตรสัญญาณ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ ท่ีพกัเทา้ 
เป็นตน้ อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
  1.7 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้างให้ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐาน
งานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง 
  1.8 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายน าทางแสดงสภาพหรือลกัษณะของ
ถนน เพื่อเตือนหรือแนะน าทางจราจร 
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 2. ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ 
  2.1 ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีสากล จึงจะไดรั้บอนุญาตให้ขบัข่ียานพาหนะ
ในอ าเภอปาย 
  2.2 ผูข้บัข่ีตอ้งแต่งกายใหรั้ดกุม เหมาะสม ไม่สวมกระโปรงยาว 
  2.3 ผูข้บัข่ีตอ้งไม่ท ากิจกรรมอ่ืนขณะขบัข่ียานพาหนะ เช่น ถ่ายรูป ใชโ้ทรศพัท ์พูดคุย
กบัผูข้บัข่ีอ่ืน เป็นตน้ 
  2.4 ผูข้บัข่ีมีประกนัภยัการท่องเท่ียว และประกนัภยัรถเช่า 
  2.5 ร้านให้บริการรถเช่า ต้องซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ีช ารุดให้กลบัมามีสภาพปกติ
พร้อมใชง้านก่อนน ามาบริการใหเ้ช่า 
  2.6 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ตอ้งไม่มีการดดัแปลง เช่น เปล่ียนสีของโคมไฟ
หนา้รถเป็นไฟซีนอล เปล่ียนขนาดท่อไอเสียให้ใหญ่ข้ึน เปล่ียนเสียงสัญญาณแตรเป็นเสียงอ่ืนหรือ
แตรลม เป็นตน้ 
  2.7 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการใหเ้ช่า ตอ้งเป็นประเภทเกียร์ธรรมดาเท่านั้น 
  2.8 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าความสะอาดถนนอยูเ่สมอ ไม่ใหมี้เศษขยะ หิน ดิน ทราย 
  2.9 พื้นท่ีถนนคนเดิน (ถนนชยัสงคราม) ตอ้งก าหนดช่วงเวลาและบริเวณ ท่ีผ่อนผนั
ใหข้ายสินคา้บนทางเทา้และบนผวิการจราจร 
  2.10 หา้มกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการรุกล ้า กีดขวางบนพื้นท่ีถนนและทางเทา้ เช่น เล้ียง
สัตว ์ขายสินคา้ 
  2.11 ขยายเขตทางของถนนใหก้วา้งข้ึน 
  2.12 เพิ่มเส้นทางส าหรับรถจกัรยาน 
  2.13 มีขอ้ความทั้งภาษาไทย องักฤษ และจีน บนป้ายเคร่ืองหมายจราจร เพื่อส่ือความ
ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
  2.14 ต ารวจ จราจร บงัคบัใช้กฎจราจรอยา่งเขม้งวดและต่อเน่ือง เร่ืองใบอนุญาตขบัข่ี 
การหยดุรถ/จอดรถ การใชค้วามเร็ว และตรวจวดัแอลกอฮอล์ 
  2.15 จดัระเบียบการจราจรใหม่ให้เหมาะสมกบัสภาพถนนและการจราจร เช่น ยกเลิก
การจอดแบบสลบัวนัคู่วนัค่ี เป็น หา้มจอดรถทุกชนิดตลอดแนว ในบางเส้นทางหรือบางเวลา 
  2.16 ฝึกอบรมทกัษะภาษาต่างประเทศให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย 
  2.17 สร้างมาตรการทางสังคม/ข้อตกลงชุมชน เพื่อความปลอดภัยทางถนนของ    
อ าเภอปาย 
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 3. ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ 
  3.1 ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งไม่น ายานพาหนะมาบริการให้เช่ากบัผูข้บัข่ีชาวต่างชาติ 
ท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล 
  3.2 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งดว้ยดาวเทียม 
(GPS Tracker) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขบัข่ี ต าแหน่ง เส้นทาง ความเร็ว เป็นตน้ 
  3.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดับริการรถสาธารณะท่ีไดม้าตรฐาน ประจ าจุดสถานท่ีท่องเท่ียว 
เพื่อใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียว 
  3.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวเิคราะห์จุดเส่ียงอนัตราย เพื่อสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง 
  3.5 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนนท่ีช ารุดเสียหายให้มีสภาพดี    
อยูเ่สมอ 
  3.6 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร้ือถอนป้ายท่ีเก่า ไม่ชดัเจน มีการขีดเขียนทบั และไม่มีความ
จ าเป็น เช่น ป้ายจราจร ป้ายแสดงขอ้มูลสถานประกอบการท่ีพกัรีสอร์ท 
  3.7 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตดัแต่งตน้ไม ้ก าจดัป้ายโฆษณา หรือติดตั้งกระจกโคง้จราจร 
บริเวณขา้งทาง และจุดเส่ียงอนัตราย เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น 
  3.8 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟกระพริบเพิ่มเติม บริเวณจุด
เส่ียงอนัตราย ทางแยก ทางต่างระดบั ทางลาดชนั ทางโคง้รัศมีแคบ รวมทั้งเขตชุมชนท่ีมีการใชท้าง
เวลากลางคืน 
  3.9 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัอ่ืนทดแทนในบริเวณท่ี
ไม่เอ้ือต่อการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง เช่น ปุ่มสะทอ้นแสง หลกัน าทาง หรือไฟกระพริบ 
  3.10 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางและเคร่ืองหมายน าทาง
ใหช้ดัเจน 
  3.11 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) 
และกลอ้งจบัความเร็ว (Speed Camera) 
  3.12 ต ารวจ จราจร บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ทั้งด้านเช้ือ
ชาติหรือช่วงเทศกาล 
  3.13 ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งแจกคู่มือการขบัข่ีและจดัท าแผ่นพบัหรือบอร์ดแสดง
ขอ้มูลสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการรถเช่า 
  3.14 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กฎการจราจรท่ีควรทราบ ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น บาร์โคด้ 2 มิติ (QR Code) หรือ Video Clip 
  3.15 เพิ่มบุคลากรต ารวจ จราจรหรือรับบุคคลเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลืองานดา้นความ
ปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย 



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้การ
ประชุมสนทนากลุ่มย่อยในกลุ่มตัวอย่างผู ้แทนระดับปฏิบัติการ เป็นผู ้ท่ี รับผิดชอบงานด้าน                   
การท่องเท่ียวหรืองานด้านอุบติัเหตุ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐและเอกชน จ านวน 44 คน             
การตอบแบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้อาศยัอยู่ในพื้นท่ี 5 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลเวียงใต ้
ต าบลเวียงเหนือ ต าบลแม่นาเติง ต าบลแม่ฮ้ี และต าบลทุ่งยาว จากหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 385 
ครัวเรือนและการประชุมระดมความคิดในกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย             
(กบอ.ปาย) จ านวน 20 คนโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในอ าเภอปาย จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
 2. เพื่อศึกษาการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัท่ีควรด าเนินการมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นผูข้บัข่ี คือ การไม่รู้หรือไม่เคารพ
กฎจราจร ขาดทกัษะในการขบัข่ี ไม่ช านาญเส้นทางและการเดินรถช่องทางเลนซ้าย มีพฤติกรรม
ประมาท คึกคะนอง และไม่มีน ้าใจในการใชร้ถใชถ้นน 
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 ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนด้านผูข้บัข่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย ผูข้บัข่ีทราบ เขา้ใจ เคารพและปฏิบติัตามกฎจราจร ผูข้บัข่ีตอ้งไม่ท ากิจกรรมอ่ืนขณะ
ขบัข่ียานพาหนะ เช่น ถ่ายรูป ใชโ้ทรศพัท ์พูดคุยกบัผูข้บัข่ีอ่ืน เป็นตน้ ผูข้บัข่ีตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง 
ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่ด่ืมสุรา ไม่ทานยาท่ีมีฤทธ์ิกดประสาท ขณะขบัข่ียานพาหนะ 
 ส่วนขอ้เสนอแนะ คือ  
  1.1 มีโครงการอบรมการขบัข่ีระยะสั้น มีสนามส าหรับฝึก ใหผู้ข้บัข่ีท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เพื่อให้มีพื้นฐานทกัษะการใชย้านพาหนะ เรียนรู้กฎจราจรโดยสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้สามารถปฏิบัติตามได้ จากส านักงานขนส่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านการจราจรและมี
ใบรับรองจากทางราชการก่อนจึงจะสามารถเช่ารถไปขบัข่ีได ้

  1.2 ผูข้บัข่ีท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ควรมีการศึกษาและวางแผนการเดินทาง
ท่องเท่ียวอย่างละเอียดมาล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากการหยุดรถหรือเล้ียวรถ
กะทนัหนั และตอ้งขบัข่ีอยา่งระมดัระวงั มีจิตส านึก มีมารยาท ในการใชร้ถใชถ้นน 

 2. ปัจจัย ท่ี มีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านยานพาหนะคือสภาพ
ยานพาหนะท่ีไม่พร้อมใชง้าน ขาดการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช ้และการใชย้านพาหนะ
ผดิประเภท เช่น การดดัแปลงสภาพรถ  
 ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนด้านยานพาหนะอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ประกอบดว้ย ร้านให้บริการรถเช่าตอ้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ีช ารุดให้กลบัมามีสภาพปกติ
พร้อมใช้งานก่อนน ามาบริการให้เช่า ร้านให้บริการรถเช่าตอ้งน ารถเขา้ตรวจสภาพตามก าหนด
ระยะเวลาและมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่าตอ้งมีส่วนควบ
และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนด เช่น ระบบห้ามล้อ แตรสัญญาณ             
ไฟส่องสวา่ง ไฟสัญญาณ ท่ีพกัเทา้ เป็นตน้ อยูใ่นสภาพสมบูรณ์   
 ส่วนขอ้เสนอแนะ คือ 
  2.1 มีการจดัท าทะเบียนฐานขอ้มูลกลางของร้านบริการรถเช่าและรถท่ีน ามาบริการให้
เช่าทุกคนั พร้อมระบบประกนัภยัและการติดตาม เพื่อติดตามยานพาหนะและตรวจสอบพฤติกรรม
ผูข้บัข่ี รวมทั้งมีการน ารถเขา้ตรวจสภาพเป็นประจ า 
  2.2 มีการตรวจสภาพรถท่ีน ามาบริการให้ เช่า โดยต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช ้               
หากพบวา่ ช ารุดตอ้งซ่อมบ ารุงให้เรียบร้อย เช่น ระบบสัญญาณเสียง ไฟสัญญาณ ไฟส่องสวา่ง ตลอดจน
มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเน่ืองบนบรรทดัฐานและมาตรฐานเดียวกนั 

  2.3 ร้านให้บริการเช่ารถ ควรตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ีของผูม้าใช้บริการรถเช่าก่อน
ทุกคร้ัง หากไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีตอ้งไม่อนุญาตใหเ้ช่ารถ 
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 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นถนน คือ ลกัษณะทางกายภาพ
ของถนนท่ีคดเค้ียว สภาพผิวจราจรท่ีช ารุด ขาดการดูแลบ ารุงรักษา ขาดการท าความสะอาด ท าให้มี
เศษหิน ทราย คราบน ้ามนับนพื้นถนน และการวางส่ิงกีดขวางรุกล ้าผวิถนน 
 ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นถนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย
แนวทางท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรด าเนินการ ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้างให้
ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนนท่ีมี
ช ารุดเสียหายให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ, การท าความสะอาดถนนอยูเ่สมอ ไม่ให้มีเศษขยะ หิน ดิน ทราย
 ส่วนขอ้เสนอแนะ คือ 
  3.1 มีการปรับปรุงพื้นผวิจราจรอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัวิศวกรรมจราจรและมีการศึกษา
ทบทวนวเิคราะห์จุดเส่ียงอนัตรายเพื่อจดัท าแผนท่ีจุดเส่ียงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  3.2 เข้มงวดและจดัระเบียบ เร่ืองการจอดรถและทิศทางเดินรถให้เป็นไปตามกฎท่ี             
วางไว ้ตลอดจนไม่อนุญาตใหว้างส่ิงของกีดขวางบนทางเทา้หรือรุกล ้าพื้นผวิจราจร 
 4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การติดตั้งป้าย 
ทั้งป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ท่ีบดบงัการมองเห็นบริเวณท่ีเป็นทางร่วม ทางแยก รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติท่ีแปรปรวน และสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น ควนัไฟจากการเผา เป็นตน้ 

 ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนด้านส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ประกอบดว้ย การติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายน าทางแสดงสภาพหรือลกัษณะของถนน เพื่อเตือน
หรือแนะน าทางจราจร การตดัแต่งตน้ไม ้ก าจดัป้ายโฆษณาหรือติดตั้งกระจกโคง้จราจรบริเวณขา้ง
ทางและจุดเส่ียงอนัตรายเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางและ
เคร่ืองหมายน าทางใหช้ดัเจน  
 ส่วนขอ้เสนอแนะ คือ 
  4.1 มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเคร่ืองหมายจราจรให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน เช่น 
ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างให้แสงสว่างเพียงพอ ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้ดี เป็นตน้ รวมทั้ง
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดทางแยก ทางเล้ียว ทางโคง้ 
  4.2 มีการติดตั้ งป้ายเคร่ืองหมายจราจรหรือเคร่ืองหมายน าทาง ท่ีแสดงสภาพหรือ
ลกัษณะของถนนเพื่อเตือนหรือแนะน าทางจราจร โดยป้ายดงักล่าวตอ้งไม่บดบงัทศันวิสัยในการ
มองเห็น และติดตั้งระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทุกจุดเส่ียง 
  4.3 มีการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเส้นทางเดินรถ โดยตดัแต่งตน้ไมต้ามแนวถนน ตดัหญา้
ริมทางอยา่งสม ่าเสมอ 



116 

 

 5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้ 
คือ การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีไม่เขม้งวด ขาดความต่อเน่ือง ไม่จริงจงั เช่น เน้นเฉพาะช่วงเทศกาล
ท่องเท่ียว หรือกบัคนบางกลุ่ม ท าให้เกิดการเลือกปฏิบติั ตลอดจนบทลงโทษท่ีเบาเกินไปท าให้มี
การฝ่าฝืนเสมอ ๆ การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยแนวทางควรด าเนินการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งแจกคู่มือ
การขับข่ี และจัดท าแผ่นพับหรือบอร์ดแสดงข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของ                 
อ  าเภอปาย ให้กับผูใ้ช้บริการรถเช่า ต ารวจ จราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ ทั้ งด้านเช้ือชาติหรือช่วงเทศกาล ต ารวจ จราจร บังคบัใช้กฎจราจรอย่างเข้มงวดและ
ต่อเน่ือง เร่ืองใบอนุญาตขบัข่ี การหยดุรถ/จอดรถ การใชค้วามเร็ว และตรวจวดัแอลกอฮอล์ 
 ขอ้เสนอแนะ คือ 
  5.1 มีการบงัคบัใช้กฎหมายจราจรท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด จริงจงั และต่อเน่ือง ไม่
เลือกปฏิบติัเฉพาะชาวไทย ชาวต่างชาติ หรือเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น 

  5.2 เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรควรให้ความรู้แก่ผูใ้ชร้ถใช้ถนนให้เกิดความเขา้ใจ เพื่อจะ
ไดน้ าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5.3 มีการท าประชาคม เพื่อจดัท าขอ้เสนอ มาตรการทางสังคม นโยบาย แผนแม่บท
ยทุธศาสตร์ความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย หรือให้อ านาจทอ้งถ่ินในการออกกฎระเบียบใช้
อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างจิตส านึกและวฒันธรรมความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
 2. การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีมาตรการหรือวิธีการในการบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน 
สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1 ต ารวจจราจร ด าเนินการควบคุมจราจร การบงัคบัใช้กฎหมาย การอบรมความรู้
ด้านการจราจร การตั้งด่านตรวจกวดขนัวิจยัจราจรและอ านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารดา้นความปลอดภยัทางถนน เช่น แผนท่ีจุดเส่ียง 
  2.2 กรมทางหลวง ด าเนินการประสานงานดา้นถนนและวศิวกรรม ในการส ารวจและ
ประมาณการ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าส่องสวา่ง อุปกรณ์ควบคุมจราจร เช่น ป้ายจราจร 
เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง ตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ราวกนัอนัตราย เป็นตน้ 
  2.3 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ด าเนินการในเร่ืองข้อมูลผู ้ประสบอุบัติเหตุและการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยสนับสนุนการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น รณรงค์เมา       
ไม่ขบั ส่งเสริมนโยบายสวมหมวกกนัน็อค 100% เป็นต้น การรักษาพยาบาลผูป้ระสบอุบติัเหตุ        
การร่วมวางแผนเชิงป้องกนั เช่น การซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ 
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การให้ความรู้เก่ียวกบัระบบส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุให้รอดชีวติและทุพพลภาพนอ้ยท่ีสุด 
เป็นตน้ 
  2.4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการในเร่ืองการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ด้าน
การจราจรเพื่อใชป้้องกนัและลดอุบติัเหตุจราจร การอบรมฟ้ืนฟูศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน การลา้งท าความสะอาดถนนและทาสีตีเส้นจราจร การจดัระเบียบพื้นท่ีผ่อนผนัจ าหน่าย
สินคา้เทศบาลต าบลปาย การปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการกวดขนัวินยัจราจร ตลอดจน
ตั้งด่านและจุดตรวจบริการนกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลส าคญั 
  2.5 หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สมาคมอาสากูภ้ยัปายสามคัคีการกุศล ด าเนินการช่วยเหลือ
งานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน รวมถึงงานสาธารณภยัต่าง ๆ 
  ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ จ านวนอุบติัเหตุ และการฝ่าฝืนกฎจราจรลดลง ทั้งน้ี ปัญหา
อุปสรรคท่ีพบ คือ การละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร การไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความปลอดภยัทางถนน รวมทั้งจ  านวนบุคลากรในการปฏิบติังานของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ โดยมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ได้แก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ การรณรงคป์ลูกฝังให้มีค่านิยมในการปฏิบติัตามกฎจราจร การอบรมให้รู้ให้เขา้ใจ
เร่ืองวินยัจราจรของผูใ้ชถ้นนโดยวิทยากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งการปรับปรุงถนน และดูแลรักษาเคร่ืองหมายจราจรใหอ้ยูใ่นสภาพดี  
 3. แนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ควรด าเนินการดงัน้ี 
  3.1 ด้านผูข้ ับข่ี พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวทางท่ีระบุให้ผูข้ ับข่ีชาวต่างชาติท่ีมี
ใบอนุญาตขบัข่ีสากลเท่านั้น ถึงจะไดรั้บอนุญาตให้ขบัข่ียานพาหนะในอ าเภอปาย ถา้หากผูข้บัข่ีไม่
มีใบอนุญาตขบัข่ีก็ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมความรู้เร่ืองกฎจราจรเพื่อให้ทราบ ให้เขา้ใจ และสามารถ
ปฏิบติัตตามได้ และเขา้รับการฝึกสอนขบัข่ีระยะสั้ นจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรอง โดยจะมีการ
ออกใบอนุญาตขบัข่ีชัว่คราว (รายวนั) ให้ นอกจากน้ีผูข้บัข่ีควรมีการศึกษาเส้นทาง วางแผนการ
เดินทางอยา่งละเอียดมาล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากการหยดุรถกระทนัหนั เล้ียว
รถโดยไม่ใหส้ัญญาณไฟ ใชโ้ทรศพัทมื์อถือน าทาง และจอดรถสอบถามเส้นทางกลางถนน เป็นตน้ 
  3.2 ดา้นยานพาหนะ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกบัแนวทางท่ีระบุให้สถานประกอบการ
ให้บริการรถเช่าตอ้งตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ีของผูม้าใชบ้ริการทุกคร้ัง โดยให้บริการเฉพาะผูท่ี้มี
ใบอนุญาตขบัข่ีเท่านั้น และใส่ใจในเร่ืองมาตรฐานยานพาหนะ หากพบวา่ช ารุดตอ้งมีการซ่อมบ ารุง
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ก่อนน ามาให้บริการทุกคร้ัง และเสนอแนวทางท่ีให้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
(GPS Tracker) และการจดับริการรถสาธารณะประจ าจุดสถานท่ีท่องเท่ียว 
  3.3 ดา้นถนน พิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางท่ีระบุใหมี้การวเิคราะห์จดัท าแผนท่ีจุด
เส่ียง การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนนท่ีช ารุดเสียหาย ให้มีสภาพดีพร้อมใชง้าน ดว้ยวสัดุก่อสร้าง
ท่ีถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง รวมทั้งท าความสะอาดไม่ให้มีเศษ
ขยะ หิน ดิน ทราย อยูบ่นพื้นผิวถนน และเสนอเพิ่มเติมใหเมีมาตรการหรือบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่า
ฝืนขายสินคา้บนทางเทา้และบนผวิการจราจร 
  3.4 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางท่ีระบุให้มีการร้ือถอนป้ายท่ีเก่า
ป้ายท่ีไม่ชดัเจน ป้ายท่ีมีการขีดเขียนทบั และป้ายท่ีไม่มีความจ าเป็น และหมัน่ตรวจตรา ซ่อมบ ารุง
ป้ายจราจรท่ีช ารุด ซ่ึงอาจมีการเพิ่มขอ้ความทั้งภาษาไทย องักฤษและจีนบนแผน่ป้าย และเพิ่มการ
ดูแลด้านทศันวิสัยการมองเห็นบริเวณข้างทางด้วยการตดัแต่งตน้ไม ้ร้ือถอนป้ายโฆษณา ติดตั้ง
กระจกโคง้จราจร ทาสีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง เคร่ืองหมายน าทางให้ชดัเจนอยูเ่สมอและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงอนัตราย รวมทั้งเขตชุมชนท่ีมีการใชท้างเวลากลางคืน ซ่ึงหาก
บริเวณดังกล่าวไม่เอ้ือต่อการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างก็ให้ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัอ่ืน
ทดแทน ตลอดจนมีแนวทางท่ีเสนอให้ติดตั้ งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit 
Television) และกลอ้งจบัความเร็ว (Speed Camera) ดว้ย 
 3.5 ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้ พิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางท่ีระบุให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ จราจร บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเขม้งวด ต่อเน่ืองและเสมอภาค ซ่ึงหากบุคลากรเจา้หนา้ท่ีไม่
เพียงพอก็สามารถเพิ่มบุคลากรหรือรับบุคคลเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลืองาน หรือการร่วมกนัสร้าง
มาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงชุมชนและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กฎจราจรท่ีควรทราบ           
โดยจดัท าเป็นคู่มือ แผน่พบั หรือส่ือสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีการฝึกอบรมทกัษะภาษาต่างประเทศ
หรือจดัท าคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัทางถนนในการใชส่ื้อสารส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้านการรักษาความ
ปลอดภยั และติดต่อประสานงานกบัองคก์รต่างประเทศ 
 3.6 ขอ้เสนอแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย 
คดัเลือกเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดเป็นแผนการด าเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
  3.6.1 การจดัอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัระยะสั้นจากสถาบนั     
ท่ีได้รับการรับรอง โดยมีการออกใบขับข่ีชั่วคราวรายวนัขับข่ียานพาหนะในพื้นท่ีอ าเภอปาย                  
ใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบขบัข่ีสากล 
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  3.6.2 การจดัท าป้ายเคร่ืองหมายจราจรท่ีมีข้อความทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน เพื่อส่ือสารให้ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติสามารถมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
  3.6.3 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลความปลอดภยัทางถนนเบ้ืองตน้ผา่นส่ือบาร์โคด้ 2 มิติ 
ใหน้กัท่องเท่ียวสามารถศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
  3.6.4 การเพิ่มทกัษะภาษาต่างประเทศใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน ในการใช้ส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้านการรักษาความ
ปลอดภยั และติดต่อประสานงานกบัองคก์รต่างประเทศ 
  3.6.5 การจดับริการรถสาธารณะท่ีไดม้าตรฐานในการรับ-ส่งนกัท่องเท่ียวไวป้ระจ าจุด
สถานท่ีท่องเท่ียว 
   
อภิปรายผล 
 1. แนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เกิดจากกระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ 
ในประเด็นท่ีเป็นปัญหาของชุมชน ท าให้เขา้ใจ เขา้ถึง ปัญหาของพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริงและตรงจุด โดย
อาศยัความร่วมมือ การส่งเสริมสนบัสนุนจากภาครัฐ หรือองคก์รต่าง ๆ ในการวางแผนแกไ้ขปัญหา 
และหาแนวทางปฏิบติัร่วมกนั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ท่ีมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ดงัน้ี 
  1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นผูข้บัข่ี คือ การไม่รู้หรือไม่
เคารพกฎจราจร ขาดทักษะในการขับข่ี  ไม่ช านาญเส้นทางและการเดินรถช่องทางเลนซ้าย มี
พฤติกรรมประมาท คึกคะนอง และไม่มีน ้ าใจในการใช้รถใช้ถนน สอดคลอ้งกบั (กองสุขบญัญติั
แห่งชาติ, 2546) อา้งถึงใน (สุรีวลัย ์สะอิดี, 2547) ท่ีกล่าววา่ ผูข้บัข่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ควบคุมตนเอง  และยานพาหนะ โดยองค์ประกอบของ
บุคคลท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน ไดแ้ก่ การขาดทกัษะในการใช้เส้นทาง การขาด
ประสบการณ์ในการขบัข่ี การไม่คุน้เคยกบัยานพาหนะ ความเหน็ดเหน่ือย อ่อนเพลีย อาการง่วง
นอน อาการป่วย อาการเม่ือยล้าจากการขบัรถระยะไกล รวมถึงการมองเห็นไม่ชดั การไม่ได้ยิน 
นอกจากนั้น การใช้ยาบางชนิดก็ท าให้การตดัสินใจช้าลง การด่ืมสุราท าให้เกิดอาการมึนงงท าให้
การตดัสินใจผิดพลาด เช่นเดียวกบัสภาพจิตใจและอารมณ์ กรณีคนขบัอยูใ่นอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียว 
จะท าใหข้บัเร็ว ขาดความย ั้งคิด ขาดความระมดัระวงั ในทางกลบักนัหากคนขบัอยูใ่นอาการซึมเศร้า 
วิตกกงัวล จะท าให้เหม่อลอย ไม่มีสมาธิในการขบั การตดัสินใจผิดพลาด รวมถึงการขาดความรู้
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ความเขา้ใจในเร่ืองเคร่ืองหมาย หรือสัญญาณจราจร การไม่ปฏิบติัตามกฎของบุคคล ส าหรัยการ
จดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นผูข้บัข่ี ไดแ้ก่ ผูข้บัข่ีทราบ เขา้ใจ เคารพ และปฏิบติั
ตามกฎจราจร, ผูข้บัข่ีตอ้งไม่ท ากิจกรรมอ่ืนขณะขบัข่ียานพาหนะ เช่น ถ่ายรูป ใช้โทรศพัท์ พูดคุย
กบัผูข้บัข่ีอ่ืน เป็นตน้ และผูข้บัข่ีตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่ด่ืมสุรา ไม่ทานยาท่ีมี
ฤทธ์ิกดประสาทขณะขบัข่ียานพาหนะ ส่วนขอ้เสนอแนะของแนวทางการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนด้านผู ้ข ับ ข่ี  คือ ให้ มีโครงการอบรมการขับ ข่ีระยะสั้ นให้ผู ้ข ับ ข่ี ท่ี เป็น
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผูข้บัข่ีท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติควรมีการศึกษาและวางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวมาล่วงหน้า และตอ้งขบัข่ีอย่างระมดัระวงั มีจิตส านึก มีมารยาท ในการใช้รถใช้
ถนน สอดคล้องกบั ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550) อ้างถึงในพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร 
(2551) ท่ีไดก้  าหนดแนวทางดา้นความปลอดภยัทางถนน ในเร่ืองการส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมายจราจร กฎเกณฑ์ และการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมทั้งพระราชบญัญติัประกนัภยั               
ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาล โดยใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และให้มีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เป็นการกระตุน้จิตส านึก ทศันคติ 
และพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั และสอดคล้องกบั นฤชา เนตรวิชัย (2550) ท่ี
ท าการศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ของนกัศึกษาวิทยาการ
อาชีพเกาะคา จงัหวดัล าปาง พบวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างความ
ตระหนักในการขบัข่ีอย่างปลอดภยั และสอดคล้องกบั พงษ์สิทธ์ิ บุญรักษา และคณะ (2555) ได้
ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับการขับรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีช่วยลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
  1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนด้านยานพาหนะ คือ สภาพ
ยานพาหนะท่ีไม่พร้อมใชง้าน ขาดการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช ้และการใชย้านพาหนะ
ผิดประเภท เช่น การดดัแปลงสภาพรถ สอดคลอ้งกบั ศรีสมร การ่อน (2539) กล่าวว่า สภาพของ
รถจกัรยานยนตท่ี์สามารถวิ่งบนเส้นทางไดต้อ้งมีความมัน่คงแข็งแรง ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายเส่ือมเสีย
สมรรถภาพของผูใ้ช้ ผูโ้ดยสาร และประชาชนทัว่ไป ตอ้งมีเคร่ืองยนต์และส่วนควบคุมครบถว้น 
ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นยานพาหนะ  ไดแ้ก่ ร้านให้บริการรถเช่า
ต้องซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ีช ารุดให้ มีสภาพปกติพร้อมใช้งานก่อนน ามาบริการให้ เช่า                       
ร้านให้บริการรถเช่าต้องน ารถเข้าตรวจสภาพตามก าหนดระยะเวลาและมาตรฐานของกรม                  
การขนส่งทางบก ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่าตอ้งมีส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนด เช่น ระบบห้ามลอ้ แตรสัญญาณ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ ท่ีพกัเทา้ 
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เป็นตน้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่าตอ้งเป็นประเภทเกียร์ธรรมดา
เท่านั้ น ส่วนข้อเสนอแนะของแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้าน
ยานพาหนะ คือ มีการจดัท าทะเบียนฐานขอ้มูลกลางของร้านบริการรถเช่าและรถท่ีน ามาบริการให้
เช่าทุกคนั พร้อมระบบประกนัภยัและการติดตาม เพื่อติดตามยานพาหนะและตรวจสอบพฤติกรรม
ผูข้บัข่ี รวมทั้งมีการน ารถเขา้ตรวจสภาพเป็นประจ า รวมทั้งมีการตรวจสภาพรถท่ีน ามาบริการ               
ให้เช่า โดยต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ หากพบว่าช ารุดต้องซ่อมบ ารุงให้เรียบร้อย เช่น ระบบ
สัญญาณเสียง ไฟสัญญาณ ไฟส่องสวา่ง ตลอดจนมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเน่ืองบนบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันและร้านให้บริการเช่ารถ ควรตรวจสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีของผูม้าใชบ้ริการรถเช่าก่อนทุกคร้ัง หากไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีตอ้งไม่อนุญาตให้เช่า
รถ สอดคลอ้งกบัศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อา้งถึงในพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร, 2551) 
กล่าวว่า การพฒันามาตรฐานด้านความปลอดภยัของรถ ตอ้งมีอุปกรณ์เสริมความปลอดภยัท่ีได้
มาตรฐานและเหมาะสม ควบคู่กับการผลิตรถ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภยัให้กับผูบ้ริโภค 
แสดงถึงความรับผิดชอบและมีจิตส านึกของผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ และการพฒันามาตรฐาน
สถานตรวจสภาพรถ ทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีระบบการตรวจสภาพด้วยเทคโนโลยี
ทนัสมยั และสามารถตรวจสอบความบกพร่องได้อย่างถูกตอ้งแม่นย  า เพื่อยกระดับสถานตรวจ
สภาพรถให้เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนการสนบัสนุนเพิ่มเบ้ียประกนัภยัรถ ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีเป็น
เจา้ของรถท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนมาก่อนและเกิดอุบติัเหตุซ ้ า เป็นขอ้ตกลงกลางของ
บริษทัประกันภัยทุกแห่ง เพื่อเป็นการร่วมกระตุ้นผูข้บัข่ีให้มีความระมดัระวงัเพิ่มมากข้ึนและ
สอดคลอ้งกบัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (2558) มีขอ้เสนอแนะ
ส าหรับประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบปฏิญญามอสโกไวว้า่ ควรมีการเพิ่มมาตรฐาน
ยานพาหนะและถนนในระดบัสากล โดยรถยนตทุ์กคนัตอ้งผา่นการทดสอบคุณภาพ และสมรรถนะ
ความแขง็แรง จากศูนยท์ดสอบท่ีไดม้าตรฐานสากล เพื่อใหผู้ใ้ชร้ถและผูโ้ดยสารมีความปลอดภยั 
  1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านถนน คือ ลักษณะทาง
กายภาพของถนนท่ีคดเค้ียว สภาพผวิจราจรท่ีช ารุด ขาดการดูแลบ ารุงรักษา ขาดการท าความสะอาด 
และการวางส่ิงกีดขวางรุกล ้ าผิวถนน สอดคลอ้งกบัศิริธงชยั ชูนาคา (2558) ศึกษา ความปลอดภยั
ทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาบา้นคลองแงะ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัญหาจาก
การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน ไดแ้ก่ ปัญหาพื้นถนนเสียหาย มีความขรุขระ มีน ้ าขงัเวลาฝน
ตก จึงมีขอ้เสนอให้ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกผิวทางท่ีช ารุด ให้อยูใ่นสภาพดีและท าความสะอาด
ผิวถนนและสอดคล้องกับกองสุขบญัญัติแห่งชาติ (2546 อ้างถึงในสุรีวลัย์ สะอิดี, 2547) ท่ีกล่าวว่า 
ปัจจยัดา้นถนนท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน คือ ลกัษณะพื้นผิวจราจรท่ีมีพื้นผิว
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ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบ ผุพงั หรือใชว้สัดุไม่ไดม้าตรฐาน จะท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนนไดง่้าย ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นถนนท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรด าเนินการ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้างให้ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
ถนนของกรมทางหลวง การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนนท่ีมีช ารุดเสียหายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
และการท าความสะอาดถนนอยู่เสมอ ไม่ให้มีเศษขยะ หิน ดิน ทราย ส่วนขอ้เสนอแนะของแนว
ทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนด้านถนน คือ การปรับปรุงพื้นผิวจราจรอย่าง
ต่อเน่ืองตามหลกัวิศวกรรมจราจร การศึกษาทบทวนวิเคราะห์จุดเส่ียงอนัตรายเพื่อจดัท าแผนท่ีจุด
เส่ียงให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ และการเขม้งวดหรือจดัระเบียบเร่ืองการจอดรถและทิศทางเดินรถให้
เป็นไปตามกฎท่ีวางไว ้ตลอดจนไม่อนุญาตใหว้างส่ิงของกีดขวางบนทางเทา้หรือรุกล ้าพื้นผวิจราจร 
สอดคลอ้งกบัศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อา้งถึงในพวงเพญ็ อ่อนสีบุตร, 2551) ท่ีได้
ก าหนดแนวทางด้านความปลอดภยัทางถนนไวว้่า การส ารวจจุดเส่ียงหรือจุดอนัตราย ท่ีอาจเป็น
สาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล เช่น ถนนท่ีเกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนบ่อยคร้ัง จุดท่ีเป็นอนัตราย ทางโคง้ ทางคนขา้ม ทางท่ีมีส่ิงกีดขวาง จุดกลบัรถ 
และแจง้ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีทราบ เพื่อแกไ้ข ปรับปรุง และประชาสัมพนัธ์ไวท่ี้จุดพกั
รถ หรือจุดบริการนักท่องเท่ียว เพื่อป้องกนัผูข้บัข่ีท่ีไม่ช านาญเส้นทาง ทั้งถนนสายหลกั สายรอง 
ถนนในหมู่บา้นหรือชุมชน การเร่งปรับปรุงจุดเส่ียงหรือจุดอนัตรายให้เหมาะสม ตามสภาพปัญหา
ท่ีเกิดในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นการป้องกนั และลดอุบติัเหตุจราจรทางถนนท่ีอาจจะเกิดข้ึนและให้มี
การตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง ดูแล เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการรายงานให้ศูนยอ์  านวยการความ
ปลอดภยัทางถนนทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการประสานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส าหรับ
การขอสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเร่งด่วน 
  1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การติดตั้ง
ป้าย ทั้ งป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ท่ีบดบังการมองเห็นบริเวณท่ีเป็นทางร่วม ทางแยก รวมทั้ ง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีแปรปรวน และสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น ควนัไฟจาก
การเผา เป็นตน้ ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การ
ติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายน าทางแสดงสภาพหรือลกัษณะของถนน เพื่อเตือนหรือแนะน าทางจราจร, 
การตดัแต่งตน้ไม ้ก าจดัป้ายโฆษณาหรือติดตั้งกระจกโคง้จราจรบริเวณขา้งทางและจุดเส่ียงอนัตราย
เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางและเคร่ืองหมายน าทางให้ชดัเจน
สอดคล้องกับวิจิตร บุญโหตระ (2527 อ้างถึงใน ศรีสมร การ่อน, 2539) ท่ีกล่าวถึง ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจราจร คือ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวของผูข้ ับข่ี อันเป็น
ส่วนประกอบท่ีท าให้เกิดอุบติเหตุได ้ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายจราจรไม่สมบูรณ์ โดยจ าเป็นตอ้งติดตั้งอยูใ่นท่ี
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มองเห็นชดัเจน ทั้งกลางวนัและกลางคืน เขา้ใจง่าย ไม่ตอ้งตีความเอง ขนาดของป้ายตอ้งออกแบบ
ให้เหมาะสมกบัความเร็วรถและระยะทางท่ีจะใช้เวลาอ่านขอ้ความนั้นได้ทนั บนพื้นถนนตอ้งมี
เคร่ืองหมาย และการตีเส้นดว้ยสีสะทอ้นแสงให้เห็นชดัเจน จะช่วยให้การมองเห็นช่องทางเดินรถ
ไดดี้ข้ึน เพื่อความปลอดภยัของคนเดินเทา้จะตอ้งมีทางเดินเทา้หรือไหล่ทางท่ีกวา้งพอ และควรมี
ทางขา้มท่ีเหมาะสม มีแสงไฟสัญญาณไฟท่ีเพียงพอ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากธรรมชาติ
หรือท่ีเรียกวา่ทศันวิสัยไม่ดี เช่น หมอกลงจดั ลูกเห็บตก ฝนตกหนกั ถนนล่ืน น ้ าท่วมถนน เป็นตน้ 
นอกจากน้ีการตดัถนนนั้นตอ้งดดัแปลงตามสภาพภูมิประเทศ เช่น ทางข้ึนเขา ทางโคง้ชนั เป็นตน้ 
ลักษณะเส้นทางเหล่าน้ีหากไม่มีการควบคุมการจราจรท่ีดีและผูข้ ับข่ีประมาท ก็จะก่อให้เกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้รวมทั้งการกระท าของคน เช่น เสียงดงัรบกวนจากท่อไอเสียของรถ การ
เผาหญา้ ใบไมข้า้งทาง การน าสัตวม์าเล้ียงปล่อยให้เดินเกะกะกีดขวาง นบัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
และรบกวนสมาธิในการขบัรถ ส่วนขอ้เสนอแนะของแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจร
ทางถนนดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเคร่ืองหมายจราจรให้อยูใ่นสภาพดีพร้อม
ใชง้าน เช่น ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่งใหแ้สงสวา่งเพียงพอ ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้ดี เป็นตน้ 
รวมทั้ งติดตั้ งสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดทางแยก ทางเล้ียว ทางโค้ง การติดตั้ งป้าย
เคร่ืองหมายจราจรหรือเคร่ืองหมายน าทาง ท่ีแสดงสภาพหรือลักษณะของถนนเพื่อเตือนหรือ
แนะน าทางจราจร โดยป้ายดังกล่าวต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และติดตั้ งระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทุกจุดเส่ียง และการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเส้นทางเดินรถ โดยตดัแต่งตน้ไม้
ตามแนวถนน ตดัหญา้ริมทางอยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั (ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน, 
2550) (อา้งถึงในพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร, 2551) ก าหนดแนวทางดา้นความปลอดภยัทางถนนดว้ยการ
สร้างมาตรฐานความปลอดภยั ส าหรับคนเดินทาง รวมถึงบริเวณทางเทา้ ทางขา้มและสัญญาณไฟ 
  1.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านด้านกฎหมายและการ 
บงัคบัใช้ คือ การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีไม่เขม้งวด ขาดความต่อเน่ือง ไม่จริงจงั เช่น เน้นเฉพาะช่วง
เทศกาลท่องเท่ียว หรือกบัคนบางกลุ่ม ท าให้เกิดการเลือกปฏิบติั ตลอดจนบทลงโทษท่ีเบาเกินไป
ท าให้มีการฝ่าฝืนเสมอ ๆ สอดคลอ้งกบั (สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2553) กล่าววา่
องค์ประกอบของกฎหมายท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ได้แก่ ขาดการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ท าให้ประชาชนไม่ทราบกฎระเบียบข้อบังคบัและบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎ          
ต่าง ๆ ประชาชนจึงขาดจิตส านึก และฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซ่ึงมีผลให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้
อีกทั้งบทลงโทษ หรือค่าปรับยงัไม่เหมาะสม ท าให้มีการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือกฎระเบียบต่าง ๆ อยู่
เสมอ และขาดการเขม้งวดกวดขนั ในการจบักุมการพิจารณาด าเนินคดี หรือการจบักุมผูก้ระท าผิด 
ท าใหมี้การขบัรถ หรือใชร้ถใชถ้นน อยา่งเสรีตามอ าเภอใจ ซ่ึงมกัท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
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ส าหรับการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนด้านกฎหมายและการบงัคบัใช้ ได้แก่ ร้าน
ให้บริการรถเช่า ตอ้งแจกคู่มือการขบัข่ี และจดัท าแผน่พบัหรือบอร์ดแสดงขอ้มูลสถานการณ์ความ
ปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย ให้กบัผูใ้ช้บริการรถเช่า ต ารวจ จราจร บงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เขม้งวด ต่อเน่ือง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัวินัยการจราจรท่ีควรทราบ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น บาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) หรือ 
Video Clip สอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย (2558) ท่ีได้เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน คือ เน้นสร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยขอความร่วมมือให้ทุก
หน่วยงานร่วมรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนส่ือสารผ่านช่องทางท่ี มี
ประสิทธิภาพอยา่งเขม้ขน้ ให้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละขบั
ข่ีดว้ยความเร็ว ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดความตระหนกัในการใช้
รถใช้ถนน การให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ามามีบทบาทส าคญัในการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตส านึกในเร่ือง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินการผ่านส่ือทุกชนิดในพื้นท่ี เพื่อเกิดความตระหนกั ปลูกจิตส านึก ค่านิยม วฒันธรรมความ
ปลอดภยัทางถนนและการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ร่วมก าหนดมาตรการองคก์รรวมถึง
บทลงโทษ เพื่อสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนกั ป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงของบุคลากรในองคก์ร 
รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ผูม้ารับบริการไดรั้บทราบและปฏิบติัตามมาตรการองคก์รอยา่ง
เคร่งครัดและสอดคลอ้งกบัศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อา้งถึงใน พวงเพญ็ อ่อนสีบุตร, 
2551) ท่ีไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ไวเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน โดยเน้นการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัต่อเน่ือง เพื่อให้ปผูใ้ช้รถใช้ถนนได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความส าคญัในการบงัคบัใช้กฎหมายดา้นการจราจร การคุม้ครองสิทธิ
ของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และการทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้ทนัยุคสมยัตลอดเวลา ตลอดจน
สนบัสนุนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย การบูรณาการตั้งจุดตรวจหรือ
การตั้งจุดสกัดกั้นในชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล ระหว่างเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
หน่วยงานในพื้นท่ี อาสาสมคัรและภาคประชาชน เพื่อลดอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี งบประมาณและสร้าง
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ตลอดจนการให้ความรู้การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม 
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริม
บทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นองคก์รหลกัในระดบัพื้นท่ีท่ีด าเนินการพฒันาเครือข่าย
แกปั้ญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนนอยา่งเป็นระบบ การจดัรายการท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน
ผ่านส่ือ ให้มากข้ึน เพื่อเผยแพร่สาระ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบั
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กฎหมายจราจร และการบงัคบัใช้กฎหมาย บทลงโทษ ท่ีเขา้ใจง่าย และเพิ่มความถ่ีในการเผยแพร่ 
ส าหรับขอ้เสนอแนะของแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนดา้นกฎหมายและ
การบงัคบัใช้ คือ การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด จริงจงั และต่อเน่ือง ไม่เลือก
ปฏิบติัเฉพาะชาวไทย ชาวต่างชาติ หรือเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรควรให้
ความรู้แก่ผูใ้ช้รถใช้ถนนให้เกิดความเขา้ใจ เพื่อจะได้น าไปปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง และมีการท า
ประชาคม เพื่อจดัท าขอ้เสนอ มาตรการทางสังคม นโยบาย แผนแม่บทยุทธศาสตร์ความปลอดภยั
ทางถนนของอ าเภอปายหรือให้อ านาจทอ้งถ่ินในการออกกฎระเบียบใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
จิตส านึกและวฒันธรรมความปลอดภยัของผูใ้ช้รถใช้ถนน สอดคลอ้งกบับุณยรงค์ นิลวงศ์ (2545 
อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) กล่าวถึง การป้องกนัอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ ในดา้นการให้
ความรู้ การประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วม โดยการเสริมสร้างความเช่ือ และค่านิยม ด้าน
การจราจรท่ีถูกตอ้งให้ประชาชน จ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ผา่นเคร่ืองมือทางสังคม ส่ือท่ี
มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ ท าให้เกิดความน่าสนใจ              
น่าติดตามและเขา้ถึงชุมชนมากท่ีสุด ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายผา้ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง 
วิทยุชุมชนหรือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน โดยให้ความรู้และสาระส าคัญ สอดแทรกกฎ                   
ขอ้ปฏิบติั ในการขบัข่ีท่ีปลอดภยั เป็นเคร่ืองเตือนใจให้ผูข้บัข่ี ท่ีส าคัญควรสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การป้องกนัอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตร่์วมกบัเจา้หนา้ท่ี 
 2. การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีมาตรการหรือวิธีการในการบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน 
คือ ต ารวจจราจร ท าหน้าท่ีด าเนินการควบคุมจราจร การบงัคบัใช้กฎหมาย การอบรมความรู้ดา้น
การจราจร การตั้งด่านตรวจกวดขนัวิจยัจราจรและอ านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ดา้นความปลอดภยัทางถนน ส่วนกรมทางหลวง ท าหน้าท่ีด าเนินการประสานงานด้านถนนและ
วิศวกรรม ในการส ารวจ และประมาณการ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์
ควบคุมจราจร ส าหรับเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ท าหน้าท่ีด าเนินการในเร่ืองขอ้มูลผูป้ระสบอุบติัเหตุ
และการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยสนับสนุนการลดปัจจัยเส่ี ยงท่ี เป็นสาเหตุให้ เกิดอุบัติ เห ตุ                       
การรักษาพยาบาลผูป้ระสบอุบติัเหตุ การร่วมวางแผนเชิงป้องกัน ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ คือ 
จ านวนอุบัติเหตุ และการฝ่าฝืนกฎจราจรลดลง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าหน้าท่ี
ด าเนินการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ดา้นการจราจร การอบรมฟ้ืนฟูศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน การลา้งท าความสะอาดถนนและทาสีตีเส้นจราจร การจดัระเบียบพื้นท่ีผ่อนผนัจ าหน่าย
สินคา้ การปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจในการกวดขนัวินยัจราจร ตั้งด่านและจุดตรวจบริการ
นักท่องเท่ียว อีกทั้ งย ังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างเช่น สมาคมอาสากู้ภัยปายสามัคคีการกุศล                              
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ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการแพทยฉุ์กเฉิน รวมถึงงานสาธารณภยัต่าง ๆ ทั้งน้ี 
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ การละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร การไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาความปลอดภยัทางถนน รวมทั้งจ  านวนบุคลากรในการปฏิบติังานของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ 
โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ได้แก่             

การประชาสัมพนัธ์ การรณรงคป์ลูกฝังให้มีค่านิยมในการปฏิบติัตามกฎจราจร การอบรมให้รู้ให้
เขา้ใจเร่ืองวินยัจราจรของผูใ้ชถ้นนโดยวิทยากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร การบงัคบัใชก้ฎหมาย
อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้ งการปรับปรุงถนน และดูแลรักษาเคร่ืองหมายจราจรให้อยู่ใน           
สภาพดีสอดคลอ้งกบั อธิราช มณีภาค (2558) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการการลดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์นโยบาย พบว่า ดา้นนโยบายความปลอดภยั
ทางถนน เสนอแนะให้ ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนนระดบัชาติและกรุงเทพมหานคร ประสาน
นโยบายกนัอยา่งใกลชิ้ด ลดความเป็นระบบราชการ ให้กระจายอ านาจแก่ทอ้งถ่ินและชุมชน ให้มี
การจดัเวทีสาธารณะเก่ียวกบัการโอนพนัธกิจให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจเต็ม ในการพฒันาระบบ
ขนส่งและการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร และ ดา้นผูใ้ช้ถนน เสนอแนะให้มีการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้
ตระหนักด้านความปลอดภัย ปลูกฝังวินัยตั้ งแต่เด็ก มีความรู้ และทักษะตามวินัยจราจร ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับคดีจราจรและสอดคล้องกับ โยชิและคณะ (Joshi et. al, 
2014) ได้ท าการศึกษา Road Traffic Accidents in Hilly Regions of Northern India: What has to be 
Done? พบว่า มีการจดัการรูปแบบถนน คือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผูใ้ช้รถใช้ถนน มีการ
ควบคุมความเร็วอย่างเข้มงวด  มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน มีสัญลักษณ์สีเรืองแสงบนป้ายเตือน 
หลอดไฟให้ความสว่างพอเพียง หรือให้สวมเส้ือท่ีมี มีคู่มือเพื่อการเดินทาง มีการตรวจจบัระดบั
แอลกอฮอล์ มีการตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ี มีการให้งดใช้เคร่ืองมือส่ือสารระหว่างการขบัรถ 
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อา้งถึงในพวงเพ็ญ อ่อนสี
บุตร, 2551) ท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไวเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภยัทางถนน โดยเน้นการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงัต่อเน่ือง เพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้รถใช้
ถนนไดป้ฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความส าคญัในการบงัคบัใช้กฎหมายดา้นการจราจร 
การคุม้ครองสิทธิของผูใ้ช้รถใช้ถนน และการทบทวน  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้ทนัยุคสมยั
ตลอดเวลา ตลอดจนสนบัสนุนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย การบูรณา
การตั้งจุดตรวจหรือการตั้งจุดสกดักั้นในชุมชน/หมู่บา้น ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาล ส าหรับ
การดา้นบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Service System: EMS) คือ โดยเนน้การ
รักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ สามารถรับส่งผูป่้วยจากท่ีเกิดเหตุไปยงัโรงพยาบาลไดร้วดเร็ว สามารถ
รักษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บให้กลบัมาด ารงชีวิตไดต้ามปกติ โดยมีแนวทางการด าเนินงานพฒันาดา้น
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ระบบบริการ การรับแจ้งเหตุ และการสั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ ตลอดจนมีการจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการบริการแพทยฉุ์กเฉิน
ในกรณีผูป้ระสบอุบติัเหตุจราจรทางถนนและสอดคล้องกบั องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (2558) ได้มีขอ้เสนอแนะส าหรับประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกรอบปฏิญญามอสโกไวว้า่ ให้จดัตั้งหน่วยงานเฉพาะดา้นอุบติัเหตุทางถนน ในสถาบนั ส านกั 
หรือกรม ท่ีมีงบประมาณประจ าปี มีแผนยทุธศาสตร์ครอบคลุมการท างานตลอดทั้งปีและมีบุคลากร
มืออาชีพท่ีเช่ียวชาญ เพื่อผลักดันกฎหมายและสะท้อนข้อมูล ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ปรับปรุงกฎหมาย และเพิ่มการบงัคบัใชก้ฎหมายให้มากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองความเร็ว มีการตรวจวดั
แอลกอฮอลใ์นทุกอุบติัเหตุจราจรทางถนนท่ีรุนแรง 
 3. แนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ควรด าเนินการดงัน้ี 
  3.1 ด้านผูข้ ับข่ี พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวทางท่ีระบุให้ผูข้ ับข่ีชาวต่างชาติท่ีมี
ใบอนุญาตขบัข่ีสากลเท่านั้น ถึงจะไดรั้บอนุญาตให้ขบัข่ียานพาหนะในอ าเภอปาย ถา้หากผูข้บัข่ีไม่
มีใบอนุญาตขบัข่ีก็ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมความรู้เร่ืองกฎจราจรเพื่อให้ทราบ ให้เขา้ใจ และสามารถ
ปฏิบติัตตามได้ และเขา้รับการฝึกสอนขบัข่ีระยะสั้ นจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรอง โดยจะมีการ
ออกใบอนุญาตขบัข่ีชัว่คราว (รายวนั) ให้ นอกจากน้ีผูข้บัข่ีควรมีการศึกษาเส้นทาง วางแผนการ
เดินทางอย่างละเอียดมาล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจากการหยุดรถกะทันหัน     
เล้ียวรถโดยไม่ให้สัญญาณไฟ ใช้โทรศพัท์มือถือน าทาง และจอดรถสอบถามเส้นทางกลางถนน 
เป็นตน้ สอดคล้องกับ กฤตพงศ์ โรจน์รุ่งศศิธร (2549) ศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของ       
ผูข้บัข่ียวดยาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า ควรจดัฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองกฎจราจร หลกัการขบัข่ีปลอดภยั ดา้นการขบัข่ีควรปฏิบติัตามกฎ 3ม. 1ข. คือ ขบัรถดว้ยความ
ไม่ประมาท มีสติ มีน ้ าใจ และเคารพกฎจราจร รวมทั้งผูข้บัข่ีตอ้งมีสภาพร่างกายพร้อมท่ีจะขบัข่ี 
และสอดคลอ้งกบัศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อา้งถึงในพวงเพญ็ อ่อนสีบุตร, 2551) 
ท่ีไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ไวเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัทางถนน 
โดยก าหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มความเขม้งวดมากข้ึนในการออกใบอนุญาตขบัข่ี และก าหนดคุณสมบติั
ของผูข้อใบอนุญาต สร้างความเขม้แข็งและบทบาทของคนในชุมชนโดยการปลูกจิตส านึกความ
การรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจรทางถนน และการใช้ประชาสังคมในการตดัสิน         
ผูท่ี้กระท าผิดกฎจราจรในพื้นท่ีเพื่อเป็นการควบคุมการกระท าผิดของคนในชุมชน มิให้กระท าผิดซ ้ า 
รวมทั้งรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัทางถนน ใหค้นในชุมชนปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด มีวินยั มีความรับผิดชอบ ร่วมกนัดูแล ป้องกนัอุบติัเหตุจราจรทางถนน โดยเฉพาะการเฝ้า
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ระวงัไม่ให้มีผูก้ระท าผิดกฎจราจร เพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุจราจรทางถนน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั พวงเพญ็ อ่อนสีบุตร 
(2551) ศึกษา อุบติัการณ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรของประชากรในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพูน พบวา่ ควรมีการรณรงคป้์องกนัอุบติัเหตุจราจรทางถนน และพฤติกรรมการขบัข่ี โดย
มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด 
  3.2 ดา้นยานพาหนะ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกบัแนวทางท่ีระบุให้สถานประกอบการ
ให้บริการรถเช่าตอ้งตรวจสอบใบอนุญาตขบัข่ีของผูม้าใชบ้ริการทุกคร้ัง โดยให้บริการเฉพาะผูท่ี้มี
ใบอนุญาตขบัข่ีเท่านั้นและใส่ใจในเร่ืองมาตรฐานยานพาหนะ หากพบวา่ช ารุดตอ้งมีการซ่อมบ ารุง
ก่อนน ามาให้บริการทุกคร้ังและเสนอแนวทางท่ีให้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
(GPS Tracker) และการจดับริการรถสาธารณะประจ าจุดสถานท่ีท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบั องับองคิส 
และคณะ (Agbonkhese et al. 2013) ศึกษา Road Traffic Accidents in Nigeria: Causes and Preventive 
Measures ซ่ึงได้เสนอมาตรการป้องกันท่ีจ าเป็นต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ
ไนจีเรีย และเช่ือวา่ถา้ท าตามมาตรการดงักล่าว ทางหลวงของประเทศไนจีเรียก็จะปลอดภยั โดยการ
บงัคบัให้ใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อน
เดินทางใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีก่อนใชง้าน 
  3.3 ดา้นถนน พิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางท่ีระบุใหมี้การวเิคราะห์จดัท าแผนท่ีจุด
เส่ียง การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนนท่ีช ารุดเสียหาย ให้มีสภาพดีพร้อมใชง้าน ดว้ยวสัดุก่อสร้าง
ท่ีถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง รวมทั้งท าความสะอาดไม่ให้มีเศษ
ขยะ หิน ดิน ทราย อยูบ่นพื้นผิวถนน และเสนอเพิ่มเติมใหเมีมาตรการหรือบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่า
ฝืนขายสินคา้บนทางเทา้และบนผิวการจราจร สอดคล้องกบั ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน 
(2550 อา้งถึงในพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร, 2551) ท่ีไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ไวเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภยัทางถนน ในด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) คือ การเร่ง
ปรับปรุงแก้ไขระบบถนนท่ีมีลกัษณะเป็นอนัตราย อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนให้มี
มาตรฐานและปลอดภยั โดยมีแนวทางการด าเนินงานพฒันางานดา้นวิศวกรรม และมาตรฐานการ
ควบคุมปัจจยัเส่ียง สร้างกลไกการตรวจสอบคุณภาพงานดา้นวศิวกรรมและความปลอดภยัทางถนน 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิศวกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับ อังบองคิสและคณะ(Agbonkhese et al, 2013) ศึกษา Road Traffic 
Accidents in Nigeria: Causes and Preventive Measures ซ่ึงได้เสนอมาตรการป้องกันท่ีจ าเป็นต่อ
การลดการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนของไนจีเรียวา่ การใช้สัญลกัษณ์สะทอ้นแสง ส าหรับเตือน 
หรือใหมี้แสงสวา่งเพียงพอบนทอ้งถนน เป็นการลดอนัตรายได ้
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  3.4 ด้านส่ิงแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวทางท่ีระบุให้มีการร้ือถอนป้าย
จราจรท่ีเก่า ไม่ชดัเจน มีการขีดเขียนทบั และป้ายท่ีไม่มีความจ าเป็น หมัน่ตรวจตรา ซ่อมบ ารุงป้าย
จราจรท่ีช ารุด ซ่ึงอาจมีการเพิ่มขอ้ความทั้งภาษาไทย องักฤษ และจีนบนแผน่ป้าย และเพิ่มการดูแล
ดา้นทศันวิสัยการมองเห็นบริเวณขา้งทางดว้ยการตดัแต่งตน้ไม ้ร้ือถอนป้ายโฆษณา ติดตั้งกระจก
โคง้จราจร ทาสีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง เคร่ืองหมายน าทางให้ชดัเจนอยูเ่สมอ และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียงอนัตราย รวมทั้งเขตชุมชนท่ีมีการใชท้างเวลากลางคืน ซ่ึงหากบริเวณ
ดงักล่าวไม่เอ้ือต่อการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างก็ให้ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัอ่ืนทดแทน 
ตลอดจนมีแนวทางท่ีเสนอให้ติดตั้งระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) และ
กลอ้งจบัความเร็ว (Speed Camera) ดว้ย สอดคลอ้งกบั กฤตพงศ ์โรจน์รุ่งศศิธร (2549) ศึกษาสาเหตุ การ
เกิดอุบติัเหตุจราจรของผูข้บัข่ียวดยาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมบัง จงัหวดัชลบุรี พบว่า 
สัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร ควรจดัท า ติดตั้ง ให้เพียงพอ มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีการ
บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และสอดคล้องกับ ศิริธงชัย ชูนาคา (2558) การศึกษาความ
ปลอดภยัทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาบา้นคลองแงะ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบวา่ มี
ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟช ารุด มีขอ้เสนอให้ซ่อมแซม หรือเปล่ียนดวงโคมไฟ โดยให้ความ
เขม้แสงไดม้าตรฐาน 
 3.5 ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช้ พิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางท่ีระบุให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ จราจร บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด ต่อเน่ือง และเสมอภาค ซ่ึงหากบุคลากรเจา้หนา้ท่ีไม่
เพียงพอก็สามารถเพิ่มบุคลากรหรือรับบุคคลเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลืองาน หรือการร่วมกนัสร้าง
มาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงชุมชน และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กฎจราจรท่ีควรทราบ               
โดยจดัท าเป็นคู่มือ แผน่พบั หรือส่ือสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีการฝึกอบรมทกัษะภาษาต่างประเทศ
หรือจดัท าคู่มือภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัทางถนนในการใชส่ื้อสารส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้านการรักษาความ
ปลอดภยั และติดต่อประสานงานกบัองค์กรต่างประเทศ สอดคล้องกบั บุณยรงค์ นิลวงศ์ (2545   
อา้งถึงใน ชวนพิศ หนูจนัทร์, 2552) กล่าววา่ ตอ้งลงโทษผูฝ่้าฝืนอยา่งจริงจงั เป็นตวัอยา่งให้ผูข้บัข่ีมี
จิตส านึก ค านึงถึงความปลอดภยัของผูร่้วมสัญจร และให้ความร่วมมือปฏิบติัตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด การดึงชุมชนให้มีส่วนร่วม และการเห็นความส าคญัของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร           
ทางถนน ตลอดจนเป็นแนวร่วมผลกัดนัให้ผูข้บัข่ีมีการปฏิบติัตามกฎจราจร และสอดคล้องกับ             
ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน (2550 อ้างถึงใน พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร, 2551) ท่ีได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ไวเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภยัทางถนนโดยการ
สนับสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมาย ให้การสนับสนุนเคร่ืองอ านวย
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ความสะดวก วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ส าหรับปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัในการจดัซ้ือจดัหาให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อลด
ความซ ้ าซอ้นในดา้นงบประมาณ 
 3.6 ขอ้เสนอแนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดเป็นแผนการด าเนินงานเชิง
ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ การจดัอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัระยะสั้นจากสถาบนัท่ี
ไดรั้บการรับรองโดยมีการออกใบขบัข่ีชัว่คราวรายวนัให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบขบัข่ี
สากล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัน าอนัเป็นพื้นฐานคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมการขบัข่ี
อย่างปลอดภัย ส าหรับแนวทางการจัดท าป้ายเคร่ืองหมายจราจรท่ีมีข้อความทั้ งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และภาษาจีน และการฝึกทกัษะภาษาต่างประเทศให้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นความ
ปลอดภยัทางถนน ถือเป็นปัจจยัเอ้ือท่ีจ  าเป็นหรือเก้ือกูลต่อในการลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
ส่วนการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลความปลอดภยัทางถนนเบ้ืองต้นผ่านส่ือบาร์โคด้ 2 มิติ และการ
จดับริการรถสาธารณะท่ีไดม้าตรฐานไวป้ระจ าจุดสถานท่ีท่องเท่ียว ถือเป็นปัจจยัเสริมท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของบุคคลและการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความปลอดภัยทางถนน 
สอดคลอ้งกบั กระทรวงมหาดไทย (2558) ท่ีไดเ้สนอแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบติัเหตุจราจร
ทางถนน คือ เนน้สร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานร่วมรณรงค ์
ร่วมก าหนดมาตรการองค์กรรวมถึงบทลงโทษ เพื่อสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก  ป้องกัน
พฤติกรรมเส่ียงในเร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน ใหป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบแนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นและสะทอ้นให้เห็นถึงการน าไปใช้บูรณาการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว จึงควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติร่วมด้วยเพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนจากทั้ งสองฝ่ายและควรมีเวทีการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการ
น าไปใช้บูรณาการแกไ้ขปัญหาและการน าเอาแนวทางดงักล่าวไปทดลองปฏิบติัหรือประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีเป็นรูปธรรม 
 



131 

 

บรรณานุกรม 
 
  
กฤตพงศ์ โรจน์รุ่งศศิธร. (2549). สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่ยวดยานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมแหลมบัง จังหวัดชลบุรี. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา). 

กณัวร์ี กนิษฐพ์งศ.์ (2550). ทางออกของปัญหาจากรถจกัรยานยนตข์องคนไทย ในต านานเร่ือง 
  อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต:์ รถจกัรยานยนตท่ี์ควรจะเป็นส าหรับคนไทยและ 
  อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีควรจะมี. รายงานการสัมมนาระดับชาติเร่ืองอุบัติเหตุจราจร  
  คร้ังท่ี 8,  105-106. กรุงเทพฯ: เมืองทองธานี. 
การพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี, สถาบัน. (2553). สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางบก. 

สืบคน้จาก http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/E4-2-1.html. 
กิตติพร นงค์นวล. (2551). การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์. นครนายก: (ปริญญานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันามนุษย ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒน). 

โกเมน ควรหา. (2553). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในพระสงฆ์ ในจังหวัด
ระยอง. ชลบุรี: (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลเวชปฏิบติั
ชุมชน บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยับูรพา). 

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, ส านกังาน. (2556). แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเพ่ือยกระดับ
ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวต่างชาติ. สืบคน้จาก http://pr.nrct.go.th/?p=1126  

จิรชาย นาบุญมี. (2552). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานศูนย์เดก็เลก็ในอ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพ ร่. (การค้นคว้าอิสระสาธารณ สุขศาสตรมหาบัณ ฑิต , สาขาวิชา            
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

เฉลิมชยั จารุมณี. (2556). ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเท่ียว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.  
(วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่).  

ชวนพิศ หนูจนัทร์. (2552). การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์                  
ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย. (การคน้ควา้อิสระพยาบาล ศาสตรมหา
บณัฑิต, สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่).  

ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  



132 

 

ทนงศกัด์ิ ยิ่งรัตนสุข, พิสมยั เสรีขจรกิจเจริญ และพรทิพย ์เยน็ใจ. (2556). ปัจจยัท านายพฤติกรรม
ความปลอดภยัทางถนนของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา. วิชาการสาธารณสุข, 
22(6) (พฤศจิกายน-ธนัวาคม): 937-943. 

นฤชา เนตรวิชยั. (2550). พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดล าปาง.  (การค้นควา้อิสระพยาบาลศาสตรมหา
บณัฑิต, สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่).  

นฤมล สุมรรคา. (2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา สถานประกอบการจังหวัดสระบุรี. (การคน้ควา้อิสระ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี).  

นิตยา รู้ท านอง. (2550). การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมป่ันจักรยาน
ผู้ สูงอายุบ้านต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย.  (การค้นคว้าอิสระสาธารณสุข             
ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่).  

บริษัทกลางคุ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จ ากัด . (2553). มุ่ งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย .
 สืบคน้จาก http://www.rvp.co.th/service_safty.php. 
ประชาสัมพนัธ์ เขต 1, ส านกั. (2556). การท่องเท่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทาง. สืนคน้จาก

http://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5012. 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, กรม. (2554). แผนท่ีน าทางเชิงกลยทุธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน พ.ศ. 2554-2563. สืบคน้จาก  http://www.roadsafetythailand.com/main/ 
 files/data/strategic_map.pdf.  
ปาย, โรงพยาบาล. (2560). รายงานอุบัติเหตุจราจรทางถนนของอ าเภอปาย. (อดัส าเนา). 
พงษสิ์ทธ์ิ บุญรักษา, พิรัชฎา มุสิกะพงษ,์ ทดัขวญั มธุรชน และรักษา ศิวาพรรักษ.์ (2555). ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบั ติ เหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ของนัก ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: รายงานวิจยัสถานบนั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี.  

พระปกเกลา้, สถาบนั. (2548). การวิจัยประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร.  
 ส านกักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข. 
พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร. (2551). อุบัติการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประชากร

ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน. เชียงใหม่ : การค้นคว้าอิสระสาธารณสุขศาสตร 
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



133 

 

พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ, ส านกังาน. (2554). หยดุอุบัติเหตุบนถนนท่ัวโลก... ภารกิจพิชิต
โศกนาฏกรรมยคุใหม่.. สืบคน้จาก http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ 
media30_1.pdf. 

________. (2554). ไทยติดอันดับ 2 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตายจากอุบัติเหตุสูงสุด. สืบคน้จาก 
http://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/ news1_6.php. 

พาณิชย,์ กระทรวง. (2557). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร. สืบคน้จาก 
http://aec.kapook.com/view50473.html.  

มหาดไทย, กระทรวง. (2558). แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2558. สืบคน้จาก http://ryt9.com/s/cabt/2132586. 

ยทุธนา ราชรักษ.์ (2551). การมส่ีวนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนตามนโยบาย 6 อ. อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช.                
(การคน้ควา้อิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

ระบบสถิติทางการทะเบียน . (2557). สถิติประชากรและบ้าน -จ านวนประชากรแยกรายอายุ .                
สืบคน้จาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/.  

ราชบณัฑิตสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตสถาน. 
วฒันวงศ ์รัตนวราห และจินตวร์ี เกษมศุข. (2553). พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของผูข้บัข่ี

รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครปฐม โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน.             
วิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผงัเมือง, 7(1), 73-86. 

วริินดา สิริสุวรรณ์. (2554). การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจเน่ืองจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ของจังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช). 

วิไลภรณ์ แสนทวีสุข. (2544). การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี. เชียงใหม่: (การคน้ควา้
อิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่).  

ศรีสมร การ่อน. (2539). สาเหตุการเกิดอุบัติภัยจากรถจักรยานยนต์ของผู้ ป่วย โรงพยาบาลล าพูน.  
(การคน้ควา้อิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

ศิริธงชัย ชูนาคา. (2558). การศึกษาความปลอดภยัในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาบ้านคลองแงะ 
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 20,   
8-10 กรกฎาคม 2558 ณ จงัหวดัชลบุรี.  



134 

 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก, สมาคม. (2556). ท่องเท่ียวไทยแรง โกยรายได้ติด
อันดับ 5 ของโลก. สืนคน้จาก http://www.manager.co.th/Travel/ ViewNews.aspx?  
NewsID=9560000076593 

สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
  (พิมพค์ร้ังท่ี 4). อุดรธานี: โรงพิมพอ์กัษรศิลป์.  
สาธารณสุข, กระทรวง. (2559). มอบนโยบายการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ  2560. การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระ ยะ  20 ปี  (ด้ าน
สาธารณสุข), ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 
(หอ้งวายภุกัษ ์ชั้น 4).  

สุรีวลัย ์สะอิดี. (2547). ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตเทศบาลนครยะลา. (วทิยานิพนธ์พยาบาล          
ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์)   

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2558). WHO เสนอ 3 แนวทาง – 
หวงัไทยลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนส าเร็จ.  สืนคน้จาก  http://news.thaipbs.or.th   

องคก์ารอนามยัโลก. (2530). Prevention Of Accidents. สืบคน้จาก 
http://apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/120728/1/em_rc34_13_en.pdf?ua=1 

________. (2556). ไทยติดท่ี 3 ของโลก ประเทศท่ีมคีนตายจากอุบัติเหตุทางถนน. สืบคน้จาก
http://www.thairath.co.th/comtent/359132 

________. (2558). ข้อมลู 10 ประเทศผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของโลกปี 2557. สืนคน้จาก
http://www.ddd.or.th/content-view-3213.htm 

อธิราช มณีภาค. (2558). ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร. 
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศษสตรดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ)์.  

อนุชิดา พลายอยู่วงษ์. (2556). ความพร้อมในการให้บริการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับอากาศสายอีสาน-เหนือ. (การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ).  

Agbonkhese, Yisa, Agbonkhese, Akanbi, Aka and Mondigha. ( 2013). Road traffic accidents in 
geria: causes and preventive measures.  Civiland Environmental Research, 3(13), 
90-99. 



135 

 

Anil Kumar Joshi, Chitra Joshi, Mridu Singh and Vikram Singh. (2014). Road traffic accidents in 
hilly regions of northern India: what has to be done?, World J Med. 5,(2), 112-115. 

Cronbach, Lee J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row 
Publishers.  

Eduardo A Vasconcellos. (2005). Traffic accident risks in developing countries: superseding 
biased approaches, Campo Grande, 1-11. 

Green, L.W. and Kreuter. (2005). M.W.Health promotion planning an educational and ecological 
Approach. (4thed). New York: McGraw Hill.  

Lyndel J. Bates, Jeremy Davey, Barry Watson, Mark J. King and Kerry Armstrong. (2014) 
Factors contributing to crashes among young drivers, Sultan Qaboos University 
Medical Journal, 14, 297-305. 

Thaned Satiennam, (2005). Traffic accidents in Thailand. IATSS RESEARCH, 29(1), 88-100.  
 



136 

 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
 
ช่ือ – นามสกุล    นางสาวนวพร จารุมณี 
 
วนั เดือน ปีเกดิ    30 มกราคม 2532 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน      14 หมู่ 2 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      รหสัไปรษณีย ์50150 
 
ประวตัิการศึกษา    พ.ศ. 2554  วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
         สถาบนัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2555 - 2556 ผูป้ระสานงานโครงการ UNFPA / EU 
         ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
      พ.ศ. 2556 – 2561 นกัทรัพยากรบุคคล 
         ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
      พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
         องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  
 



 

 

   
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 

ภาคผนวก ก 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 
 
1. นายปฐม    นวลค า  นกัวชิาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
        ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
2. นางสาวหทยัรัตน์  ทองเขียว  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
3. นางพชัราภรณ์  วมิาลยั  ครูช านาญการพิเศษ 
        โรงเรียนบา้นในสอย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

 

ภาคผนวก ข 
 
 
แบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการท าวทิยานิพนธ์ของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแนวค าถาม

ของแบบสอบถาม 
 

 



140 

 

 
 
 
 
 
 
 



141 

 

 
 
 
 
 



142 

 

 
 
 
 
 



143 

 

 
 
 
 
 
 



144 

 

 
 
 
 
 



145 

 

 

 
 
 
 
 



146 

 

 

 
 
 
 



147 

 

 

 
 
 
 
 



148 

 

 

 
 
 
 
 



149 

 

 

 
 
 
 



150 

 

 

 
 
 
 



151 

 

 

 
 
 
 



152 

 

 

 
 
 
 



153 

 

 

 
 
 
 



154 

 

 

 
 
 



155 

 

 

 
 
 



156 

 

 

 
 
 
 
 
 



157 

 

 

 
 
 
 



158 

 

 

 
 
 
 
 



159 

 

 

 
 
 
 
 



160 

 

 

 
 
 
 



161 

 

 
 

 
 
 



162 

 

 
 



163 

 

ภาคผนวก ค 
 
 

เอกสารค าช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวจิัย 

(Participant Information Sheet) 

เรียน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 ขา้พเจา้ นางสาวนวพร จารุมณี นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 14 หมู่ท่ี 2 ต าบลข้ีเหล็ก 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์50150 หมายเลขโทรศพัท์ 088-2691639 มีความ

ประสงคข์อความร่วมมือจากท่าน เขา้ร่วมโครงการวิจยั เร่ือง “การจดัการความปลอดภยัการจราจร

ทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” 

 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน และศึกษา
การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเสนอแนวทางการ
จดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจดัการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี และประชาชนรวมถึง
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความปลอดภยัจากการจราจรทางถนนเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถน าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์สู่แผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินงานด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ท่านได้รับเชิญให้เขา้ร่วมการวิจยัน้ี เพราะท่านเป็นบุคคลหน่ึงซ่ึงมีส่วนร่วมในการวาง
แนวทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการจราจรทางถนน ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ระยะเวลาในการท าวจิยัทั้งส้ิน 2 เดือน โดยมีขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
  1. การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ซ่ึงจะมีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้ งหมด 35 
คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน ใชร้ะยะเวลาในการท าวิจยั ประมาณคร้ังละ 1 ชัว่โมงต่อ
กลุ่ม หากท่านตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ จะมีขั้นตอนการวิจยั คือ การร่วมให้ขอ้มูลและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน และการจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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  2. การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงจะมีผู ้เข้าร่วมการวิจัย 385 คน ใช้
ระยะเวลาในการท าวิจยั ประมาณ 30 นาที หากท่านตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ จะมีขั้นตอนการ
วจิยั คือ การตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั แนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของ
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
  3. การประชุมระดมความคิด (Brainstorming) ซ่ึงจะมีผูเ้ข้าร่วมการวิจยั 30 คน ใช้
ระยะเวลาในการท าวจิยัประมาณ 3 ชัว่โมง หากท่านตดัสินใจเขา้ร่วมการวจิยัแลว้ จะมีขั้นตอนการ
วิจยั คือ การพิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ เก่ียวกบัแนวทาง
การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีได้จากการ
ประชุมสนทนากลุ่มย่อย และ การตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อให้ผูศึ้กษาไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาให้เป็นแนวทางฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได ้
 ทั้งน้ี การเขา้ร่วมการวจิยัดงักล่าวในทุกขั้นตอน ไม่มีค่าตอบแทนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
 การเขา้ร่วมการวิจยัของท่านเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ หากท่านไม่เขา้ร่วมในการวิจยัน้ีก็
จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน และไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีท่านควรไดรั้บ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
ถูกเก็บรักษาไวไ้ม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ อภิปราย 
หรือพิมพเ์ผยแพร่ในภาพรวม แต่ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเป็นรายบุคคล อาจมีการตรวจสอบได ้จาก
สถาบัน หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้าน
สาธารณสุขในมนุษย ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ 
 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ทั้ งด้านประโยชน์และโทษ ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยัน้ี ท่าน
สามารถติดต่อ นางสาวนวพร จารุมณี ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 14 หมู่ท่ี 2 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50150 หมายเลขโทรศพัท ์088-2691639 ได ้(ในเวลาราชการ) 
 โครงการวิจยัน้ี ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัด้าน
สาธารณสุขในมนุษย ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีอยู ่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 129 ถนน
ขุนลุมประพาส ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย ์58000 หมายเลข
โทรศพัท ์053-611281 ต่อ 118 หากท่านไดรั้บการปฏิบติัไม่ตรงตามท่ีระบุไว ้ท่านสามารถติดต่อกบั
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือผูแ้ทนไดต้ามสถานท่ี และหมายเลขโทรศพัทข์า้งตน้ 
 

        ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ 
                  นวพร จารุมณี 
         (นางสาวนวพร   จารุมณี) 
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ภาคผนวก ง 
 

 

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิัย โดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ 

(Informed Consent Form) 

 ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย เร่ือง การจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                
ดว้ยความสมคัรใจ โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียดของการวิจยั เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ประโยชน์
ท่ีได้รับ ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือไดรั้บการปฏิบติัและสิทธิประโยชน์ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารค าช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (Participant Information Sheet) โดยขา้พเจา้ไดซ้ักถาม
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมการวจิยัดงักล่าวน้ี เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 โดยขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมการวจิยัในขั้นตอน 
  การประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 
  การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)  
 ขา้พเจา้ยินดีให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าวิจยัคร้ังน้ี หากขา้พเจา้ได้รับ
ความเสียหาย หรือเส่ือมเสีย จากการน าขอ้มูลของขา้พเจา้ไปเผยแพร่ต่อผูอ่ื้น ไม่วา่จะโดยวิธีใดๆ ก็
ตาม ขา้พเจา้จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย และแจง้ให้ผูท้  าการวิจยัทราบถึงความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในทันที มิเช่นนั้ นจะถือว่าข้าพเจ้าท าให้การคุ้มครองความปลอดภัยเป็นโมฆะ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความในเอกสารค าช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั และหนงัสือยนิยอมแสดงเจตนา
ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัน้ี โดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือช่ือไว ้

ลงช่ือผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 

 

 

............................................ 

(...............................................) 

วนัท่ี...................................... 

ลงช่ือผูท้  าการวจิยั 

 

 

............................................ 

   ( นางสาวนวพร  จารุมณี) 

วนัท่ี..................................... 

ลงช่ือพยาน 

 

 

............................................ 

(...............................................) 

วนัท่ี..................................... 
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ภาคผนวก จ 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

แนวค าถามการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

การวจัิยเร่ือง การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
วนัท่ี  ........................................ เวลา ......................................................................................... 
สถานท่ี ……………………….……......................................................................................……… 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
 ผูใ้หข้อ้มูล ............................................................................................................... 
 อาย ุ...................................... ปี เพศ ........................ อาชีพ .................................... 
 ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี ..................... ถนน .......................... ต าบล .................................... 
 อ าเภอ ................................... จงัหวดั ..................................................................... 
ตอนที ่2 ข้อคิดเห็น เกีย่วกบัความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2.1 สถานการณ์ดา้นความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในปัจจุบนั และ 3 ปียอ้นหลงั เป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เป็นอยา่งไร 
  2.2.1 ปัจจยัดา้นผูข้บัข่ี 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.2.2 ปัจจยัดา้นยานพาหนะ 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
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  2.2.3 ปัจจยัดา้นถนน 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.2.4 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.2.5 ปัจจยัดา้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 2.3 นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ หรือวิธีการ ในการบริหารจัดการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานท่านด าเนินการ
อยา่งไร 
  2.3.1 หน่วยงานด าเนินการอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.3.2 ความส าเร็จในการบริหารจดัการของหน่วยงานเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.3.3 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการของหน่วยงานเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.3.4 ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการของหน่วยงานเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.3.5 ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาในการบริหารจดัการของหน่วยงานเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
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 2.4 ความหมาย และเป้าหมาย ของการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  2.4.1 ความหมายควรนิยามอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.4.2 เป้าหมายควรเป็นอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 2.5 วิธีบริหารจดัการ ท่ีคาดวา่จะน าไปใช้ด าเนินการให้เกิดความปลอดภยัการจราจรทาง
ถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  2.5.1 ดา้นผูข้บัข่ีควรด าเนินการอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.5.2 ดา้นยานพาหนะควรด าเนินการอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.5.3 ดา้นถนนควรด าเนินการอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.5.4 ดา้นส่ิงแวดลอ้มควรด าเนินการอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
  2.5.5 ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายควรด าเนินการอยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 2.6 ปัจจัยท่ีท าให้การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฉ 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

แนวค าถามแบบสอบถาม (Questionnaire) 

การวจัิยเร่ือง การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
  เป็นการศึกษาโดย น าข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) มา
วิเคราะห์ ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อน าไปสู่การสร้างแนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  ค าช้ีแจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการด าเนินงานด้าน
การจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ     

 ชาย    หญิง 

2. อาย ุ

  ต  ่ากวา่ 20 ปี    21 – 30 ปี    31 – 40 ปี 

  41 - 50 ปี    51 – 60 ปี    61 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้   

 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส. 

 ปริญญาตรี    อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 

 

4. สถานภาพ 

 โสด     สมรส    ม่าย / หยา่ 

5. อาชีพ 

  รับราชการ พนกังาน ลูกจา้งของรัฐ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

  พนกังาน ลูกจา้งเอกชน      คา้ขาย 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั      รับจา้งทัว่ไป 

  นกัเรียน / นกัศึกษา       วา่งงาน / เกษียณ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 

6. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปาย 

  นอ้ยกวา่ 10 ปี   11 – 20 ปี    21 – 30 ปี 

  31 - 40 ปี    41 – 50 ปี    51 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องวา่งเพื่อระบุระดบัของแนวทางท่ีควรด าเนินการ ในการ
จดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ข้อ

ที่ 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร 

ทีค่วรด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านผู้ขับข่ี 

1 ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีสากล จึงจะ

ไดรั้บอนุญาตใหข้บัข่ียานพาหนะในอ าเภอปาย 

     

2 ผูข้บัข่ีชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีสากล ตอ้ง

ไดรั้บการอบรมความรู้เร่ืองกฎจราจร และฝึกสอน

การขับข่ีปลอดภัยระยะสั้ นจากสถาบันท่ีได้การ

รับรอง โดยมีการออกใบขบัข่ีชัว่คราว (รายวนั) ให ้ 

     

3 ผูข้บัข่ีตอ้งศึกษาและวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว

มาล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุ 

     

4 ผู ้ข ับข่ีต้องแต่งกายให้รัดกุม เหมาะสม ไม่สวม

กระโปรงยาว 

     

5 ผูข้บัข่ีตอ้งไม่ท ากิจกรรมอ่ืนขณะขบัข่ียานพาหนะ 

เช่น ถ่ายรูป ใช้โทรศพัท์ พูดคุยกับผูข้บัข่ีอ่ืน เป็น

ตน้ 

     

6 ผูข้บัข่ีตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่

ด่ืมสุรา ไม่ทานยาท่ีมีฤทธ์ิกดประสาท ขณะขบัข่ี

ยานพาหนะ 

     

7 ผูข้บัข่ีทราบ เขา้ใจ เคารพ และปฏิบติัตามกฎจราจร       
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ข้อ

ที่ 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร 

ทีค่วรด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านผู้ขับข่ี (ต่อ) 

8 ผูข้บัข่ีมีประกนัภยัการท่องเท่ียว และประกนัภยัรถ

เช่า 

     

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านยานพาหนะ 

9 ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งน ารถเขา้ตรวจสภาพตาม

ก าหนดระยะเวลา และมาตรฐานของกรมการขนส่ง

ทางบก 

     

10 ร้านให้บริการรถเช่า ตอ้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะท่ี

ช ารุดให้กลับมามีสภาพปกติพร้อมใช้งานก่อน

น ามาบริการใหเ้ช่า 

     

11 ร้านให้บริการรถเช่า ต้องไม่น ายานพาหนะมา

บ ริก ารให้ เช่ ากับ ผู ้ข ับ ข่ี ช าว ต่ างช าติ ท่ี ไม่ มี

ใบอนุญาตขบัข่ีสากล 

     

12 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ต้องมีส่วนควบ

และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถ ตามท่ีกระทรวง

คมนาคมก าหนด เช่น ระบบห้ามล้อ แตรสัญญาณ 

ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ ท่ีพกัเท้า เป็นตน้ อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ 

     

13 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ต้องไม่ มีการ

ดดัแปลง เช่น เปล่ียนสีของโคมไฟหนา้รถเป็นไฟซี

นอล เปล่ียนขนาดท่อไอเสียใหใ้หญ่ข้ึน เปล่ียนเสียง

สัญญาณแตรเป็นเสียงอ่ืนหรือแตรลม เป็นตน้ 
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ข้อ

ที่ 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร 

ทีค่วรด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านยานพาหนะ (ต่อ) 

14 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ตอ้งเป็นประเภท

เกียร์ธรรมดาเท่านั้น 

     

15 ยานพาหนะท่ีน ามาบริการให้เช่า ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์
ติดตามต าแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS Tracker) เพื่อ
ตรวจสอบพฤติกรรมการขับข่ี ต าแหน่ง เส้นทาง 
ความเร็ว เป็นตน้ 

     

16 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจดับริการรถสาธารณะท่ีได้

ม าตรฐาน  ป ระจ า จุดส ถ าน ท่ีท่ อง เท่ี ยว  เพื่ อ

ใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียว 

     

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านถนน 

17 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวิเคราะห์จุดเส่ียงอนัตราย เพื่อ

สร้างแผนท่ีจุดเส่ียง  

     

18 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบและซ่อมบ ารุงถนน

ท่ีช ารุดเสียหาย ใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

     

19 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควบคุมคุณภาพวสัดุก่อสร้าง

ให้ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างถนนของ

กรมทางหลวง 

     

20 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าความสะอาดถนนอยูเ่สมอ 

ไม่ใหมี้เศษขยะ หิน ดิน ทราย 

     

21 พื้นท่ีถนนคนเดิน (ถนนชัยสงคราม) ตอ้งก าหนด

ช่วงเวลาและบริเวณ ท่ีผอ่นผนัให้ขายสินคา้บนทาง

เทา้และบนผวิการจราจร 
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ข้อ

ที่ 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร 

ทีค่วรด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านถนน (ต่อ) 

22 ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการรุกล ้ า กีดขวางบน

พื้นท่ีถนนและทางเท้า เช่น เล้ียงสัตว์ ขายสินค้า 

(นอกเหนือพื้นท่ีผอ่นผนัตามขอ้ 21) 

     

23 ขยายเขตทางของถนนใหก้วา้งข้ึน      

24 เพิ่มเส้นทางส าหรับรถจกัรยาน      

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านส่ิงแวดล้อม 

25 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งป้ายเคร่ืองหมายน าทาง

แสดงสภาพหรือลักษณะของถนน เพื่อเตือนหรือ

แนะน าทางจราจร 

     

26 มีข้อความทั้ งภาษาไทย อังกฤษ และจีน บนป้าย

เคร่ืองหมายจราจร เพื่อส่ือความใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
     

27 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร้ือถอนป้ายท่ีเก่า ไม่ชดัเจน มี

การขีดเขียนทับ และไม่มีความจ าเป็น เช่น ป้าย

จราจร ป้ายแสดงข้อมูลสถานประกอบการท่ีพัก     

รีสอร์ท 

     

28 หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องตัดแต่งต้นไม้ ก าจัดป้าย

โฆษณา หรือติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณข้าง

ทาง และจุดเส่ียงอนัตราย เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็น 

     

29 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟ

กระพริบเพิ่มเติม บริเวณจุดเส่ียงอนัตราย ทางแยก 

ทางต่างระดบั ทางลาดชนั ทางโคง้รัศมีแคบ รวมทั้ง

เขตชุมชนท่ีมีการใชท้างเวลากลางคืน 
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ข้อ

ที่ 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร 

ทีค่วรด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

30 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตั้ งอุปกรณ์อ านวยความ

ปลอดภัยอ่ืนทดแทนในบริเวณท่ีไม่เอ้ือต่อการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง เช่น ปุ่มสะทอ้นแสง หลกัน า

ทาง หรือไฟกระพริบ  

     

31 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรบน

พื้นทางและเคร่ืองหมายน าทางใหช้ดัเจน 
     

32 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (Closed Circuit Television) และกล้องจบั

ความเร็ว (Speed Camera) 

     

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านกฎหมายและการบังคับใช้ 

33 ต ารวจ จราจร บงัคบัใช้กฎจราจรอย่างเขม้งวดและ

ต่อเน่ือง เร่ืองใบอนุญาตขบัข่ี การหยุดรถ/จอดรถ 

การใชค้วามเร็ว และตรวจวดัแอลกอฮอล์ 

     

34 จดัระเบียบการจราจรใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพ

ถนนและการจราจร เช่น ยกเลิกการจอดแบบสลบั

วนัคู่วนัค่ี เป็น ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดแนว ใน

บางเส้นทางหรือบางเวลา 

     

35 ต ารวจ จราจร บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาคโดย

ไม่มีขอ้ยกเวน้ ทั้งดา้นเช้ือชาติ หรือช่วงเทศกาล 
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ข้อ

ที่ 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร 

ทีค่วรด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านกฎหมายและการบังคับใช้ (ต่อ) 

36 ร้านให้บริการรถเช่า ต้องแจกคู่มือการขับข่ี และ

จดัท าแผ่นพบัหรือบอร์ดแสดงขอ้มูลสถานการณ์

ความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอปาย ให้กับ

ผูใ้ชบ้ริการรถเช่า 

     

37 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎ

การจราจรท่ีควรทราบ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 

บาร์โคด้ 2 มิติ (QR Code) หรือ Video Clip 

     

38 ฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าท่ี ท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

ดา้นความปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย 

     

39 เพิ่มบุคลากรต ารวจ จราจร หรือ รับบุคคลเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลืองานด้านความปลอดภยัทาง

ถนนของอ าเภอปาย 

     

40 สร้างมาตรการทางสังคม/ขอ้ตกลงชุมชน เพื่อความ

ปลอดภยัทางถนนของอ าเภอปาย 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัย

การจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ค าช้ีแจง โปรดระบุข้อความเพ่ือแสดงความคิดเห็นของท่านเพิม่เติม 
1. ดา้นผูข้บัข่ี 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ดา้นยานพาหนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ดา้นถนน  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. ดา้นกฎหมายและการบงัคบัใช ้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก ช 
 
 

เอกสารการพจิารณารับรองจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิย 
ด้านสาธารณสุขในมนุษย์ จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 



179 

 

ภาคผนวก ซ 
 
 

ภาพประกอบการศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 การประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยมีผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการท่ีรับผดิชอบ         
งานดา้นการท่องเท่ียวหรืองานดา้นอุบติัเหตุ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมใหข้อ้มูล 
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ภาพท่ี 4.13 การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีนายเฉลิมชยั จารุมณี หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นการท่องเท่ียว น าเสนอผลการศึกษา 

แนวทางการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย 
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ภาพท่ี 4.14 การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีนายธนกฤต ฉนัทะจ ารัสศิลป์ นายอ าเภอปาย เป็นประธานในท่ีประชุม 

 



182 

 

ภาคผนวก ฌ 
 
 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)  
 
 

 
 
 



183 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 

 

 

 
 



186 

 

ภาคผนวก ญ 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

 


