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ค าน า 
 
 

จังหวัดสกลนคร มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีสูงมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญมากอย่างหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากอุบัติเหตุเหล่านี้ส่งผลท าให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและ
พิการเพ่ิมมากขึ้น ยังความสูญเสียต่อทั้งจ านวนประชากรและระบบเศรษฐกิจจังหวัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็ก นักเรียนและนักศึกษา นับจากระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเติบโต เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต จากรายงานการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พบว่าในปี พ.ศ. 2563 เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 
11,840 ครั้ง   มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2,382 คน และมีผู้เสียชีวิต 270 ราย ในจ านวนผู้เสียชีวิตนี้
เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 24 ปี จ านวนมากถึง 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือเป็นการป้องกัน บรรเทาหรือลดจ านวนอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย          
จึงเห็นชอบจัดท าหลักสูตรค่ายอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด 
พิชิตอุบัติเหตุทางถนน" ระดับมัธยมศึกษาฉบับนี้ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนนโดยใช้วิธีการอบรมปลูกฝังวินัยจราจรให้เกิดองค์ความรู้ส าหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ มัธยมศึกษา 

 

หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัตเิหตุในเขตพืน้ที่สกลนคร 
“ทักษะคิด พิชิตอุบตัิเหตุทางถนน” 

 ระดับ มัธยมศึกษา 
 

1. ความเป็นมาของหลักสูตร 
 ปัจจุบันเด็กและเยาชนจ านวนมาก  มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง    
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเดินทางดัวยการขับขี่รถ  การโดยสารประจ าทาง หรือขับขี่รถจักรยานยนต์      
ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น  และการเดินทางที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด  ก็คือขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  จากการรายงานสถาการณ์อุบัตอิเหตุ
ทางถนน พบว่า สถิติการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุแยกตามประเภทของรถ เกิดจากรถจักรยานยนต์    
ร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในวัยเด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 15  และข้อมูลรายงานของจังหวัดสกลนคร  มีสถิติ 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีสูงมาก เป็นปัญหาของจังหวัดเนื่องจาก มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและ
พิการเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็ก   นักเรียน   นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา               
ถึงระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต จากการรายงานการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมบูรณาการ
จัดท าหลักสูตร ๓ ฐานแล้วพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดอุบัติเหตุ ๑๑,๘๔๐  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๒,๓๘๒  คน 
และผู้เสียชีวิต ๒๗๐  ราย  เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน  อายุ  ๑๐ - ๒๔  ปี  จ านวน  ๗๗  ราย  คิดเป็น        
ร้อยละ  ๒๙ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและปลูกฝัง
วินัยจราจรให้แก่เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร      
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ  เด็กและเยาชน รวมถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย       
ต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกความปลอดภัยให้เหมาะสมกับวัย โดยผ่านการเข้าถึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก และเยาชนในหลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งการสร้างวินัยและการมีทั กษะการคิด       
เป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยสร้างเด็กให้รู้จักเคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่  ประกอบกับการมีทักษะการ
คิด  รู้จักแยกแยะ     สิ่งที่ควรท า ไม่ควรท า  รู้จักคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผลของการขับขี่อย่างปลอดภัย
และความเสี่ยงของการขับขี่  จะช่วยให้เด็ก และเยาชนตลอดจนประชาชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ     
มีจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 เพ่ือเป็นการป้องกัน บรรเทาหรือลดจ านวนอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย          
จึงเห็นชอบจัดท าหลักสูตรป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุ
ทางถนน" เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนโดยใช้วิธีการอบรมปลูกฝังวินัยจราจร



หน้า 2    
 

 

 
หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ มัธยมศึกษา 

 

ให้เกิดองค์ความรู้ส าหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและประชาชน      
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักการของหลักสูตร 
    หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” 
ระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความปลอดภัยทางถนน  เป็นกิจกรรมและมวล
ประสบการณ์  ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย  สร้างวินัยที่ดี  ฝึกให้เด็กมีทักษะการคิด น าไปสู่
การปฏิบัติ  สร้างความปลอดภัยในชีวิต โดยมีหลักการ  ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่  วินัยจราจร  และกฎจราจร  
 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีวินัย 
ตระหนักถึงความส าคัญ ความปลอดภัยในการขับขี่  และแสดงออกอย่างถูกต้อง 
 

3. ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
 1.  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย วินัยในการขับขี่  และกฎจราจร ให้แก่
ผู้เรียน 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ 
 

4. โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา 
 หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุ      
ทางถนน" เป็นความพยายามในการหาแนวทางลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นปัญหาส าคัญของ
จังหวัดสกลนคร ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการจ านวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่เป็นเด็ก นักเรียนจากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความตระหนัก ปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็ก นักเรียน 
เยาวชนและนักศึกษาเหล่านี้ให้เกิดความรับผิดชอบด้านการจราจรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนครด้วย จึงได้ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน" นี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

วิทยากร 

1 ขั้นตอนที่ 1 ตระหนักรู้ 
ให้ความรู้ด้านการจราจร การป้องกัน ความปลอดภัย 
อันตรายและความเสียหาย 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาบทความ “สูญ-เศร้า สู่ข้อปฏิบัติคดี
อุบัติเหตุ” 
กิจกรรมที่ 2 บรรยาย/ให้ความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการจราจร ด้านคน ด้านยานพาหนะ  
   ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม 
2. การป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันความเสี่ยงจากการจราจร 
3. ความปลอดภัยจากการจราจร 
4. อันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดจากการจราจร 

2 ต ารวจจราจร/
ทีมวิทยากร 

2 ขั้นตอนที่ 2 สู้ปัญหา  
กิจกรรมที่ 1 
   ศึกษา VTR เรื่อง สิทธิกับความปลอดภัยทางถนนและเรื่อง
ยกระดับสิทธิความปลอดภัยทางถนน ด้วยมาตรการองค์กร 
น าเสนอในงานสัมมนาระดับชาติครั้งท่ี 11 
กิจกรรมที่ 2 น าเสนอเสนอแนวทางเลือกเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดอันตรายหรือความเสียหาย 
   2.1 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจาก
การจราจรเนื่องจากคน 
   2.2 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจาก
การจราจรเนื่องจากยานพาหนะ 
   2.3 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจาก
การจราจรเนื่องจากถนน 
   2.4 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจาก
การจราจรเนื่องจากสิ่งแวดล้อม 

3 กรมป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

3 ขั้นตอนที่ 3 น าพาสู่ความปลอดภัยท่ียั่งยืน 
1. ศึกษา VTR “ภัยเงียบ (อุบัติเหตุทางถนน)”  
2. การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนตนและ
กระตุ้นให้บุคคลแวดล้อมเกิดจิตส านึกที่ดีต่อการร่วมสร้าง

3 ทีมวิทยากร 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ มัธยมศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

วิทยากร 

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอันตรายที่เกิด
จากการใช้รถจักรยานยนต์  เน้นวินัยเชิงบวก 
    1.1 ปัจจัยด้านคน ปรับพฤติกรรมการขับรถ การใช้รถใช้
ถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร ประสบการณ์ในการขับขี่ 
ประสาทการรับรู้  ความตั้งใจในการขับขี่ กิจกรรมในรถ 
สภาวะร่างกาย เพศ อายุ ลักษณะการเดินทาง 
   1.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ สภาพยานพาหนะที่ปลอดภัย 
   1.3 ปัจจัยด้านถนน ปรับปรุงสภาพผิวทาง อุปกรณ์
ควบคุมจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง สิ่งอ านวยความสะดวก  
แนวเส้นทางและรูปตัด รัศมีโค้ง การยกโค้ง การขยายโค้ง  
ระยะมองเห็น  
    1.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ค านึงถึงสภาพอากาศขณะ
เดินทาง 
    1.5 ปัจจัยด้านนโยบายเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจร ด้าน 
ผู้ขับขี่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายของผู้ขับขี่และด้าน
วิศวกรรมจราจร 
3. การสร้างกลุ่ม เยาวชนแกนน า “วัยรุ่น สกลปลอดภัย 
 ใส่ใจอุบัติเหตุ” 
4. วางแผนกิจกรรมหาแนวทางที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนน 

 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

6. รูปแบบกิจกรรม  
     ค่ายอบรมระยะสั้นเรื่อง ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 8 ชัว่โมง (1 วัน) 
 -  กิจกรรมกลุ่ม 

 - การบรรยาย 

 - การน าเสนอ 

 - ฝึกปฏิบัติ 
   หมายเหตุ รูปแบบกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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7. สื่อการอบรม  
1. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
2. แผ่นพับ  
3. ป้ายนิเทศ  
4. VTR 
5. วัสดุอุปกรณ์ของจริง 

  6. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี สีดินสอ กระดาษ A4 
 
8. สถานที่ฝึกอบรม  
 หอประชุม (ตามความเหมาะสม) 
 

9. การวัด/ประเมินผล  
1. แบบทดสอบก่อนอบรม  

  2. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินกิจกรรม  
4. แบบทดสอบหลังอบรมและ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  และเกิดความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นพลังในการสร้างคนดีมีวินัย  
 2. เด็กและเยาวชนมีโอกาสใด้เรียนรู้กฎหมาย กฎจราจร และการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บจากการขับข่ี เป็นพลังจิตอาสาท าความดี  
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11. ค่ายอบรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคดิ พิชิตอุบัติเหตุ
ทางถนน” ระดับมัธยมศกึษา 

 

 

ตารางการอบรม “ค่ายทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” 

 
เวลา กิจกรรม / สื่อ ผู้รับผิดชอบ 

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการอบรม 
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ ประธานท่ีประชุม 
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (แบ่งกลุ่ม) คณะกรรมการ

นันทนาการ 
09.00 – 10.๓0 น. กิจกรรมขั้นตอนท่ี 1 ตระหนักรู ้

สร้างความตระหนักด้านการจราจร บทความ/บรรยาย 
กิจกรรมที่ 2 บรรยาย/ให้ความรู ้
การตรวจสอบความรู้ของตนเองดา้นวินัยจราจร 

ต ารวจจราจร/
คณะกรรมการอบรม 
คณะกรรมการอบรม 

10.๓0 – 11.00 น. น าเสนอ “สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ” 
11.00 - 12.00 น. ขั้นตอนท่ี 2 สู้ปัญหา 

กิจกรรมที่ 1 
   ศึกษา VTR เรื่อง สิทธิกับความปลอดภัยทางถนนและเรื่อง
ยกระดับสิทธิความปลอดภัยทางถนน  
กิจกรรมที่ 2 น าเสนอแนวทางเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหาย 

ปภ./คณะกรรมการ
อบรม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร และกิจกรรมยามเที่ยง คณะกรรมการอบรม 
13.00 – 14.๓0 น. ขั้นตอนท่ี 3 น าพาสู่ความปลอดภยัที่ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา VTR “ภัยเงียบ (อุบัติเหตุทางถนน)”  
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างกลุ่ม เยาวชนแกนน า “วัยรุ่น 
สกลปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” 
กิจกรรมที่ ๓ วางแผนกิจกรรมหาแนวทางท่ีจะช่วยลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ปภ./คณะกรรมการ
อบรม 

14.๓0 – 15.00 น. การน าเสนอ  
15.00 – 16.00 น. จ าลองการใช้ถนน การสอบใบขับขี่ และการขับขี่ปลอดภัย ต ารวจจราจร/

คณะกรรมการอบรม 
16.00 – 16.30 น. ประเมินความพึงพอใจในการอบรม 

มอบเกียรติบัตรและปดิการประชุม 
คณะกรรมการอบรม 
  

หมายเหตุ   กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กิจกรรมและเนื้อหาการอบรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 ตระหนักรู ้

 
กิจกรรมที่ 1  บทความ สูญ-เศร้า สู่ข้อปฏิบัติคดีอุบัติเหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 มิ.ย. 2564  212  แผนงาน : ศวปถ.& มนป.      

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรหยุดแค่ความเศร้า แต่ควรผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
ทุกคน 

           เหตุการณ์รถยนต์ BMW Z4 เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชนกับรถยนต์อีกคัน บริเวณทางลง
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ท าให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 1 คน 
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สภาพการชนที่พบความเสียหายรุนแรงถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นเมื่อมีภาพจากกล้องหน้ารถคัน
อ่ืนปรากฏให้เห็นความเร็วและลักษณะการขับขี่ท่ีอันตรายทั้งท่ีมีฝนตก ย้อนไปถึงการไลฟ์สดของหญิงสาว
ในรถคู่กรณีท่ีส่งเสียงเชียร์ให้ใช้ความเร็วระหว่างเดินทาง 

ท่ามกลางความสูญเสียที่เกิดข้ึน เพ่ือไม่ให้สูญเปล่า นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการ
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มองว่าอุบัติเหตุรุนแรงครั้งนี้ควรน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง “เชิง
ระบบ” ให้มีข้อก าหนดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะการตรวจสอบความเร็วที่เป็น
หลักฐานส าคัญในคดีอุบัติเหตุ แต่ที่ผ่านมากระบวนการเก็บข้อมูลเหล่านี้ยังไม่รัดกุม ส่วนหนึ่งมาจากไม่ได้
ระบุเป็นข้อปฏิบัติชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ เช่น หากมีกล้องหน้ารถกระบวนการหลังเกิดเหตุต้องก าหนด
ชัดเจนว่าผู้ใดมีหน้าที่ต้องเก็บซิมการ์ดกล้อง หากมีกล้องหน้ารถต้องเอามาประกอบหลักฐานด้วย 

อย่างไรก็ตาม รถยนต์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตั้งอุปกรณ์ Event Data Recorder หรือ EDR 
บริเวณพวงมาลัยรถ ซึ่งเป็นอุปกรณ์คล้ายกล่องด าท าหน้าที่บันทึกข้อมูลส าคัญอย่างการใช้ความเร็วรถ 
การท างานของถุงลมนิรภัย สามารถใช้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันความเร็วขณะชนที่แม่นย ากว่าเข็ม
ไมล์ ซึ่งไม่สะท้อนความเร็วที่แท้จริงจังหวะการชน  

การตรวจอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็น “ตัวช่วย” หาข้อยุติที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งควรใช้เป็นอุปกรณ์
พ้ืนฐานตรวจสอบความเร็ว แต่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่บริษัทรถใช้ประโยชน์เป็นหลักและไม่สามารถถอด
เองได้ ดังนั้น ควรก าหนดเพ่ิมเติมกรณีรถท่ีมี EDR บริษัทต้องให้ความร่วมมือถอดอุปกรณ์ใช้ประมวลผล 
ไม่สามารถอ้างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเลี่ยงการเปิดเผยได้ 

“เมื่อเกิดเหตุ EDR คือตัวช่วยให้ความเร็วมีข้อยุติเป็นวิทยาศาสตร์ และยังส่งผลกระทบกับการ
ด าเนินคดีอาญาที่อาจคลุมเครือ ให้สามารถใช้ฟันธงเรื่องการใช้ความเร็วเกินกฎหมายก าหนดหรือไม่ได้” 

ผู้จัดการ ศวปถ. ให้ความเห็นเพ่ิมเติมถึงการตรวจสอบความเร็วว่าส าคัญมากในคดีอุบัติเหตุ
เพราะไม่เพียงพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา แต่ยังส่งผลถึง “การฟ้องแพ่ง” ของผู้เสียหายอาจล าบากมา
ขึ้นหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด หรือประมาทจริงๆ ยิ่ง
อุบัติเหตุที่คู่กรณีเสียชีวิตต้องอาศัยคดีอาญาหลักเพ่ือฟ้องแพ่งเรียกความรับผิดชอบเพ่ิมเติมนอกเหนือการ
เยียวยาจากระบบประกันปกติ 

“การฟ้องแพ่งส่วนใหญ่ศาลจะยึดคดีอาญาเป็นหลัก เช่น คดีอาญาสรุปเป็นคดีประมาท ไม่ได้ขับ
เร็ว ตรงนี้ฟ้องแพ่งล าบากเพราะกลายเป็นเหตุสุดวิสัย จุดส าคัญในคดีอาญาแม้คู่กรณีเสียชีวิต แต่หาก
สรุปว่าเป็นการขับเร็วเกินกฎหมายก าหนดจะเป็นช่องทางให้การฟ้องแพ่งมีน้ าหนักมากข้ึน” 
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การฟ้องแพ่งมีอีกจุดน่าสนใจเพราะจะเป็นช่องให้พนักงานสอบสวนโยงความรับผิดชอบใน
ลักษณะห่วงโซ่แม้คู่กรณีเสียชีวิต แต่ความรับผิดชอบอาจเป็นครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องได้บางกรณี 
ยกตัวอย่าง กรณีอุบัติเหตุแพรวา แม้คดียุติท่ีความผิดขับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสียชีวิต แต่เมื่อฟ้องแพ่ง
ก็เริ่มโยงความรับผิดชอบไปถึงผู้ปกครองและเจ้าของรถ 

“ซิ่งเลย” ประโยคผ่านไลฟ์ขณะนั่งในรถคันก่อเหตุเข้าข่ายยุยงหรือไม่ เป็นอีกประเด็นที่อยากเห็น
ความพยายามจัดการเพ่ือให้สังคมตระหนักว่าเป็นเรื่องไม่ควรและสามารถเชื่อมโยงความผิดได้ แม้การยุยง
ไม่ได้ส่งผลให้เกิดเหตุในทันที แต่ในเชิงระบบอยากให้การท าคดีครั้งนี้ส่งสัญญาณให้สาธารณชนรู้ว่าควร
ระมัดระวังและมีสติ   

ทุกวันนี้การพิสูจน์หลักฐานที่โซเชียลช่วยกันถามหา ถือเป็นเรื่องดีที่สังคมออกมาช่วยกัน แต่หาก
มองเชิงระบบแบบถอดบทเรียนคือ  ท าอย่างไรให้การสูญเสียบนท้องถนนมีการพิสูจน์หลักฐานที่เป็น
วิทยาศาสตร์ชัดเจน ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีตัวช่วยให้ฝั่งผู้สูญเสียเห็นช่องทางที่น าไปสู่การพิสูจน์ได้ 

           ในความสูญเสียกรณีใหญ่ๆ ต้องท าให้สังคมได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนด้วย 

ที่มา : 
https://www.dailynews.co.th/article/850898?fbclid=IwAR0cY2ZpOD3fii2jXA7bk1KA8rT
wieufMC5hzUVpRCGQJDv9js8z4eiOwZc 
 

กิจกรรมที่ 2 บรรยาย/ให้ความรู้ 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับการจราจร ด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม 
การจราจรทางบกมีความส าคัญมากต่อการเดินทาง ทั้งเพ่ือการเดินทางโดยบุคคลและการขนส่ง

สินค้าโดยเฉพาะในส่วนของภาคการจราจรทางถนน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณรถนับวันยิ่งเพ่ิมปริมาณตามความจ าเป็นของการขนส่งสินค้าและการเดินทาง ซึ่งยอดจดทะเบียน
รถยนต์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถที่ระบบถนนหนทางยัง         
ไม่สามารถสร้างเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ทัน ดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือ จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มากข้ึน  

จังหวัดสกลนครมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีสูงมาก เป็นปัญหาของจังหวัด 
เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต จากการ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ร่วมบูรณาการจัดท าหลักสูตร 3 ฐานแล้วพบว่าในปี พ.ศ. 2563 เกิดอุบัติเหตุ 11,840 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 
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(Admit) 2,382 คน และผู้เสียชีวิต 270 รายเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 24 ปี จ านวน 79 
ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษารวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารจังหวัด
สกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เห็นชอบจัดท าหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน" ขึ้น ดังนี้ 

1.1 กฎการจราจรทางบก 
  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก ก าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่ยานพาหนะในถนน ซึ่งผู้ขับ
ขี่ยานพาหนะทุกคนต้องรู้และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและผู้เดิน
เท้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 
  ในสังคมปัจจุบันนี้วิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก การคมนาคมสะดวกขึ้น ในสมัย
โบราณจะเดินทางไปที่ใดก็อาศัยการเดิน ถ้าเดินทางไปในระยะทางไกลก็จะใช้สัตว์เป็นพาหนะ เช่น ช้าง 
ม้า ฯลฯ แต่ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าการคมนาคมรวดเร็วทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ โดยเฉพาะการ
คมนาคมทางบก มีรถยนต์ประเภทต่าง ๆ เป็นพาหนะจ านวนมากขึ้นตามฐานะเศรษฐกิจของพลเมือง 
ดังนั้นจึงมีกฎหมายว่าด้วยการจรจรทางบกขึ้นมาเป็นหลักเพ่ือควบคุมการใช้เส้นทางของผู้ขับขี่ คนเดินท้า 
คนจูงหรือหรือไล่ต้อนสัตว์ ให้ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย เพ่ือสงวนไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม วัตถุประสงค์ส าคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 คือ ต้องการ
ควบคุมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณจราจร หมายถึง สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียง

นกหวีดหรือด้วยวิธีอ่ืน ส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้าหรือคนจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 
เครื่องหมายจราจร หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้หรือท าให้ปรากฏในทางส าหรับให้ผู้ขับขี่ คน
เดินเท้า หรือคนท่ีจูง ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
 1.3 การปฏิบัติตามกฎจราจร 

1.3.1 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้า
ในกรณีต่อไปนี้ 

     1.3.1.1 สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้น    
ให้หยุด เพ่ือเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไป เว้นแต่ผู้ขับขี่ได้เลยเส้นให้หยุดไปแล้วให้เลยไปได้ 

     1.3.1.2 สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีค าว่า 
“หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ 

     1.3.1.3 สัญญาณจราจรไฟสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียนที่มีค าว่า 
“ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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     1.3.1.4 สัญญาณจราจรไฟสีแดง แสดงพร้อมกับลูกศรสีเขียวให้เลี้ยวหรือชี้ให้
ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ ในการใช้ทางตามที่ลูกศรชี้ ผู้ขับขี่ต้องใช้
เส้นทางด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้าม หรือผู้ขับขี่ท่ีมาทางขวาก่อน 

     1.3.1.5 สัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใด 
และเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับขี่ท่ีมาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการ
กีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง 

     1.3.1.6 สัญญาณจราจรไฟกะพริบสีเหลืองอ าพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใด ให้ผู้ขับ
ขี่ลดความเร็วรถลง และผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง ผู้ขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไป ต้องเข้าอยู่ใน
ช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ตรงไป ส่วนผู้ขับขี่ที่จะเลี้ยวรถ ต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มี
เครื่องหมายแสดงให้เลี้ยว การเข้าอยู่ในช่องเดินรถดังกล่าว จะต้องเข้าตั้งแต่เริ่มมีเครื่องหมายแสดงให้
ปฏิบัติเช่นนั้น 

1.3.2 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏ
ข้างหน้าในกรณีต่อไปนี้ 

    1.3.2.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ 
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าหนักงานเจ้าหน้าที่ลดแขนข้างที่
เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไปข้างหน้า ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหลังขับรถผ่านไปได้ 

     1.3.2.2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนข้างใดข้างหนึ่งออกไปเสมอ
ระดับไหล่และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนข้างนั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุด
รถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้น แล้วโบกผ่านศีรษะไปทางด้านหลัง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถ
อยู่นั้นขับผ่านไปได ้

     1.3.2.3 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปเสมอ
ระดับไหล่และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนทั้งสองข้างของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
หยุดรถ 

     1.3.2.4 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขน
ท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่พลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้น โบกไปด้านหลัง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่
ขับรถผ่านไปได ้

    1.3.2.5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขน
ท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ส่วนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าและ
ด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ การหยุดรถให้หยุดหลังเส้นให้หยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไม่มี
เส้นให้หยุด ให้ผู้ขับข่ีหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
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1.3.3 ผู้ขับขี่รถต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงด้วยเสียง
สัญญาณนกหวีดในกรณีต่อไปนี้ 
    1.3.3.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับข่ี

หยุดรถทันที 
     1.3.3.2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกัน

ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปได้ 
1.3.4 การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยาน นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดบางคน

จะขับขี่รถจักรยานไปโรงเรียน หรือผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ บางคนก็ขับขี่รถจักรยานในระยะทางใกล้ๆ ฉะนั้น
จึงจ าเป็นที่จะต้องรู้ข้อปฏิบัติของผู้ขับขี่รถจักรยานดังนี้ 

     1.3.4.1 ทางใดที่ได้จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับขี่
ในทางนั้น 

     1.3.4.2 รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดไว้ส าหรับ
รถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องจัดให้มี 

 1) กระดั่งที่ให้สัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
 2) เครื่องห้ามล้อที่ใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถท าให้รถจักรยานหยุดได้

ทันที 
  3) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่า 1 ดวง ที่ให้แสงไฟ

ส่องตรงไปข้างหน้า เห็นพ้ืนทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร และอยู่ในระดับต่ ากว่าสายตาของ
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 

 4) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่า 1 ดวง ที่ให้แสงไฟ
ส่องตรงไปข้างหลังหรือวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟส่องให้มีแสงสะท้อน 

    1.3.5  ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางหรือ
ทางท่ีจัดท าให้ส าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้าย
สุดของทางเดินรถ ต้องขับข่ีจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจ าทางนั้น 

    1.3.6  ในทางเดินรถไหล่ทางหรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยานห้ามผู้ขับขี่
รถจักรยานปฏิบัติดังนี้ 

1) ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ 
ทรัพย์สิน 

2) ขับรถโดยไมจ่ับคันบังคับรถ 
3) ขับขนานกันเกินสอง เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน 
4) ขับโดยนั่งบนที่อ่ืนอันมิใช่ที่นั่งที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ 
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5) ขับโดยบรรทุกบุคคลอ่ืน เว้นแต่รถจักรยานสามล้อมส าหรับบรรทุกคน      
ทั้งนี้ตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

6) บรรทุกหรือถือสิ่งของ หีบห่อ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง 
การจับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

7) เกาะหรือพ่วงรถอ่ืนที่ก าลังแล่นอยู่ 
 1.4 การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 

        คนไทยทุกคนต้องรู้การปฏิบัติตนตามกฎจราจรของคนเดินเท้า คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคย
เดินข้ามถนนหรือไม่เคยเดินบนถนน โดยเฉพาะนักเรียนจะต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกวัน จะต้องรู้ข้อ
ปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้าดังนี้ 

    1. ทางใดท่ีมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือ
ไหล่ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน 

    2. ภายในระยะไม่เกิน 100 เมตรนับจากทางข้าม ห้ามคนเดินเท้าข้ามนอกทางข้าม 
     3. คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามท่ีมีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคน

เดินเท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า ดังต่อไปนี้ 
            1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คน

เดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือ
ในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้าให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง 

            2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้
คนเดินเท้าข้าทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 

            3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยัง
ไม่ได้ข้าทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้าก าลังข้ามทางเดิน
รถ ให้ข้าทางเดินรถโดยเร็ว 

     4) คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้าม หรือทางร่วมทางแยก  
ที่มีสัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทาง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

            1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านของทาง ให้คนเดินเท้าข้าม
ทางเดินรถตามที่รถหยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม 

            2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทาง ห้ามคนเดินเท้า
ข้ามทางเดินรถด้านนั้น 

            3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพันกะพริบทางด้านใดของทางให้คนเดิน
เท้าที่ยังไม่ได้ข้ามทางเดินรถ หยุดรอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้าก าลัง
ข้ามทางเดินรถอยู่ในทางข้ามให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว 
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    4. ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการ
กีดขวางการจราจร เว้นแต่ 

            1) เป็นแถวทหารหรือต ารวจที่มีผู้ควบคุมตามระเบียบแบบแผน 
            2) แถวหรือขบวนแห่ หรือขบวนใด ๆ ที่เจ้าพนักงานจราจรได้อนุญาตและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจราก าหนด 
 1.5 ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎจราจร 

1. ท าให้การจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัด เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ในการขับขี่ยานพาหนะแต่ละคนก็ขับขี่ไปตามเส้นทางของตน ตามกันข้าม ถ้ามีบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจรก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดได้ 

2. การปฏิบัติตามกฎจราจรจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะน่ามาซึ่งความสูญเสียในชีวิต
รา่งกาย ทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติในปัจจุบันนี้ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอยู่เสมอ จะเห็น
ได้จากข่าวอุบัติเหตุตามท้องถนนสายต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นักเรียนเป็นผู้หนึ่งจะมีส่วน
ช่วยรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

 

2. การป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันความเสี่ยงจากการจราจร 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยและการเกิดอุบัติภัยจราจร 

คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของอุบัติภัย คือ ภัยที่เกิดจากการขาด
ความสานึกของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนากระทา แต่อาจกระทาโดยประมาทเลินเล่อ ขาด
ความรู้ ไม่มีสติควบคุม รีบร้อน เหน็ดเหนื่อยและง่วงนอน 

2.1 ประเภทของอุบัติภัย แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
2.1.1 อุบัติภัยจากการจราจร (Traffic Accidents) ได้แก่ อุบัติภัยที่เกิดจากการจราจร

ทั้งทางบกทางน้า ทางอากาศ 
2.1.2 อุบัติภัยจากการทางาน (Occupational Accidents) ทั้งในโรงงานและนอก

โรงงาน เช่นการก่อสร้าง การประกอบอาชีพเกษตรกรรรม และการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
2.1.3 อุบัติภัยในบ้าน (Home Accidents) เช่น พลัดตกหกล้ม ถูกมีดบาด ปืนลั่น 

ไฟฟ้า ดูดก๊าซหุงต้มระเบิด ไฟไหม้ น้าร้อนลวก เป็นต้น 
2.1.4 อุบัติภัยในสาธารณสถาน (Public Accidents) ได้แก่ อุบัติภัยในที่สาธารณะ   ใน

โรงเรียนจากการเล่นกีฬาและนันทนาการ โรงมหรสพ สถานเริงรมย์ สวนสาธารณะ รวมทั้งอัคคีภัย 
อุบัติภัยจากการจราจร (Traffic Accidents) เป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะทุกชนิดใน

ท้องถนน ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ยานพาหนะ ผู้เดินเท้าสาเหตุการเกิดอุบัติภัยจากการจราจร เกิด
จากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1. ความบกพร่องของคน หรือผู้ใช้ทาง ซึ่งทาให้เกิดอุบัติภัยถึงร้อยละ 85 โดยพบว่า 
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1.1 ผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยที่ส าคัญท่ีสุด และมีปัญหาในการแก้ไข
พฤติกรรมให้ปลอดภัยได้ยากมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความ
ประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความชานาญในการขับขี่ มีความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ขาดความรู้ในเรื่องกฎแห่งความปลอดภัย เมาสุรา และเสพยาบ้า เป็นต้น 

1.2 คนโดยสารและคนเดินเท้า ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาดความระมัดระวังไม่ข้าม
ถนนตรงทางข้าม หรือสะพานลอย ไม่ข้ามถนนเมื่อรถติดไฟแดง ห้อยโหนหรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่าย
กายออกนอกตัวรถ 

2. สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติภัย ร้อยละ 15 สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมท่ี
ไม่ปลอดภัย ได้แก่ สภาพของถนนชารุดบกพร่อง สภาพของถนนไม่มีมาตรฐานสภาพดินฟ้าอากาศมีทัศนะ
วิสัยไม่ดี กฎระเบียบของการจราจรที่ใช้อยู่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน พบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการ

คือ 1) ปัจจัยด้านผู้ขับขี่ 2)ปัจจัยด้านยานพาหนะ 3)ปัจจัยด้านถนน และ 4)ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยเดียว หรือจากหลายปัจจัยเกิดข้ึน 
ร่วมกันโดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านผู้ขับขี่ เนื่องจากผู้ขับขี่ (Driver) เป็นตัวการที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
โดยตรง เพราะผู้ขับข่ีเป็นคนบังคับ และควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการบังคับรถเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการบังคับรถที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดอุบัติเหตุ 

2. ปัจจัยด้านยานพาหนะ ยานพาหนะที่มีสภาพช ารุดบกพร่อง ขาดการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ดีก่อนใช้งานตลอดจนยานพาหนะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจะเป็นสาเหตุ
ทาให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 

3. ปัจจัยด้านถนน ถนนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการจราจร หาก
ถนนมีการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม หรือมีสภาพชารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบ
และบารุงรักษาที่ดีอาจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของถนน อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของถนน อาจแยกได้เป็น 3 
ประเด็น ดังนี้อุปสรรคทางธรรมชาติ อุปสรรคที่เกิดจากการกระทาของคน และสิ่งกีดขวางบนช่องจราจร 
 การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเกิดจากการขาดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของคนและ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากคนไม่มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของคนจึงเป็นสาเหตุ
ของอุบัติเหตุร้อยละ 90 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัยควรเน้น
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและเจตคติและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยด้วยในขณะเดียวกัน
สิ่งส าคัญที่สุดของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุคือ แนวความคิดที่ถูกต้องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
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ด าเนินงานในการจัดหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุเป็นอันดับแรก แนวความคิดที่ถูกต้องคือ อุบัติเหตุ
ป้องกันได้ 

มาตรการสากลที่ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 
ประการ (วิจิตร บุญยะโหตระ) ได้กล่าวว่า คือ 

1. มาตรการทางการศึกษาและอบรม (Education and Training) เพ่ือให้ประชาชน  
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงประชาชนทั่วไป มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากอุบัติภัยได้ และเกิดจิต
สานึกของความปลอดภัยความหมายและวิธีการให้การศึกษาและอบรม ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และความ
เข้าใจในปัญหาแต่จะต้องปลูกฝังจิตสานึกของความปลอดภัย (Safety Consciousness) ปลูกฝั่งความมี
ระเบียบวินัย(Discipline) ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่เพียงนาความรู้เ พ่ือใช้
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมเท่านั้น แต่จะต้องถ่ายทอดได้ ปฏิบัติได้ถูกต้องในชีวิตจริงการ
ฝึกอบรมจึงเหมาะสมในมาตรการนี้ โดยแบ่งเป็น 2 วิธี 

     1.1 Direct Method การจัดการให้ความรู้ในชั้นเรียน สวนจราจร โรงเรียน  
ส าหรับอบรมผู้กระทาผิด มีช่วงเวลาที่กาหนด เช่น ใน 3 – 6 วันๆ ละ 1ชม. (Traffic Garden) 

     1.2 Indirect Method การจัดการให้ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม รณรงค์         นอก
ห้องเรียนโดยใช้สื่อ (Media) 

2. มาตรการทางกฎหมาย (Enforcement) เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร
ซึ่งเป็นกฎแห่งความปลอดภัย รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสภาพรถ การสอบใบขับขี่
การสวมหมวกนิรภัย และการใช้เข็มขัดนิรภัย 

3. มาตรการทางวิศวกรรมจราจร (Engineering) การปรับปรุงแก้ไขทางด้านวิศวกรรม
โดยศึกษาข้อมูลจากลักษณะและสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และใช้วิธีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาปรับปรุง
แก้ไขทั้งสภาพของถนน สิ่งแวดล้อมของถนน และการปรับปรุงยานพาหนะการปรับปรุงและแก้ไขด้าน
วิศวกรรมจราจร เป็นแนวทางการแก้จากสาเหตุแท้จริงของอุบัติเหตุ เกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร แบ่งเป็น   
2 ลักษณะ 

     3.1 การปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ตามลักษณะของทาง โดยมีแนวทางจาก
ประเทศอังกฤษ ดังนี้ ปรับปรุงสัญญาณไฟ (Traffic Signals) เช่นติดตั้งสัญญาณไฟ การให้แสงสว่าง 
(Lighting) บริเวณสัญญาณ เครื่องหมายจราจร ทางข้าม ทางม้าลาย ทางโค้ง ปรับปรุงทางสาหรับคนเดิน
เท้า เช่น สร้างเกาะกลางถนน รั้วริมถนน ทางม้าลาย สะพานลอยหรืออุโมงค์ การห้ามจอดรถ (Parking 
Restriction) การจัดช่องทางเดินรถ (Vehicle Canalization) โดยการทาเครื่องหมายที่ถนนเส้นคู่ ลูกศร 
ปรับปรุงป้ายจราจร (Signing) ปรับปรุงผิวจราจร (Carriageway Surface) โดยการปรับปรุง ซ่อมแซม
เพ่ิมความฝืด ตีเส้นขาวที่ขอบทาง ทาส่วนนูนขึ้นบนผิวจราจรเพื่อควบคุมความเร็ว (speed control) และ
การจัดการอ่ืน ๆ เช่น การทาวงเวียน เดินรถทางเดียว ทาเกาะกลางถนนยาวตลอด 
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     3.2 การปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมตามลักษณะการชน โดยมีประเทศ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เป็นตัวอย่าง ปรับปรุงด้านกายภาพ (physical facilities) ทางวิศวกรรม
จราจร (traffic engineering) การควบคุมจราจร (traffic control) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 3 อย่าง 
ประกอบกัน เช่น ในกรณีชนคนเดินเท้า ควรปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟสาหรับ คนข้ามจัดให้มีทางม้าลาย 
สร้างรั้วริมถนน สร้างเกาะกลางถนนยาวตลอด สร้างสะพานข้าม หรืออุโมงค์จากัดความเร็ว ถ้าชน
กลางคืนให้ปรับปรุงไฟถนน 
 

3. ความปลอดภัยจากการจราจร 
 องค์การอนามัยโลก (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558) 
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 (Global Status Report on Road Safety 
2015) เสนอแนะ 3 แนวทาง สาหรับประเทศไทย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยจากการจราจร
ดังนี้ 

1. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านอุบัติเหตุทางถนน ในสถาบัน สานักหรือกรม ที่มีงบประมาณ
ประจา ปี มีแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการทา งานตลอดทั้งปี และมีบุคลากรมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ         
เพ่ือผลักดันกฎหมายและสะท้อนข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. การปรับปรุงกฎหมาย และเพ่ิมการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว  
ควรก าหนดความเร็วในเขตเมืองไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ีหน้าใหม่
หรือเยาวชนที่ 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในทุกอุบัติเหตุจราจรทางถนนที่รุนแรง
และก าหนดให้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยในแถวหลังของรถยนต์ 

3. การเพ่ิมมาตรฐานยานพาหนะและถนน ในระดับสากล โดยรถยนต์ทุกคันต้องผ่านการทดสอบ
คุณภาพ และสมรรถนะความแข็งแรง จากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้ใช้รถและผู้โดยสารมี
ความปลอดภัย 
 

4. อันตรายและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการจราจร 
 ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนมีการจ าแนกไว้ดังนี้ 

1. การสูญเสียทางกาย (Human Loss) หมายถึง ผู้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต (Death) และ
ผู้บาดเจ็บ (Injury) 

2. ความสูญเสียทางจิตและสังคม (Psychological and Social Loss) เป็นความสูญเสียที่ไม่อาจ
เห็นได้ด้วยตา เพราะเป็นนามธรรมขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึกของผู้ประสบอุบัติเหตุหรือของสังคมนั้น ๆ 
ได้แก่ ความเจ็บป่วย ความเสียใจ ความเป็นทุกข์ ความหวาดกลัว การเสียขวัญ การเสียจริตจิตฟ่ันเฟือน 
การถูกตัดออกจากสังคม และการถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว เป็นต้น ความสูญเสียเหล่านี้ไม่อาจทดแทนได้
ด้วยเงินและยังเป็นผลให้ไม่อาจทา งาน หรือดา รงชีวิตได้ตามปกติอีกด้วย 
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3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ (Economic Loss) ซึ่งได้มีการประเมินออกมาเป็นจ า 
นวนเงินหลายพันล้านบาท นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในแต่ละครั้ง ท าให้เสียเวลาฟ้องร้อง
เป็นคดีความ เสียเวลาในการทา งาน เสียรายได้ รวมทั้งเป็นผลให้การจราจรติดขัดด้วย 

กรมทางหลวง (2550) จ าแนกความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนไว้ 3 กลุ่มใหญ่ 
ดังนี้ 

1. ความสูญเสียที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย คือ 
   1.1 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล (Medical Costs) เป็นการศึกษาต้นทุน

ค่าใช้จ่าย ในกระบวนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (Hospital Care) ประกอบด้วย หน่วยแรกที่รับ
ผู้รับบาดเจ็บ (ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน) และหน่วยรับผู้บาดเจ็บไว้รักษา (ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยหนัก แผนก
ผู้ป่วยใน) รวมไปถึงกรณีผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล 
แต่ละส่วนต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ป่วยต้องจ่ายในการมารับบริการหรือ
ค่ารักษาท่ีทางโรงพยาบาลเก็บได้จากผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

   1.2 ความสูญเสียด้านค่าการสูญเสียความสามารถในการผลิต (Loss of Productivity Costs) 
เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการขาดงานหรือหยุดงานของผู้ประสบ
อุบัติเหตุจราจรทางถนน รวมถึงผู้ดูแลผู้บาดเจ็บหรือผู้พิการ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียรายได้จากการท า  
งานหรือการผลิตงาน 

   1.3 ความสูญเสียทางด้านจิตใจ (Loss of Quality of Life) เป็นความสูญเสียซึ่งสะท้อน      
ให้เห็นถึงความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน จากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของผู้ประสบอุบัติเหตุและ
ครอบครัว สืบเนื่องจากความเจ็บปวด ความเศร้าโศก และความทุกข์ทรมาน โดยบวกความสูญเสียเพิ่มเข้า
ไปกับความสูญเสีย เนื่องจากการตาย และบาดเจ็บ 

2. ความสูญเสียที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เสียหาย ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
   2.1 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากยานพาหนะที่เสียหาย เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ        

ที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยค่าความสูญเสียนั้นจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรง 
   2.2 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากทรัพย์สินอ่ืนที่เสียหาย เป็นค่าความเสียหายของทรัพย์สิน

อ่ืน นอกเหนือจากยานพาหนะที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยพิจารณาเฉพาะทรัพย์สินของทาง
ราชการเท่านั้น 

3. ความสูญเสียทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
   3.1 ความสูญเสียด้ านค่า ใช้จ่ ายจากประกันภัย ( Insurance Administration Costs)         

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัย เพ่ือรับเสี่ยงภัยแทน  
ให้อีกฝ่าย ที่เรียกว่า ผู้เอาประกันภัย โดยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจ่าย
ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
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   3.2 ความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายจากกระบวนการทางคดี เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนนของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องเริ่มจากหน่วยวิทยุสื่อสารงาน
จราจร งานสอบสวนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ขัน้ตอนที่ 2 สู้ปัญหา 

 

กิจกรรมที่ 1. ศึกษา VTR ถอดบทเรียน สิทธิกับความปลอดภัยทางถนนและเรื่องยกระดับสิทธิความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วยมาตรการองค์กร น าเสนอในงานสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 11 
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กิจกรรมที่ 2. เสนอแนวทางเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย 
   2.1 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจากการจราจรเนื่องจากคน 
   2.2 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจากการจราจรเนื่องจากยานพาหนะ 
   2.3 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจากการจราจรเนื่องจากถนน 
   2.4 แนวทางป้องกันอันตรายและความเสียหายจากการจราจรเนื่องจากสิ่งแวดล้อม 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 น าพาสู่ความปลอดภัยที่ย่ังยืน 
 
1. ศึกษา VTR “ภัยเงียบ (อุบัติเหตุทางถนน)”  
 

 
 
กิจกรรมที่ 2 ระดมพลังสมอง  

1. การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนตนและกระตุ้นให้บุคคลแวดล้อมเกิดจิตส านึก
ที่ดีต่อการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดจากการใช้
รถจักรยานยนต์  เน้นวินัยเชิงบวก 
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      1.1 ปัจจัยด้านคน ปรับพฤติกรรมการขับรถ การใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร 
ประสบการณ์ในการขับขี่ ประสาทการรับรู้ ความตั้งใจในการขับขี่ กิจกรรมในรถ สภาวะร่างกาย เพศ 
อายุ ลักษณะการเดินทาง 
     1.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ สภาพยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
     1.3 ปัจจัยด้านถนน ปรับปรุงสภาพผิวทาง อุปกรณ์ควบคุมจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง     
สิ่งอ านวยความสะดวก แนวเส้นทางและรูปตัด รัศมีโค้ง การยกโค้ง การขยายโค้ง ระยะมองเห็น  
      1.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ค านึงถึงสภาพอากาศขณะเดินทาง 

1.5 ปัจจัยด้านนโยบายเพ่ือลดอุบัติเหตุการจราจร ด้านผู้ขับขี่ ด้านการบังคับใช้
กฎหมายของผู้ขับขี่และด้านวิศวกรรมจราจร 
 
กิจกรรมที่ 2  การสร้างกลุ่ม เยาวชนแกนน า “วัยรุ่น สกลปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” 
กิจกรรมที ่๓ ระดมพลังสมอง 

วางแผนกิจกรรมหาแนวทางท่ีจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
1. ปัจจัยด้านคน ปรับพฤติกรรมการขับรถ การใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร 

ประสบการณ์ในการขับขี่ ประสาทการรับรู้ ความตั้งใจในการขับขี่ กิจกรรมในรถ สภาวะร่างกาย เพศ 
อายุ ลักษณะการเดินทาง 

2. ปัจจัยด้านยานพาหนะ สภาพยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
3. ปัจจัยด้านถนน ปรับปรุงสภาพผิวทาง อุปกรณ์ควบคุมจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง         

สิ่งอ านวยความสะดวก แนวเส้นทางและรูปตัด รัศมีโค้ง การยกโค้ง การขยายโค้ง ระยะมองเห็น  
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ค านึงถึงสภาพอากาศขณะเดินทาง 
5. ปัจจัยด้านนโยบายเพ่ือลดอุบัติเหตุการจราจร ด้านผู้ขับขี่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ของผู้ขับขี่และด้านวิศวกรรมจราจร 
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