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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำที่สำคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจาก
การดำเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยทั่วไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ที่จริงคำว่ากระบวนการ
ยุตธิ รรมเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาค
ส่วน ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน
จะไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก แต่มีความ
มุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับ
ว่าเป็นจุดริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกัน
ดำเนินงานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการ
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา
เชื่อถือ เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ
เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ
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องคมนตรี
องคมนตรี
รองราชเลขาธิการ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน    อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
			         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ   อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์   สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
			       บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย   อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้พิพากษาศาลรองหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ร้อยเอกอภิเษก มณเฑียรวิเชียรฉาย  อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน“  ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้องกับ
ความรู้ความ   ชำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน   หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ   จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์

ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)
ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University
d Aix-Marseille III, France,
Docteur de Troisime Cycle University de
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d Aix-Marseille, France.
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The American University
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The Ohio State University
Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration), Saint Louis University

ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ

Ph.D. (Chemistry),
Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),
Chiang Mai University

อาจารย์ ดร. นพพล วิทย์วรพงษ์

P.P.E. (University of Oxford)
M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics
(University of North Carolina, Chapel Hill)

ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)
LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)
S.J.D. (Wisconsin)

คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,
M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

กิจกรรมต่าง ๆ

ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดร. อมรฯ กราบอวยพรปีใหม่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ดร. อมรฯ เดินทางไปหลวงพระบาง
ดร. อมรฯ เข้ากราบนมัสการและขออนุญาตถ่ายภาพ
กับองค์พระประธาน วัดเชียงทอง สปป. ลาว

“ ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ
ศ.ดร.ธวัชชัย ตัณฑุลานิ
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ”

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557” ซึ่งรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปีนี้ ได้แก่
1. ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากขวา)
2. ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากขวา)
ส่วนรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่
1. ผศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย)
2. ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย)
3. ดร.ปริญญา การดำริห์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 1 จากซ้าย) และ
4. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 1จากขวา)
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างบุคลากรด้านการวิจัย โดยนำองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล.

ดร. อมรฯ ถ่ายภาพพร้อมคณะเดินทางศึกษาดูงานสาธารณรัฐเช็ก

ดร. อมรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยทหารบกของสหพันธรัฐเยอรมันนี

ดร. อมรฯ ได้แสดงมุทิตาจิตต่อ
อาจารย์แน่งน้อย เอกมานพ
อดีตอาจารย์ประจำชั้น
โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ดร. อมรฯ และคณะเดินทาง
ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ
เอกอัครราชทูตไทย
ณ สหพันธรัฐเยอรมันนี

ดร. อมรฯ ร่วมกับ
ท่านอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล
บรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์และครอบครัว ได้เลีย้ งอาหารกลางวัน
และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ ได้มอบกระเช้าของขวัญเป็นการสักการะ
ท่านเจ้าประคุณเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสระบุรแี ละถวาย
ปัจจัยจำนวนหนึง่ เพือ่ การกุศล

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ เข้าร่วมกับประชาชนทัว่ ไป ในการรับเสือ้
พระราชทานในกิจกรรม Bike for Mom ซึง่ เป็นกิจกรรมในพระ
ราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และถือเป็นโอกาสในฐานะพสกนิกรชาวไทยทีจ่ ะได้รว่ มถวาย
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีเ่ คารพรักยิง่

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์ เข้าแถวร่วมกับประชาชนทัว่ ไปเป็นเวลา
กว่าหกชัว่ โมงเพือ่ เข้ารับพระราชทานเสือ้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
Bike for Mom ซึง่ เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และถือเป็นการร่วม
ถวายความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ในฐานะพสกนิกรชาวไทย

ดร. อมรฯ เป็นผู้แถลงยุทธศาสตร์ชาติในนามวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ต่อนายกรัฐมนตรี
ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ปฎิบัติหน้าที่อภิปราย
ในรัฐสภา ในฐานะสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง
ตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) และได้สมัครเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านการเมือง ทำหน้าที่
ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง
และประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กับการทำหน้าที่ในรัฐสภา

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ร่วมรายการทีวีให้ความรู้กับ
ประชาชนทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ร่วมรายการตอบโจทย์
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ทีวีไทย)
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วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวตั ถุประสงค์สำคัญใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิง
สหวิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพมิ พ์โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ี
ความรูค้ วามชำนาญเฉพาะด้าน
การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป
สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,
www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ
เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทัว่ ไป
ทั้งนี้หากท่านผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ สามารถ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2 ซึ่งในนามของศูนย์
ศึกษาวิจัยฯ ขอให้สัตยาบันที่จะดำเนินกิจกรรมทุกประการบนพื้นฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อ
ความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์
กรรมการผูอ้ ำนวยการ ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย
บรรณาธิการ

ในนามของกองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดทำวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” มีความสำนึกในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ไทย ในการอั ญ เชิ ญ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ แ ละภาพพระราชกรณี ย กิ จ ส่ ว นพระองค์ ซึ่ ง เป็ น ภาพ
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าจัดพิมพ์บนปกและภายในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งถือ
เป็นมงคลอย่างสูงต่อคณะผู้จัดทำและปวงชนชาวไทยที่จะมีโอกาสได้พบเห็น
เนื้อหาสำคัญของการพิมพ์ฉบับนี้ทางกรรมการผู้อำนวยการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ได้นำผลงานวิจัยอันทรง
คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมที่เป็นผลงานของคณะผู้วิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ
ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เป็นผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) “ที่เป็นผลงานวิจัยเชิงประจักษ์และใช้เวลานานกว่า 2 ปี ในการเก็บข้อมูลทำการ
ประเมินผล กลุ่มโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ” ที่เชื่อว่าหากผู้เกี่ยวข้องได้นำผลของ
การประเมินผลไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งได้นำข้อเสนอแนะที่เสาะแสวงหา
ได้ด้วยกระบวนวิธีวิจัยอย่างเป็นหลักวิชาที่ถูกต้องนี้แล้ว จะช่วยทำให้การรณรงค์แก้ปัญหาอุบัติภัยบน
ท้องถนนที่สังคมของพวกเราได้รับการจัดอันดับเป็นสังคมที่มีอัตราการเกิดอุบัติภัยทางถนนสูงเกือบที่สุด
ในโลกสามารถบรรเทาปัญหาได้”
ทำให้ในฉบับนี้จึงเน้นหนักของเนื้อหาไปในการนำเสนอผลงานการวิจัยในฉบับสมบูรณ์ที่ได้นำเสนอและ
ได้รับการอนุมัติในขั้นสุดท้ายของโครงการให้แก่ สสส และได้นำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ
เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่อาจได้จากการมีผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ข้อเขียนความคิดเห็นและเนื้อหาใดๆ ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” จะถือหลักการสำคัญเสมอมาว่า
ทางองค์กร สถาบัน ในสังกัดของผู้เขียนย่อมไม่มีส่วนรับรู้ หรือถือเป็นการสะท้อนการแสดงออกซึ่งทัศนคติ
ความเห็นขององค์กร สถาบันเหล่านั้นแต่อย่างใด
วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษในวาระครบรอบ ๙ ปีแห่งการก่อตั้งศูนย์ศึกษาวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม (เริ่มก่อตั้ง วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ถือเป็นวันธงชัย
ตามโหราศาสตร์) ซึ่งปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ถือเป็นปีแห่งมหามงคลอีกปีหนึ่งในชีวิตของผู้อำนวยการศูนย์
ศึกษาวิจัยฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการที่ผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ในฐานะหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ไปปฎิบัติหน้าที่สมาชิกสภา
ปฎิ รู ป แห่ ง ชาติ (สปช) รวมทั้งทำหน้าที่ประธานอนุ ก รรมาธิ ก ารสำคั ญ สองคณะ คื อ ประธาน
อนุกรรมาธิการปฎิรูประบบพรรคการเมืองและประธานอนุกรรมาธิการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไรก็ดีทางคณะผู้จัดทำและกองบรรณาธิการต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความล่าช้าอันเนื่องมาจาก
ปัญหาในการประสานงานด้านการจัดพิมพ์ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำไม่อาจปฎิเสธความรับผิดชอบใดๆ ได้ จึงต้อง
ขออภัยทั้งท่านผู้อ่านและบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์
วารสารขององค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนแต่เพียงรายเดียว (sole Sponsor) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นความ
ประสงค์ของคณะผู้ดำเนินการและฝ่ายบริหารของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าองค์กรของเรา
ไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรือการหารายได้ใดๆ แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะกระทำได้ เพื่อให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากมหาชนรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายดังได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
ทางบริษัทปตท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าใจดีถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรและได้ให้ความกรุณากับทางศูนย์ศึกษา
วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยด้วยดีเสมอมา ทางคณะกรรมการบริหารของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ
ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งในความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆ ที่คณะผู้จัดทำได้เรียนผ่านยังผู้ประสานงานของทาง
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) แม้ว่าจะเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ทางคณะผู้จัดทำได้พยายามรวบรวมบทความ
และดำเนินการจัดพิมพ์ในทันทีที่การดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้เสร็จ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงในความ
กรุณาอย่างยิ่งต่อศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ในการให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์
วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
มากระทั่ง คุณเทวินทร์ วงศวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านปัจจุบัน รวมทั้ง
คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ในความกรุณาทั้งโดยตรงต่อ
บรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง

		

บทที่ 1 การประเมินผล “โครงการการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุ
เพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ”			
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขอบเขตการดำเนินงาน
กรอบแนวคิด

หน้า

5
5
6
6
  12

บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ

15

บทที่ 3 การประเมินผลกลุ่มโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

31
68
84

การประเมินผล
“โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุ
เพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ”

“โครงการประเมินผล
กลุ่มโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ”
(ชื่อโครงการเดิม คือ ประเมินผลกลุ่มโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ;
การพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
อย่างบูรณาการ แต่ได้แก้ไขตามที่ สสส แนะนำให้แก้ไข)

นำเสนอโดย
ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์  				
นางสาว วัชรี ไพศาลเจริญ 			
นาง มาริสา รัฐปัตย์ 				
นาย วิษณุ บุญมารัตน์ 				
     (ว่าที่พันตรี วชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล)
นางสาว รัชฎาภรณ์  วงษ์ดี  			

(หัวหน้าโครงการ)
(นักวิชาการประจำโครงการ)
(นักวิชาการประจำโครงการ)
(นักวิชาการประจำโครงการ)
(ผู้ประสานงานโครงการ)

ผลงานการศึกษาประเมินโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
1
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2

คำนำ
คณะผู้ประเมินผลโครงการกลุ่มโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุขอขอบคุณสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นอย่างยิ่งในความกรุณาที่เห็นความสำคัญของการ
ป้องกันและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน กระทั่งริเริ่มให้ทุนสนับสนุนกับกลุ่ม
โครงการต่างๆ ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคณะบุคคลผู้ริเริ่มโครงการได้นำเสนอมาและให้
คำปรึกษาแนะนำกระบวนการดำเนินโครงการ จัดการประชุมติดตามความคืบหน้า ตลอดทั้งวาง
หลักเกณฑ์ในการปฎิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งให้มีคณะทีมงานติดตามกำกับการปฎิบัติตามโครงการ
และยังจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
ผู้ดำเนินงานชุดนี้ ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการประเมินโครงการซึ่งยึดโยงกับข้อเสนอแนะต่างๆ
ที่ทาง สสส ต้องการให้นำเอาแนวทางการศึกษาหรือผลการศึกษาเดิมของคณะผู้วิจัยที่ สสส แนะนำให้
มาเติมเต็มในการประเมินผล และผนวกเอาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มาใช้ใน
การดำเนินการประเมินผล ทางคณะผู้ประเมินผลโครงการฯ ได้น้อมรับแนวทางทุกประการมาปฎิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ สสส อย่างครบถ้วน และได้นำเสนอผลของการประเมินอย่าง
เป็นหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ และปรารถนาจะเห็นผลสัมฤทธิ์
ของกลุ่มโครงการที่จะดำเนินต่อไป

3
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บทนำ
หลักการและเหตุผล
จากการรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอบุติเหตุจราจร
มีสาระสำคัญ คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 66,300 ราย เฉลี่ยปีละ
13,260 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บร่วม 5 ล้านราย อีกทั้งข้อมูลในปี พ.ศ. 2552 คนไทยเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 10,717 คน ซึ่งคิดเป็นอัตราการตาย 16.87 คนต่อประชากรแสนคน1 ทั้งนี้มีปัจจัย
หลัก คือพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย
เนื่องด้วยความรุนแรงของความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งใน
องค์การต่างๆ ที่มาร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายในการบูรณาการที่มาร่วมกันทำงานเพื่อที่จะป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรลง ได้มีการดำเนินการโครงการที่สำคัญ คือโครงการ การพัฒนาระบบงาน
สืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ2 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมุ่ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรในภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประสานงาน และประสานพลัง
ในการวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาโครงการ
ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุจราจรในกรอบระยะเวลาเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวให้ได้
ดังเป้าหมายที่วางไว้
อย่างไรก็ดีโครงการนี้จะไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง หาก
ขาดซึ่งระบบการตรวจสอบ ประเมินผลความสัมฤทธิผลของโครงการฯ ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง
จัดให้มีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลที่มีความน่าเชื่อถือในหลักวิชาการตามหลักวิธีการศึกษา
วิจัย ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องถูกตรวจสอบในด้านต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์และความจำเป็นของโครงการ
การบริหารจัดการ การดำเนินการ ผลกระทบของโครงการทั้งต่อชุมชน สังคม ตลอดทั้งความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ
1

สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และข้อมูลเพิ่มเติมในงานวิจัยของ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะ
“โครงการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร” (รายงานฉบับสมบูรณ์)
หน้า 1 พ ศ 2551
2
ข้อเสนอโครงการ การพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ต่อมาได้ปรับแก้ชื่อ
โครงการตามข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส ให้ใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการประเมินผลกลุ่มโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจ
สืบสวนอุบัติเหตุ”
5
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑.
		
		
		
		
๒.
		
		

เพื่อประเมินผล "โครงการการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ" ในประเด็นหลักที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการฯ อาทิ การประเมินความจำเป็นของโครงการ การประเมินการ
ดำเนินการของโครงการ ตลอดถึง การประเมินประสิทธิผล การประเมินค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพของโครงการดังกล่าว
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน หรือผู้ที่สนใจในการรณรงค์สร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ได้รับทราบและอาจทำการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

ขอบเขตของการดำเนินการ
ในการประเมินผลครั้งนี้มีขอบเขตในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
		 ๑. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ
			 ทางถนนอย่างบูรณาการ ดำเนินงานโดย กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และ
			 ศชต ที่เข้าร่วมโครงการ และจะมีการคัดเลือกสถานีตำรวจในแต่ละกองบัญชาการเป็น
			 กรณีศึกษาจำนวนประมาณ ๒ สถานี ในแต่ละกองบัญชาการตามความเหมาะสมของ
			 แหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์เพียงพอต่อการศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน
			 ภาพรวมของโครงการฯ
		 ๒. โครงการหมวกนิรภัย ๑๐๐% ของ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ และคณะ
			 ทำงานวิชาการภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนกลไกบังคับใช้กฎหมายการสวม
			 หมวกนิรภัย และทำให้เกิดแกนนำเครือข่ายการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
			 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และชุมพร
		 ๓. คณะทำงานวิชาการพัฒนาระบบงานสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุตำรวจ ของศูนย์
			 วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Core team ตำรวจ ของ ศวปถ) ซึ่งมี
			 บทบาทสำคัญในการกำกับติดตาม ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรรมการป้องกัน
			 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดในการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุ การพัฒนาระบบ
			 ข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ การจัดการความรู้ที่
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			 เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการดำเนิ น โครงการ และบทบาทการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดำเนิ น งาน
			 สืบสวนอุบัติเหตุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

กรอบแนวคิด ประเมินผลการศึกษาวิจัย
การประเมินผลการศึกษาวิจัยต่างๆ เป็นการแสวงหาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้
มีการพิจารณาผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวว่าได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็น
ที่ยอมรับได้ อาทิ มีการกำหนดเรื่องที่ต้องการจะศึกษาอย่างชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นการ
เปิดกว้างในการศึกษากระทั่งหาจุดสำคัญที่เป็นหลักในการศึกษามิได้ ซึ่งอาจจะอาศัยการตั้งคำถามว่า
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม เพื่อกำหนดเป็นข้อสมมุติฐานเบื้องต้น มีการพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา การดำเนินการเก็บข้อมูล และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานโดยปราศจาก
อคติ และวิเคราะห์ สรุปผลโดยอาศัยหลักฐาน ความเชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลเป็นหลัก
ทั้งนี้เกณฑ์ที่สามารถใช้ในการชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของการศึกษาวิจัยสามารถแบ่งได้
เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
๑.
		
		
		
		
		
		
		
		
๒.
		
		

เกณฑ์ความสอดคล้องเหมาะสม เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินว่าโครงการมีความเหมาะสม หรือ
สามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้ได้ หรือไม่ เช่น โครงการช่วยลดอุบัติเหตุในท้องถนน
นั้น สามารถแก้ไขปัญหาตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และมีอำนาจจำแนก (discrepancy)
อย่างมีนัยยะสำคัญที่ประจักษ์ชัด (empirical findings) เช่น ประเด็นปัญหาใดสามารถ
แก้ไขได้ ปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเหตุใด โครงการมีการจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหา (prioritization) ที่ต้องได้รับการแก้ไข ความรุนแรงของปัญหา มาตรการหรือ
กลยุทธ์ที่ใช้แก้ปัญหาทั้งมาตรการระยะสั้น และระยะยาวมีความเหมาะสมกับระยะเวลาใน
การดำเนินโครงการหรือไม่อย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ในการแก้ปัญหามีความพอเพียงหรือไม่
อย่างไร
เกณฑ์ความก้าวหน้า เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนของ
โครงการหรือไม่ ทั้งในเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์ และกรอบเวลา มีปัญหาอุปสรรค
ใดบ้าง
7
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๓.
		
		
๔.
		
		
		
		
๕.
		
		
๖.
		
		
		

เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบ
กับทรัพยากรที่ใช้ไปทั้งหมดในการดำเนินงาน เช่น ทรัพยากรในการบริหารจัดการโครงการ
ทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่าย เวลา วัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น
เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เช่น ความแตกต่างของอัตราการเกิดอุบัติเหตุหาก
ไม่มีโครงการและมีโครงการ อัตราการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน อัตราการลด
ความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลได้จากการศึกษาบริหารจัดการโครงการต่อภาค
ส่วนอื่นๆ
เกณฑ์ในการวัดผลกระทบ เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไร
ต่อประชาชน และชุมชน เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร การลดความสูญเสีย
ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เกณฑ์ว่าด้วยความยั่งยืน เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินความต่อเนื่องของโครงการ รวมถึงความ
สามารถในการขยายขอบเขต การนำไปปรับใช้ หรือส่งเสริมการดำเนินการโครงการอื่นๆ
หรือในพื้นที่อื่น รวมกระทั่งถึงการนำไปต่อยอดกิจกรรมหรือการศึกษาวิจัยโดยองค์กร
อื่นๆด้วย

วิธีดำเนินการ

วิธีการดำเนินการจะได้บ่งชี้ 3 ประเด็นสำคัญคือ
1) แบบแผนการรวบรวมข้อมูล รวบรวมจากใคร ด้วยวิธีการอย่างไร และวิธีการเก็บรวบรวม
2) กลุ่มเป้าหมายการประเมินผล จะได้นำเสนอว่าอะไรคือเป้าหมายที่จะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้การ
		 ประเมินผล
3) เครื่องมือการวิเคราะห์ (เนื่องด้วยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การทำกลุ่ม
		 สนทนาแบบเข้มข้น (focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
		 จึงจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลได้จากวิธีการในกิจกรรม
		 ทั้ ง สองส่ ว นสำคั ญ นี้ ม าใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลร่ ว มกั บ การเข้ า พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
		 เพื่อสังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรง (participant observation)
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ขั้นตอนก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล

1) การวางแผนบริหารโครงการ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
2) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาหลักคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้เครื่องมือการศึกษา
		 วิจัยที่เหมาะสมในการดำเนินงานประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4)
		
5)
		
6)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การวิเคราะห์เอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการศึกษาอยู่แล้วจากหน่วยงานและ
บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการสอบถามพูดคุย และเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สามารถ
ให้รายละเอียดในประเด็นที่ศึกษาเป็นการเฉพาะ
การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) โดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มคนประมาณ
5-10 คน ที่คัดสรรว่าอยู่ในข่ายที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการฯ การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็น การเข้าไปในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
จากบุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริง
เพื่อให้ทราบถึงสภาพข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถใช้สอบทานข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ตำรวจทำกิจกรรมสำคัญ เช่น ขณะที่เจ้าหน้าที่
ตำรวจกำลังเก็บข้อมูลจากจุดเกิดเหตุ หรือขณะที่ สภอ เมือง ประชุมปรึกษาหารือนำกรณี
ศึกษามาพูดคุยหารือกับเครือข่ายข้อมูลอื่น ๆ เพื่อหาข้อเสนอสำหรับให้ทีมจังหวัดแก้ไข
หรือขณะที่ กองกำกับการจังหวัดนำข้อเสนอจาก เวทีระดับ สภอ เมือง มาให้ภาคีจังหวัด
ช่วยแก้ ว่าได้ผลหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับจังหวะเวลาและโอกาสที่จะอำนวยให้ในขณะ
ออกปฎิบัติการภาคสนามในการเก็บข้อมูลเมื่อลงพื้นที่จริงซึ่งในหลายกรณีเป็นการเข้าเก็บ
ข้อมูลโดยไม่ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่ากำลังถูกเฝ้าสังเกตการณ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

การประเมินเบื้องต้น
1) การประเมินความจำเป็น เป็นการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันว่า
		 โครงการที่กำลังศึกษามีความจำเป็นหรือไม่เพียงใด โครงการดังกล่าวมีศักยภาพพอที่จะแก้
		 ปัญหาดังที่โครงการคาดไว้หรือไม่ หากประเมินว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความจำเป็น การ
		 ศึกษาต่อในรายละเอียดก็จะเป็นอันสิ้นสุดทันที
9
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2)
		
		
		
		

การประเมินการออกแบบ การวางกรอบปฏิบัติ และการบริหารโครงการ เป็นการประเมิน
การบริหารโครงการดังกล่าวว่ามีการบริหารที่ดี มีหลักคิด/กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่มีเหตุผล
รองรับ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ทั้งในแง่ของเป้าหมายและทรัพยากรที่จำเป็น
ในการดำเนินงานมีความเหมาะสมและพอเพียง และมีหลักปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
หรือไม่

การประเมินการดำเนินงาน
3) การประเมินกระบวนการดำเนินงาน/การปฏิบัติ เป็นการประเมินการปฎิบัติงานว่าสามารถ
		 แปลงกรอบแนวคิดไปเป็นการปฎิบัติได้เพียงใด สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และ
		 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ การดำเนินการในด้านต่างๆ มีความคืบหน้า หรือมีปัญหา
		 อะไรบ้าง อย่างไร ตลอดถึงการจัดการแก้ไขปัญหาของโครงการ
การประเมินผลสรุป
4) การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์) เป็นการประเมินผลสุดท้ายและผลกระทบของโครงการ
		 ว่าโครงการสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่และผลกระทบจาก
		 โครงการที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยรวมหรือไม่
		 อย่างไร
5) การประเมินค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ เป็นการประเมินเกี่ยวกับต้นทุนโครงการและความ
		 คุ้มค่าในการดำเนินงานของโครงการ
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ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ขั้นตอนการศึกษา
การประเมินเบื้องต้น
ดำเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น
การประเมินความจำเป็นและการบริหารของ
โครงการ

เดือน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
* *

*

การประเมินการดำเนินงาน
ศึกษาข้อมูลในรายละเอียด
การประเมินกระบวนการดำเนินงาน/การปฏิบัติ

		
การประเมินผลสรุป
วิเคราะห์และตรวจสอบผลการศึกษา
เสนอร่างรายงานการประเมินผลสรุป
จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
เสนอรายงานการประเมินผลสรุปฉบับสมบูรณ์
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* *

*

*

*

*

*
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กรอบแนวคิด
ภาคีระดับจังหวัด
ภาคีหลัก : ตำรวจ สาธารณสุข
ภาคีรอง : หน่วยงานในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ô

สำนักงาน
ตำรวจ
แห่งชาติ

สนับสนุนกลุ่มโครงการ

ô
ภาคีระดับภาค

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตามผล
โดยทีมพี่เลี้ยง และคณะผู้ประเมินผล
โครงการฯ
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พัฒนาองค์ความรู้เองได้ นำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

g

ภาคีเดิม
สร้างภาคีใหม่
คณะทำงาน New node new network ขยายภาคีเครือข่าย		
เพิ่มวิชาการระดับภาค

ความสัมฤทธิ์ผลในการลด
อุบัติภัยทางถนนตาม
โครงการ

g

สสส.
ประกันภัย
กลาง

ถอดบทเรียนถ่ายทอดต่อยอด
g ความรู
้ความรู้สอดรับนโยบายรัฐ

งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงาน
รายการ
๑. ค่าตอบแทน
๑.๑ หัวหน้าโครงการ
๑.๒ นักวิชาการประเมินผล
๑.๓ ผู้ช่วยและประสานงานโครงการ
รวม
๒. ค่าดำเนินการตามที่จ่ายจริง
๒.๑ ค่าเดินทางในการเก็บข้อมูล และเข้า
ร่วมประชุมตำรวจภูธร ๑-๙ และ ศชต (ค่า
โดยสารเครื่องบินและค่าเช่ารถในพื้นที่)
๒.๒ ค่าเดินทางในการเก็บข้อมูลและเข้าร่วม
ประชุมใน กทม. และปริมณฑล
๒.๓ ค่าที่พักในการเก็บข้อมูลและเข้าร่วม
ประชุมในกรุงเทพและปริมณฑล
๒.๔ ค่าสัมภาษณ์เชิงลึก การถอดเทปและค่า
พิมพ์งาน
รวม
๓. หมวดวัสดุ-เอกสาร (เหมาจ่าย)
๓.๑ วัสดุใช้สอย (สำนักงาน)
๓.๒ ค่าติดต่อสื่อสาร
๓.๓ ค่าถ่ายเอกสาร (แบบสำรวจความ
คิดเห็น เอกสารการศึกษาวิจัย รายงานการ
ประเมินผล ฯลฯ)
รวม
๔. อื่นๆ ได้แก่ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่า
พนักงานส่งเอกสาร ฯลฯ
		
รวมสุทธิ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวม (บาท)

๓,๐๐๐ x ๘๐ วัน
๒,๕๐๐ x ๘๐ วัน x ๓ คน
๑๐,๐๐๐ บาท x ๑ คน ๙ เดือน

๒๔๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๘๘๖,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐ บาท x ๕ ครั้ง

๑๕,๐๐๐

๑,๕๐๐ บาท x ๑๐ วัน x ๒ ห้อง

๓๐,๐๐๐

๓,๐๐๐ บาท x ๑๕ ราย

๔๕,๐๐๐
๓๙๐,๐๐๐

๒,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน
๒,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน
๒,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน

๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๕๔,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๓๕๐,๐๐๐
13
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินโครงการ
1.
		
		
		
		
		
		
		
2.
		
		
		
		
		

จะสามารถช่วยให้เกิดการทบทวนการทำงานของ สสส กับหน่วยงานตำรวจผ่านการ
ประเมินผลครั้งนี้ โดยคณะผู้ประเมินโครงการได้รับการร้องขอให้ใช้ผลการศึกษาโครงการ
ศึ ก ษาโครงสร้ า งการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของตำรวจจราจรเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
อุบัติเหตุจราจร ของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร ซึ่งสนับสนุนโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน เมื่อปี 2551 เป็นส่วนหนึ่ง รวมกับข้อคิดเห็นจากพี่เลี้ยง สอจร (คณะ
ทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในจังหวัดนำร่อง)ในส่วนของมุมมอง
ที่อาจเป็นประโยชน์ของโครงการ จะทำให้เติมเต็มให้กับตำรวจ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน
เรื่องการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุต่อเนื่องในระยะยาวได้
แม้งานประเมินผลนี้จะมุ่งความชัดเจนเจาะจงของการศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการ แต่อาจ
มีส่วนช่วยเปิดหน้าต่างให้เห็นความเชื่อมโยงและโอกาสประยุกต์ใช้กับบริบทที่เป็นอยู่จริง
ในโครงการทั้งหมดด้วย เพื่อจะนำผลวิจัยไปเชื่อมความสัมพันธ์กับระบบใหญ่ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติที่ยังมีปัญหาเรื่องระบบราชการ กฎหมายและวัฒนธรรมองค์กรอยู่มาก
ทั้งนี้จะสามารถสะท้อนผลออกมาได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับเงี่อนไขข้อจำกัดในเชิง
นโยบายองค์กร และของรัฐในภาพรวม ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของคณะผู้ประเมินโครงการ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่
1.
2.
		
3.

เกณฑ์ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ ระบบการบริหารเกี่ยวกับการสืบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
ข้อเสนอในการแก้ไขที่จะนำเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด ในการประเมินผลโครงการ
แนวทางในการประเมินผลโครงการมีความหลากหลายแต่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้อง
ต้องกัน ได้แก่ การมุ่งเน้นวัดผลลัพธ์ (outcomes) ของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่โครงการได้
มีเจตจำนงหรื อ วางเป้าหมายไว้ นอกจากนั้นจะมี ก ารประเมิ น ในแง่ ข องความคุ้ ม ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
และความสัมฤทธิผลในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการดำเนินการตามแผนและโครงการนั้นๆ ต่อไปหรือยกเลิก
หรือปรับแก้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับแผนงานโครงการในอนาคต (Engaiging Science The
Marketing Society: Evaluation Guidance 0205)
ในส่วนของการดำเนินการตามโครงการ “พัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุฯหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำ
หน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุ” ที่ สสส ให้การสนับสนุน คณะผู้ทำการประเมินโครงการได้รับมอบหมายจาก
ทาง สสส ให้ดำเนินการตามแนวทางคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาง สสส ได้ถ่ายทอดคำแนะนำและ
แนวทางการประเมินผลซึ่งคณะผู้ทำการประเมินโครงการได้ยึดถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามความประสงค์ ทั้ ง กรณี ข องขอบเขตการประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ทาง สสส มีความต้องการ รวมทั้งมีการเพิ่มเติมในส่วนของ ทีมพี่เลี้ยง ซึ่งมีส่วนในการ
กำกับดูแลการดำเนินงานและเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในโครงการ “พัฒนาระบบงานสืบสวน
อุบัติเหตุฯ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุ” รวมไปถึงการดำเนินงานของ ศูนย์
วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่ให้นำแนวทางการศึกษาของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร ในเรื่อง
“โครงการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจร” ในปี พ ศ 2551 มาเป็นส่วนเติมเต็มในการศึกษาวิเคราะห์ต่อการประเมินผลโครงการซึ่งทาง
คณะผู้ทำการประเมินผลโครงการมีความยินดีและได้รับมาดำเนินการโดยพยายามให้การจัดการภาระ
งานที่เพิ่มขึ้นหลายส่วนนี้ให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้จากการประเมิน
ข้อเสนอแนะต่างๆของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะ เป็นการทำการศึกษาวิจัยที่เน้นการรวบรวม
ตัวเลขสถิติต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถสรุปย่อหรือคัดรวมไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม อย่างไรก็ตามเนื้อหา
ในส่วนที่มีการรวบรวมคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์ที่สามารถ
ยืนยันข้อมูลที่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฎิบัติหน้าที่อยุ่ในขอบเขตการ
ศึกษาตามโครงการประเมินผลนี้
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ทั้งนี้ทางคณะผู้ดำเนินการประเมินผลจะพยายามที่จะพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดของการประเมิน
ผลโครงการเท่าที่จะกระทำได้ในส่วนของข้อเสนอแนะในตอนท้ายของบทสรุปและข้อเสนอแนะของ
การประเมินผลนี้ว่า สมควรจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นประการใดต่อไปได้ สำหรับกรอบคิด/
สมมุติฐานที่ควรเน้นในการดำเนินการตามโครงการที่ทำการประเมินนี้ต่อไปในสาระสำคัญ ได้แก่
1. การเปลี่ยนระบบและวัฒนธรรมในการการสืบสวนอุบัติเหตุ อาทิ ความเหมาะควรในการ
		 เพิ่มบทบาทพนักงานสอบสวน , การนำเครื่องมือ/แบบฟอร์ม ที่ครอบคลุมสาเหตุเชิงลึก
		 (คน-รถ-ถนน-สิ่งแวดล้อม) มากกว่าที่เคยปฏิบัติ
2. บุคลากร/โครงสร้าง-ระบบงาน มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามโครงการที่ถูก
		 ประเมินผลนี้อย่างไรบ้าง มีจุดใดที่จะเป็นโอกาสในการนำมาเคลื่อนต่อ หรือ เป็นบทเรียน
		 เพื่อการปรับปรุงโครงการต่อไปในอนาคตได้
3. การออกแบบโครงสร้างการทำงานใน สถานีตำรวจภูธร/และในส่วนของกองบังคับการ
		 จังหวัด ที่เปิดโอกาสให้ ตำรวจ ได้มานำเสนอข้อมูลทุกเดือน ได้สร้างโอกาสในการแก้
		 ปัญหาแบบเป็นสหวิชาชีพหรือไม่ เพียงใด
4. ผลลัพธ์ของโครงการ/ประเด็นที่ควรนำมาสานต่อ หรือ เชื่อมไปสู่นโยบายของฝ่ายตำรวจ
		 คือเรื่องใด	
5. และควรเพิ่มกิจกรรมที่จะนำเสนอผลการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนกลาง
		 ด้วยหรือไม่
		 ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้จะปรากฎอยู่ในบทสรุปและข้อเสนอแนะท้ายเล่ม
การประเมินผลการศึกษาวิจัยต่างๆ เป็นการแสวงหาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้
มีการพิจารณาผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวว่าได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ได้ อาทิ มีการกำหนดเรื่องที่ต้องการจะศึกษาอย่างชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นการเปิดกว้างใน
การศึกษากระทั่งหาจุดสำคัญที่เป็นหลักในการศึกษามิได้ ซึ่งอาจจะอาศัยการตั้งคำถามว่า อะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร และทำไม เพื่อกำหนดเป็นข้อสมมุติฐานเบื้องต้น มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา การดำเนินการเก็บข้อมูล และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โดยผู้วิจัยจะต้องนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานโดยปราศอคติ
และวิเคราะห์ สรุปผลโดยอาศัยหลักฐาน ความเชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลเป็นหลัก
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ทั้งนี้เกณฑ์ที่สามารถใช้ในการชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของการศึกษาวิจัยดังได้กล่าวไว้ในบทนำ
สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1 เกณฑ์ความสอดคล้องเหมาะสม เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินว่าโครงการมีความเหมาะสม หรือ
สามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้ได้ หรือไม่ เช่น โครงการช่วยลดอุบัติเหตุในท้องถนนนั้น สามารถ
แก้ไขปัญหาตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และมีอำนาจจำแนก (discrepancy) อย่างมีนัยยะสำคัญที่
ประจักษ์ชัด (empirical findings) เช่น ประเด็นปัญหาใดสามารถแก้ไขได้ ปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ เพราะเหตุใด โครงการมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (prioritization) ที่ต้องได้รับการแก้ไข
ความรุนแรงของปัญหา มาตรการหรือกลยุทธ์ที่ใช้แก้ปัญหาทั้งมาตรการระยะสั้น และระยะยาวมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการหรือไม่อย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ในการแก้ปัญหามีความ
พอเพียงหรือไม่ อย่างไร
2 เกณฑ์ความก้าวหน้า เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนของ
โครงการหรือไม่ ทั้งในเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์ และกรอบเวลา มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง
3 เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบ
กับทรัพยากรที่ใช้ไปทั้งหมดในการดำเนินงาน เช่น ทรัพยากรในการบริหารจัดการโครงการ ทรัพยากร
มนุษย์ ค่าใช้จ่าย เวลา วัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น
4 เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เช่น ความแตกต่างของอัตราการเกิดอุบัติเหตุหากไม่มีโครงการและ
มีโ ครงการ อั ต ราการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน อั ต ราการลดความสู ญ เสี ย ทั้ ง ต่ อ ชี วิ ต
ทรัพย์สิน และผลได้จากการศึกษาบริหารจัดการโครงการต่อภาคส่วนอื่นๆ
5 เกณฑ์ในการวัดผลกระทบ เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไร
ต่อประชาชน และชุมชน เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร การลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต
ทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
6 เกณฑ์ว่าด้วยความยั่งยืน เกณฑ์นี้ใช้เพื่อประเมินความต่อเนื่องของโครงการ รวมถึงความ
สามารถในการขยายขอบเขต การนำไปปรับใช้ หรือส่งเสริมการดำเนินการโครงการอื่นๆ หรือในพื้นที่
อื่น รวมกระทั้งถึงการนำไปต่อยอดกิจกรรมหรือการศึกษาวิจัยโดยองค์กรอื่นๆด้วย
ที่มา: สรุปเนื้อหาวิชา รศ. 780 การวางแผน การบริหาร และการประเมินผลโครงการ โดย รศ พรเพ็ญ
เพชรสุขศิริ http://www.igetweb.com/www/mpa11chonburi/private_folder/780/PA780.
Dr.Pornpen.pdf, 27 June 2011
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เพิ่มเติมในส่วนของแนวคิดการติดตามและประเมินผล ในมุมมองทัศนะของ อาจารย์ สมบัติ เห
สกุล หัวหน้าทีมติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพแห่งชาติ (สสส) ซึ่งทางฝ่ายจัดการโครงการของ สสส ได้ให้คำแนะนำให้นำเอาแนวทางข้อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านนี้มาเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับสนับสนุนการประเมินผลโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้ดำเนินการตามโครงการจึงขอนำข้อคิดเห็นและแนวทางที่
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล

โดยส่วนใหญ่โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จะทำงานตามกรอบเป้าหมาย
และเนื้องานของโครงการเป็นตัวตั้ง การดำเนินงานตามโครงการจึงเน้นให้งานที่ทำตอบสนองต่อ
เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของโครงการเป็ น หลั ก ผู้ ด ำเนิ น โครงการอาจจะไม่ ไ ด้ ส นใจพิ จ ารณาความ
สอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายโดยรวมของประเทศ และผลกระทบต่อเนื่องของโครงการต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายภาพรวมของประเทศหรือของแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน
บทบาทและหน้าที่ของการติดตามและประเมินผลภายนอกที่ สสส มอบหมาย คือ การเป็น
ผู้ใช้เครื่องมือการประเมินผลรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานของแต่ละหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว อีกทั้ง การพัฒนาเวที
การประเมินผลจะทำให้เกิดการสะท้อนผลจากข้อมูลต่างๆ ไปสู่ผู้ปฏิบัติการได้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการการดำเนินงานไปสู่การตอบสนองต่ อ การทำงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ ผ ลชั ด เจนมากขึ้ น
ประกอบกับ สสส คาดหวังว่า การประเมินผลภายนอกจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ สสส ใน
การขยับและขับเคลื่อนการทำงานเชิงยุทธศาสตร์กับภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและ
เกิดการปรับทิศทางการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกัน
การประเมินผลโครงการนี้ควรเป็นการใช้ผลการประเมินผลและหลักฐานต่างๆ จากการค้นคว้า
เป็ น เครื่ อ งมื อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การวางทิ ศ ทางและกระบวนการปฏิ บั ติ ก ารไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ ห น่ ว ย
ปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยต่างๆ เกิดความชัดเจนและสามารถทำงานตอบสนองต่อเป้าประสงค์ภาพ
รวมของประเทศและ สสส ได้เช่นกัน
กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลของโครงการฯ จึงมุ่งเน้นที่จะตอบโจทย์ 2 ระดับ คือ
(1) การตอบโจทย์ระดับหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน โจทย์ในระดับนี้ต้องการที่จะติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการให้สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนนี้จะนำเสนอกรอบแนวคิดการติดตามและ
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ประเมินผลในหัวข้อที่ 1
(2) การตอบโจทย์ระดับภาพรวมนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนน โจทย์ในระดับนี้
ต้องการที่จะวัดผลการเคลื่อนไหวของนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่เกิดจากผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ อีกทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะต่อการ
ดำเนินงานในระยะต่อไปของหน่วยปฏิบัติการควรมีทิศทางและจัดวางกระบวนการการปฏิบัติการ
อย่างไร ในส่วนนี้จะนำเสนอกรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลในหัวข้อที่ 2

หัวข้อที่ 1		 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลระดับหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน

กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลระดับหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนจะมีประเด็นที่จะนำ
มาสู่การพิจารณาเพื่อติดตามและประเมินผล 4 ส่วน (ดังรูปที่ 1) คือ
ส่วนที่หนึ่ง
เป้าประสงค์และจุดยืนของหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน เป็นประเด็นที่ต้องมี
การปรึกษาหารือกันให้ชัดในการทำงานของแต่ละหน่วยต่อการขับเคลื่อนที่กำลังทำงานอยู่ ทั้งนี้ใน
ประเด็นส่วนที่หนึ่งจะเป็นการสะท้อนให้ภาคีเครือข่ายและฝ่ายต่างๆ ที่ทำงานด้วย สามารถกำหนด
แนวทางการทำงานสนับสนุนหรือส่งเสริมเพื่อให้สอดรับการทำงานด้วยกันได้ อีกทั้งเป็นการกำหนด
จุดยืนที่ชัดเจนในกระบวนการผลักดันนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนนและการณรงค์เพื่อลด
อุบัติเหตุ
ส่วนที่สอง
ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นเครื่องชี้วัดสำคัญประการหนึ่ง
จะบ่งบอกว่า หน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนแต่ละหน่วยได้ประสบการณ์อะไรมาบ้าง ทั้งที่สำเร็จและที่ไม่
สำเร็จ ซึ่งจะเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้ทำงานมา เพื่อนำสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป
ส่วนที่สาม
การประเมินเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อม เป็นการพิจารณาถึงสภาวการณ์ต่าง
ๆ จากภายนอกที่ทางหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนแต่ละหน่วยต้องดำเนินการบนความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งในการพิจารณาส่วนนี้จะเป็นส่วนหนุนเสริมการทำงานในอนาคตจากการพิจารณาการ
ทำงานในปัจจุบัน
ส่วนที่สี่			
ผลการประเมินผลที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน ควรได้นำ
ผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังกล่าวมาร่วมประกอบการประเมินผลในครั้งนี้
ดังนั้น องค์ประกอบทั้งสี่ส่วนดังกล่าว มุ่งเน้นตอบการชี้วัดใน 3 ส่วน คือ หนึ่ง การชี้วัดความ
ก้าวหน้าของการดำเนินงาน (progress indication) สอง การชี้วัดทิศทางการทำงานสอดคล้องกับข้อ
เสนอโครงการหรือไม่ (direction indication) และสาม การชี้วัดการตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่
กำหนดไว้ (ultimate goal indication)
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยต่างๆ
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หัวข้อที่ 2

กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลระดับนโยบายในการปฏิบัติการ
		
ของหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ
ความคาดหวังต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการขับเคลื่อนงานการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการนโยบายและเนื้อหาของนโยบายต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและเกิดผลสำเร็จต่อการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ประสบอุบัติเหตุและสังคม ซึ่งเป็นเป้าประสงค์สูงสุดที่ สสส คาดหวังว่า หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ได้
รับการสนับสนุนจะดำเนินการตามความคาดหวังที่กำหนดไว้
ความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส ในระยะ
4-5 ปีที่ผ่ านมา คือ อัตราการตายและการบาดเจ็บของประชาชนที่ป ระสบอุบั ติเหตุ ทางถนนต่อ
ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการทางสังคมที่มีระดับความเข้มข้น
มากขึ้นในระยะ 1-2 ปี ก็มิได้ทำให้อัตราการตายและการบาดเจ็บต่อประชากรลดลงได้มากขึ้น แนวโน้ม
อัตรากรตายและการบาดเจ็บต่อประชากรเริ่มทรงตัว นั้นหมายความว่า การเพิ่มการปฏิบัติการต่างๆ
ของหน่ ว ยปฏิ บั ติการขับเคลื่อนที่ดำเนินการไปอาจจะไม่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจำนวนการเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงได้มากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
การลดลงของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสามารถเป็นไปได้และอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจาก 2
ปัจจัยกำหนด คือปัจจัยกำหนดจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน การกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย เคารพต่อการใช้ถนนสาธารณะร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ความไม่พร้อมของยานพาหนะ
ความไม่พร้อมต่อการใช้ยานพาหนะของผู้ขับขี่ เป็นต้น และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการนโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ การกำหนดนโยบายของสังคมต่อการลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และนำสู่การปฏิบัติการจริงของทุกภาคส่วน ย่อมส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนได้อย่างต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยกำหนดทั้ง 2 ประการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนน ไม่สามารถดำเนินการได้ง่ายนัก ยังมีองค์ประกอบภายในและภายนอกอีกจำนวน
มากที่เป็นปัจจัยผูกพันกับปัจจัยกำหนดทั้งสอง
กรณีของการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการนโยบายและเนื้อหานโยบายที่คาดหวังไว้
ความเข้าใจต่อวงจรกระบวนการนโยบาย (policy process cycle) ที่ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ย่อมจะ
มีปัจจัยผูกพันแต่ละขั้นตอนอีกจำนวนหนึ่ง
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หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
หก
เจ็ด
แปด

การพัฒนากระบวนการและการสร้างนโยบาย (Process and Policy Formulation)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Process)
การหามติประชาร่วมกันเบื้องต้น (Initiative)
การหาข้อตกลงต่อรองทางการเมืองในการตัดสินใจ (Negotiation)
การตัดสินใจระดับนโยบาย (Decision Making)
การยอมรับของสาธารณชนต่อการปรับปรุงนโยบาย (Policy Improvement)
การนำสู่การปฏิบัติการ (Policy Movement)
การประเมินผลนโยบาย (policy evaluation)

กรณี ตั ว อย่ า งเช่ น การกำหนดประเด็ น นโยบายย่ อ มต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ (data and evidence based) ข่าวสารและสารสนเทศ (information) เป็นต้น
การออกแบบการติดตามและประเมินผลในส่วนนี้จะเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานใน
ภาพรวมของทุกหน่วยปฏิบัติการที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนและการรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยรวม โดยจะใช้วงจรกระบวนการนโยบายดังกล่าว
ข้างต้นเป็นกรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ
นอกจากนี้แล้ว ทางฝ่ายจัดการโครงการของ สสส ยังได้แนะนำให้นำแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ
ประเมินโครงการวิจัยเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ในส่วนที่ว่าด้วย “แนวคิดและตัวชี้วัดการประเมิน (ดัง
แสดงในตารางที่ 1)” ซึ่งดำเนินการโดย ดร เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาในส่วนของการพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งคณะผู้ศึกษาวิจัย
เล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากสารั ต ถะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ หล่ า นี้ ม ากกว่ า การทำการทบทวน
วรรณกรรมอย่างละเอียดในรูปแบบของการศึกษาวิจัยที่มักพบเห็นโดยทั่วไป ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการ
ประเมินโครงการนี้ เนื่องจากกรอบแนวความคิดรวมกระทั่งถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทาง สสส
ต้องการนั้น พึงยึดโยงกับประเด็นสำคัญที่เป็นเป้าประสงค์หลักที่ทาง สสส ต้องการเป็นที่ตั้ง ซึ่ง
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาง สสส ให้การแนะนำมาทั้งหมดนี้ รวมทั้งการเสนอแนะให้มีการปรับแก้
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์บางประการนั้น ทางคณะผู้ดำเนินโครงการได้ปฎิบัติตามและได้แก้ไขราย
ละเอียดต่างๆ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทาง สสส มีความประสงค์อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเมื่อได้มีการ
ขยายกรอบเวลาการทำงานให้คณะผู้ทำการประเมินผลโครงการดำเนินการต่อในการประเมินผล
โครงการระยะที่สอง ต่อเนื่องจากการประเมินผลการดำเนินการของโครงการในระยะที่หนึ่ง
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ตารางที่ 1 แนวคิดละตัวชี้วัดการประเมิน
วัตถุประสงค์
การประเมิน

ประเด็นหลักของโครงการที่จะ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แนวคิด / ตัวชี้วัดการประเมิน

1. ประเมินผลลัพธ์ 1.1 ระบบฐานข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ - มี ร ายงานผลประเมิ น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล
อุบัติเหตุทางถนน และเผยแพร่ ทุติยภูมิอุบัติเหตุทางถนน และเชื่อมโยง
ผลสำเร็จของ
ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานหลั ก ที่ ด ำเนิ น การ
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
โครงการ
เรื่องนี้ครบถ้วน
- มีระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั้ง
ระดับจังหวัดและประเทศที่ทันสมัยและ
ถู ก ต้ อ ง และเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซด์ ข อง
หน่วยเฝ้าระวัง
- มีเว็บไซด์ของหน่วยเฝ้าระวังที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
- มีการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนการใช้
ฐานข้อมูลทุติยภูมิให้กับบุคลากรที่เกี่ยว
ข้องในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฐานข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่ผ่าน
เว็ บ ไซด์ มี ก ารเข้ า มาใช้ ข้ อ มู ล สามารถ
เข้ า ถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และประชาชนทั่วไป
1.2 ระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ
- มีการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงมีคุณภาพ
เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ถนนรายจังหวัด และเผยแพร่ และแปลผล โดยมีคู่มือการจัดเก็บข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์
ที่เข้าใจได้ง่าย
- มีรายงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงใน
การใช้รถใช้ถนนของประชาชนรายจังหวัด
ที่มีคุณภาพ
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ตารางที่ 1 แนวคิดละตัวชี้วัดการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การประเมิน

ประเด็นหลักของโครงการที่จะ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แนวคิด / ตัวชี้วัดการประเมิน
- มีระบบฐานข้อมูลพฤติกรรมเสีย่ งในการ
ใช้รถใช้ถนนของประชาชน ทั้งระดับจังหวัด
และประเทศและมี ฐ านข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่
ทั น สมั ย และถู ก ต้ อ ง และเผยแพร่ ท าง
เว็บไซด์ของหน่วยเฝ้าระวัง
- พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง การไม่สวมหมวก
นิรภัย และการขับขี่ด้วยความเร็วสูง ต้อง
นำเสนอครอบคลุมประเด็นทางระบาด
วิทยาด้วย
- มีเว็บไซด์ของหน่วยเฝ้าระวังที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และมีฐานข้อมูล
ปฐมภูมิทันสมัยและถูกต้อง
- มีการถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนการใช้
ฐานข้อมูลปฐมภูมิให้กับบุคลากรที่เกี่ยว
ข้องในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฐานข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ เ ผยแพร่ ผ่ า น
เว็ บ ไซด์ มี ก ารเข้ า มาใช้ ข้ อ มู ล สามารถ
เข้ า ถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และประชาชนทั่วไป
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ตารางที่ 1 แนวคิดละตัวชี้วัดการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การประเมิน

ประเด็นหลักของโครงการที่จะ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แนวคิด / ตัวชี้วัดการประเมิน

1.3 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ - มีรายงานสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุ
สถานการณ์ความปลอดภัยทาง ทางถนน ที่ มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ทุติยภูมิและปฐมภูมิ และวิเคราะห์ปัจจัย
ถนนในประเด็นสำคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายแง่มุม และมี
คุณภาพตามหลักการระเบียบวิธีวิจัย
- มีรายงานผลการการสืบค้นสาเหตุการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ 5 กรณี ศึ ก ษา และจั ด
ประชุมเพื่อนำเสนอผลการสืบค้นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุต่อสาธารณะ
- มี ร ายงานผลการศึ ก ษาปั จ จั ย และ
สาเหตุของพฤติกรรมการไม่สวมหมวก
นิ ร ภั ย และขั บ ขี่ ด้ ว ยความเร็ ว สู ง ที่ มี
คุณภาพตามหลักการวิจัย
- มีรายงานการทบทวน และสังเคราะห์
องค์ ค วามรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาการ ในหัวข้อ 1) องค์ประกอบของ
สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของ
ประเทศไทย 2) พฤติ ก รรมเสี่ ย งของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สำคัญของประเทศไทย
3) จุ ด เสี่ ย งและสภาพความอั น ตราย
ของถนนในประเทศไทย
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ตารางที่ 1 แนวคิดละตัวชี้วัดการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การประเมิน
2. เพื่อประเมิน
กิจกรรม และ
กระบวนการ
ดำเนินการของ
กิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคใน
การดำเนินการ
โครงการ

ประเด็นหลักของโครงการที่จะ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แนวคิด / ตัวชี้วัดการประเมิน

2.1
ความครบถ้ ว นของ - มีการดำเนินการตามกิจกรรมหลัก 7
กิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมครบถ้วน
- มีความเชื่อมโยงของผลการดำเนินการ
โครงการในทุกกิจกรรม และใน 3 แผน
งาน

2.2 กระบวนการดำเนิ น การ - มี ก ารดำเนิ น การกิ จ กรมต่ า งๆ ตาม
ของกิจกรรมต่างๆ
แผนที่ได้กำหนดไว้
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
โครงการมี ส่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น การ
กิจกรรม
- มีกระบวนการจัดการให้มีการดำเนิน
การในกิ จ กรรมอย่ า งไรบ้ า ง แต่ ล ะ
กิจกรรมมีการดำเนินงานอย่างไร เชื่อม
ประสานกันอย่างไรบ้าง
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการ - มีปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการ
ดำเนินการโครงการ
โครงการที่ ส ะท้ อ นจากแต่ ล ะกิ จ กรรม
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคภายใน
แต่ละกิจกรรม และร่วมกันแก้ไขด้วยกัน
อย่างไร
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ตารางที่ 1 แนวคิดละตัวชี้วัดการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การประเมิน
3. เพื่อวิเคราะห์
จุดอ่อนและ
จุดแข็ง
ของโครงการ

ประเด็นหลักของโครงการที่จะ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แนวคิด / ตัวชี้วัดการประเมิน

3.1 จุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ ง ของ - มี ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ และขั ด ขวางต่ อ ความ
โครงการ
สำเร็ จ ในการดำเนิ น การโครงการ
อย่างไรบ้าง

3.2 ความสัมพันธ์ในการดำเนิน - มี ก ารประสานงาน เชื่ อ มโยงกั น ใน
การระหว่างกิจกรรมย่อย และ กิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ดำเนินการ
- มี ก ารประสานงานระหว่ า งผู้ รั บ ผิ ด
ชอบโครงการ ผู้ เข้ า ร่ ว มในโครงการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร
4. นำเสนอความ 4.1 ความคุ้มค่าในการลงทุนของ - ผลลัพธ์ที่ได้จากการการดำเนินการ
คุ้มค่าในการลงทุน โครงการนี้
โครงการ สามารถนำไปพัฒนาระบบ
วิธีการลงทุน และ
เฝ้ า ระวั ง อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ อ ย่ า ง
การวิเคราะห์
ยั่งยืน
แนวโน้มความ
- สามารถนำไปกำหนดแนวทางการ
ยั่งยืนของ
ดำเนิ น การเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การ
โครงการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับหน่วยงาน
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย
ทางถนนได้
4.2 วิธีการลงทุนที่จะทำให้การ - มีบทเรียนในวิธีการดำเนินการ
ดำเนิ น การโครงการนี้ มี ค วาม โครงการที่ได้จากโครงการนี้ ที่นำไปสู่
คุ้มค่ามากขึ้น
วิ ธี ก ารลงทุ น ดำเนิ น การโครงการที่
คุ้มค่ามากขึ้น
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ตารางที่ 1 แนวคิดละตัวชี้วัดการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การประเมิน

ประเด็นหลักของโครงการที่จะ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์การ
ประเมิน
4.3 แนวโน้มความยั่งยืนของ
โครงการ

แนวคิด / ตัวชี้วัดการประเมิน
- ผู้รับผิดชอบและคณะผู้ร่วมโครงการ
ของแต่ละกิจกรรม สามารถความรู้ที่ได้
จากการดำเนินโครงการนี้ไปใช้ประโยชน์
ในการดำเนินการโครงการงอื่นๆ หรือใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลจากผล
การดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน

ระเบียบวิธีการประเมิน
การประเมินผลครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อใช้ในการ
ตอบวัตถุประสงค์การประเมินทุกประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคำถามการประเมินที่
ต้องการคำอธิบายเชิงเหตุและผลที่ได้ และสะท้อนกระบวนการดำเนินงานที่จะทำให้เข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการดำเนินการของโครงการ
1. แหล่งข้อมูลการประเมิน
		 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคือ
		 1) คณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะผู้ร่วมทำโครงการ
		 2) นักวิจัยของโครงการ และผู้ช่วยนักวิจัย
		 3) กลุ่มทำงานระดับจังหวัด (node) ภาคละ 5-6 คน
		 4) หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทุติยภูมิของโครงการ 	
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นอกจากนั้นจะใช้เอกสารต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลการประเมินด้วย ได้แก่ เอกสารของการดำเนิน
การกิจกรรมของโครงการ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและ
อื่นๆ และเว็บไซด์ของหน่วยเฝ้าระวัง รายงานความก้าวหน้าของโครงการระยะที่ 1 และ 2 และ
รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนรายงานการประชุม และรายงานการประชุมการนำ
เสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ที่คณะทำงานโครงการนำเสนอให้กับ สสส นอกจากนี้ทีมประเมิน
จะเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่ได้จัดขึ้นในทุกขั้นตอน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
ต้องแจ้งกำหนดการ และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมให้กับผู้ประเมินด้วย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
		 ผู้ ป ระเมิ น เป็ น ผู้ ร วบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยตนเอง จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินที่ดีทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เนื่องจากผู้ประเมินมีความพร้อมทั้งทาง
ด้านแนวคิดและความเข้าใจเรื่องโครงการ ตลอดจนประสบการณ์และทักษะการซักถามการเจาะลึก
ข้อมูล ในการปฏิบัติการนั้น ทีมผู้ประเมินจะยึดกรอบแนวคิดการประเมินเป็นหลักในการซักถาม เพื่อ
ใช้เป็นประเด็นในการตรวจสอบกับความจริงที่เกิดขึ้นของการดำเนินงานของโครงการ และส่วนใหญ่
ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ใช้ทีมผู้ประเมินจำนวน 2-3 คนขึ้นเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยกั น ซั ก ถามและตรวจสอบประเด็ น คำถามและคำตอบ พร้ อ มกั น นั้ น ได้ ใช้
เครื่องบันทึกเสียง เป็นเครื่องมือเสริมในการบันทึกตลอดช่วงเวลาของการพูดคุยด้วยเมื่อได้รับอนุญาต
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูลได้ใช้วิธีการพื้นฐานของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพคือ การสัมภาษณ์ลึก (In-depth interview) การสังเกต (Observation) และการ
บันทึกจากเอกสารและรายงาน
		 การบริหารจัดการการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการแบ่งแหล่งข้อมูลในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 4 กลุ่มดังกล่าวแล้วโดยแหล่งข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าวนี้ จะเน้นหนักในการเก็บข้อมูล
ที่แตกต่างกัน เช่น
		 - ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะผู้ร่วมทำโครงการ เน้นการตอบ
			 วัตถุประสงค์ประเมิน
		 - นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการ
		 - ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
29
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สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัย และข้อมูลจาก
เอกสารรายงานต่างๆ จะเน้นในการตอบวัตถุประสงค์การประเมินทุกข้อ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลึกและบันทึกเทปไว้ ได้รับการถอดเทปในลักษณะคำต่อคำข้อมูล
จากการสังเกต ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ จะทำการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล ด้วยการสรุปเป็นประเด็น
สำคัญของแต่ละเรื่องจากแหล่งข้อมูลแต่ละคน พร้อมกันนั้นได้เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ที่สัมพันธ์กันทั้ง
เชิงเหตุและผลในเรื่องเดียวกัน และความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นกระบวนการ โดยข้อสรุปที่ได้รับจัด
แบ่งตามกลุ่มของประเด็นและกลุ่มของแหล่งข้อมูล ทำให้สามารถเปรียบเทียบและเห็นความสอดคล้อง
หรือขัดแย้งหรือไม่กลมกลืนของข้อมูลและข้อสรุปที่ได้รับ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่เป็นความสอดคล้องที่อธิบาย
ได้ชัดเจนและสมบูรณ์ในการตอบวัตถุประสงค์การประเมิน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

30

บทที่ 3
การประเมินผลกลุ่มโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
การเก็บข้อมูล ภายใต้ขอบเขตการดำเนินการประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดย
สสส ทางคณะผู้ดำเนินงาน ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการและเป็นไปตามคำแนะนำ
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนอย่างเคร่งครัด ด้วยการเข้า
ร่วมประชุมหารือกับทาง สสส ภาคีเครือข่าย และได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำกลุ่มสนทนาอย่างเข้มข้น (focus group) รวมทั้งเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูล
และสภาพปัญหาต่างๆ จากประสบการณ์ตรง โดย ในการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่ง เมื่อเข้าสู่
การดำเนินการในระยะที่สอง (เฟสสอง) ทางคณะผู้ประเมินโครงการได้ขอความร่วมมือไปยังทุกกอง
บัญชาการที่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับทางผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน คือ สสส และภาคีเครือข่าย
ที่เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการให้ทุนบางส่วนกับโครงการ คือ บริษัทประกันภัยกลาง ซึ่งการประชุมมีการ
ดำเนินการหลายครั้งเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้ทางผู้ประเมินได้
รับทราบและสามารถติดตามความคืบหน้า ตลอดทั้งจะได้สามารถให้คำแนะนำในกรณีที่ได้มีโอกาส
เข้าไปตรวจสอบหรือประเมินการปฎิบัติงานในบางส่วนก่อนลงภาคสนาม อาทิ การให้คำแนะนำเกี่ยว
กับปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ข้อร้องเรียนจากผู้ปฎิบัติ ซึ่งสามารถส่งต่อ
ข้อมูลให้ทางทีมงานพี่เลี้ยง ที่จะต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำแนะนำในหน้างานได้รับรู้และนำไป
ปรับปรุงการปฎิบัติงาน ซึ่งในระยะแรกๆ อาจเป็นด้วยความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
ทำให้ทางทีมงานพี่เลี้ยงของส่วนกลาง ซึ่งมีนักวิชาการและตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีความหวาดระแวงและเข้าใจผิดว่า การทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของคณะผู้ดำเนินงานนี้
เป็นการเข้าไปจับผิดในกระบวนการทำงานของทีมงาน ซึ่งจากการได้พบปะพูดคุยอย่างเปิดใจและการ
แสดงความจริงใจให้กับทีมงานพี่เลี้ยงได้รับทราบ ต่อมาจึงได้รับความร่วมมือจากทางสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติที่มีตัวแทนสำคัญคือ พล ต ต นภดล เผือกโสมณ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ให้การ
สนั บ สนุ น และเป็ น ผู้ ป ระสานระหว่ า งคณะผู้ ป ระเมิ น ไปยั ง จั ง หวั ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สถานี
ตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ รวมทั้ง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งใน
จังหวัดนำร่อง ที่คณะผู้ประเมินได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมหารือของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้ปฎิบัติและภาคีเครือข่ายของจังหวัด ทำให้คณะผู้ประเมินฯ สามารถเข้าใจสภาพปัญหาและรับรู้ราย
ละเอียดปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมทั้งได้มีโอกาสรับฟังการหารือระหว่างฝ่ายผู้ปฎิบัติ
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คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกับภาคีเครือข่าย ดังกรณีของการจัดการประชุมและมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้
นำข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น กรณีศูนย์ข่าวจังหวัดภูเก็ต ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้รายงาน
ข่าวโดยสรุปถึง ผลการปฎิบัติงานของ สอจร จังหวัดภูเก็ต ที่ได้มีการจัดเวทีป้องกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน
“………….ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในเวทีพบปะสื่อมวลชนภูเก็ต เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ซึ่งทางคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดนำร่องภาคใต้ (สอจร) จัดขึ้น พร้อมกันนี้ นายแพทย์ วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้า สอจร, พ.ต.อ.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต
นายอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ตลอดจนสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เข้ า ร่ ว มอย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง   ในที่ ป ระชุ ม   นพ.วิ วั ฒ น์ กล่ า วถึ ง
สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ว่า ในขณะภูเก็ตที่มียานพาหนะ
ที่ลงทะเบียนไว้ทุกประเภทจำนวนกว่า 300,000 คัน ซึ่งเทียบตามทะเบียนกับจำนวนประชากรพบว่า
มีอัตรารถ 1 คันต่อ 1 คน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
ติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศ มาเป็นเวลาประมาณ 10-20 ปีซึ่งที่ผ่านมาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ พ ยายามร่ ว มกันหาแนวทางการแก้ปัญหามาย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ในส่ ว นของสำนั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาข้อมูลมาพิจารณา
จุดเสี่ยงตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สามแยกลักกงษี สี่แยกไทนาน-เซ็นทรัล
สี่แยกโลตัส เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาในเรื่อง
ของสภาพถนน สัญญาณไฟจราจร หรือป้ายสัญญาณต่างๆ แต่ที่เป็นปัญหาค่อนข้างมาก คือ พฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ อย่างไรก็ตาม นพ.วิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
นำข้อมูลของแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงหลักๆ เช่น
บริเวณถนนพระภูเก็จแก้ว สี่แยกโลตัส เป็นต้น ด้วยการปรับปรุงป้ายสัญญาณ การนำกำแพงน้ำมา
ติดตั้ง การทำ Black Spot Management ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยงต่างๆ ได้ประมาณร้อยละ 30 จากความสำเร็จดังกล่าว สำหรับการดำเนินการในปีต่อไปจะ
เน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น กอปรกับจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีจำนวนไม่เพียง
ดังนั้นจะมีมาตรการเสริมด้วยการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว หรือ ซีซีทีวี รถที่ละเมิดกฎจราจรขับ
ฝ่าไฟแดง ขับรถเร็ว กลับรถในจุดห้ามกลับ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีเสียค่าปรับ 
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กรณี ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วนี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สมรรถนะ ความร่ ว มมื อ อย่ า งสอดประสานและ
บูรณาการร่วมกันของทั้งหน่วยปฎิบัติคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายใต้การได้รับการสนับจากกลุ่มโครงการ
พัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุและภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้การ
ดำเนินการมีประสิทธิภาพสนองตอบต่อนโยบายทั้งของส่วนการปกครองท้องถิ่นและเชื่อมโยงไปถึง
ระดับชาติหรือรัฐบาลอีกด้วย แม้ว่ากลไกสำคัญที่ไม่สามารถขาดได้ คือ การบังคับใช้กฎหมายจะยังเป็น
สิ่ ง ที่ มี ก ารเรี ย กร้ อ งโดยผู้ ป ฎิ บั ติ อั น เนื่ อ งมาจากพฤติ ก รรมของผู้ ขั บ ขี่ ย วดยาน และปั ญ หาในเชิ ง
วัฒนธรรม ทั้งขององค์กรตำรวจเองที่เคยปฎิบัติในแนวทางเดิมๆ สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานที่ต้อง
มีการปรับตัว กระทั่งถึงวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน ประชาชนในสังคม ที่เรียนรู้และมีกระบวนทัศน์
วิธีคิดในการใช้รถใช้ถนนที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งยังนำมาซึ่งอุบัติเหตุทาง
ถนนได้อีกด้วย
ทั้งนี้นอกเหนือจากการเดินทางไปในพื้นที่ของทุกกองบัญชาการภาค อาทิ เกือบทุกจังหวัดใน
พื้นที่ภาคใต้ อาทิ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สตูล พัทลุง และสี่จังหวัดในกอง
บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ดูแลของ ศชต หรือ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้เลือกจังหวัดอุดรธานีและ
ขอนแก่นเป็นตัวแทน และสุ่มเลือกจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ส่วนในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้เลือกจังหวัดชลบุรี และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรีและ สภอ พัทยา และ เสม็ด เป็นกรณีศึกษา ส่วนกองบัญชาการในส่วนกลางที่ขอเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ใช้ กองบังคับการนครบาล 3 เป็นตัวแทนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินผล เป็นต้น ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดในการ
จัดทำโครงการประเมินผลโครงการฯ
จึงสามารถกล่าวได้ว่า การประเมินผลตามโครงการของคณะผู้ดำเนินงานนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อร่วม
สังเกตการณ์ด้วยประสบการณ์ตรง (participant observation) และมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็น
ทั้งจากภาคีเครือข่าย การเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการประชุม การจัดทำกลุ่มสนทนาแบบเข้มข้น
ในบางวาระโอกาสและได้สัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ปฎิบัติการ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสายปฎิบัติการที่
รับทราบข้อมูลและรับรู้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เป็นอย่างดี และทำการประเมินผลผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการเท่าที่จะกระทำได้ในกรอบของการทำงาน เช่น ทีมพี่เลี้ยง และเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายสนับสนุนใน
บางส่วนเช่น ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ทรง
33

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

คุณวุฒิที่ทาง สสส ได้แนะนำมาให้เติมเต็มในการวิเคราะห์ประเมินผลในภายหลัง ดังปรากฎอยู่ในราย
ละเอียดของข้อมูลที่มีทั้งคำถามปลายเปิดและเจาะประเด็นในบางเรื่องดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ข้อมูลที่จะนำ
เสนอต่อไปนี้ อาจมิได้จัดเรียงตามลำดับกองบัญชาการต่างๆ แต่จะได้คัดเลือกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
และสะท้อนความหลากหลายในเชิงความคิดเห็นต่อโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการ
สนับสนุนในการดำเนินการทั้งหมด ข้อคิดเห็นบางส่วนจะบันทึกคำต่อคำในลักษณะภาษาพูด อย่าง
ไม่เป็นทางการ ผู้ให้ข้อมูลในบางกรณีไม่ประสงค์จะแสดงตนแต่ผู้ที่ไม่ขัดข้องทางผู้ประเมินได้ระบุ
ชื่อไว้เพื่อยืนยันถึงการปฎิบัติหน้าที่)

ภาพ หัวหน้าโครงการประเมินผลโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ผู้นำของ สสส ผู้เสนอโครงการฯ
คณะทำงานติดตามกำกับดูแลโครงการ ตัวแทนของตำรวจภูธรภาคต่างๆ และภาคีเครือข่ายของ
สสส ในวันก่อนเดินทางเข้าพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้
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ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ส่วนกลาง)
หัวหน้าคณะผู้ประเมินผลโครงการฯ มีโอกาสได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ พล ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและแนวคิด
วิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดและทำให้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการทำงานของ
ฝ่ายปฎิบัติการที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากหลายส่วนที่มีการเน้นย้ำในการแก้ปัญหานั้นทางกอง
บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการดำเนินโครงการในส่วนของตนเองไปก่อนหน้านี้บ้างแล้ว แต่ประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการเพื่อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” เพราะผลประโยชน์ท้ายสุดจะได้แก่ประชาชนและสังคม
ส่วนรวม
ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลผู้หนึ่งในการเข้าร่วมกลุ่มสนทนาแบบเข้มข้นได้ให้ข้อมูลเรื่อง
โครงสร้างและหน่วยงานใต้สังกัดนครบาลซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีมาตรการห้ามตำรวจไม่ให้
ซุ่มจับ การกำหนดให้ต้องมีตำรวจสัญญาบัตรในด่านเป็นไปได้ลำบากในทางปฏิบัติ เนื่องจากตำรวจ
จราจรมีหน้าที่หลายอย่าง ต้องทำงานด่วนให้เสร็จไปในแต่ละวัน หากจะมีการพัฒนาในแนวทางการ
พัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุนี้ให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องผสมผสานกันทั้งเรื่องการให้
ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องที่น่าจะได้ผลที่ดีที่สุด คือ การนำเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ในการตรวจ
จับความเร็ว กล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ซึ่งจำเป็นต้องให้รัฐบาลลงทุนในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิม
จะทำให้ลดภาระ ลดการเผชิญหน้า และลดการเกลียดชังระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนได้ การ
ติดกล้องตรวจจับความเร็วตามสี่แยกจะช่วยลดอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้กำลังพลมากเหมือนที่ปฎิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลีย อาจแก้กฎหมายให้ภาคเอกชนมาลงทุนในเรื่องนี้แล้วแบ่ง
สัดส่วนรายได้อาจมีส่วนช่วยลดภาระของรัฐในการลงทุน

บก น ๓ สน มีนบุรี พ ต ต รัฐชัย ศรีวิชัย
ทางสถานีได้เเริ่มดำเนินการเมื่อเดือน มิถุนายน (นับถึงปัจจุบันเกือบหกเดือนเต็ม) วัตถุประสงค์เนื้อหาของ
โครงการดี แต่ปัญหาในทางปฎิบัติ คือ การกรอกข้อมูลค่อนข้างมีปัญหา ในส่วนของ แบบฟอร์ม
โปรแกรมค่อนข้างละเอียด มีหลายหน้า บางอย่างเจ้าหน้าที่มีปัญหาการทำความเข้าใจในการกรอก สน
ที่มีปริมาณคดีเยอะ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถรู้ว่าจะเป็นคดีหรือไม่ในวันแรกซึ่งได้รับแจ้ง เช่น แค่ไป
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ถ่ายรูปมา แต่แบบฟอร์มจำเป็นต้องกรอกไปเบื้องต้นก่อน ต้องตามย้อนหล้ง ต้องตามสาเหตุจาก
ร้อยเวร หรือ สารวัตรผู้รับคดี ทำให้เสียเวลาในการกรอก ต้องรอคอยกัน จุดแผนที่ต้องระบุตรงโน้นตรง
นี้ ในแผนที่ แต่โปรแกรมใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมา ค่อนข้างง่ายต่อการทำความเข้าใจ ภาพรวมการ
อบรมวันครึ่ง ในเฟสสองได้นำกำลังตำรวจไปเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจริงๆ เอาเฉพาะคนที่มีหน้าที่
กรอกข้อมูลจริงๆ ไปจะได้ผลมากกว่า เพราะบุคคลอี่นไม่เกี่ยวข้องและไม่มีเวลามาร่วมโครงการ แต่
ถือว่าเป็นครั้งแรกจึงยังสับสน ไม่รู้จุดประสงค์ มีคนไม่สนใจบ้าง มาเรียนรู้ทีหลัง โดยการเทรนแก้ปัญหา
โดยวิทยากรของโครงการ มีการประชุมเครือข่าย พวกกรมการขนส่ง สำนักงานเขต แขวงการทาง
มีการปรับแก้ บางทีทำหนังสือติดต่อประสานงานอาจล่าช้าบ้าง วันประชุมก็รับไป เขาส่งหัวหน้ามา
เขตส่งผู้ช่วย ผอ ขนส่ง มาเองบ้าง หมวดการทาง หรือ การโยธาก็มาเอง ถือว่าให้ความสำคัญ แต่ยัง
เหมือนเป็นการเพิ่มภาระ การทำเปเปอร์เอกสาร เพิ่มภาระ พอสรุปผลต้องทำรายงานประชุม สรุปผล
เสนอ อยากให้แค่คำถามเปิด ให้เขียนบรรยาย ไม่ต้องไล่ติ๊ก ละเอียดเกินไป

พตอ.ธวัช วงศ์สง่า ผกก.สน.วังทองหลาง
ข้อดีของโครงการนี้มีข้อดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ชีวิต ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
ซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีโครงการเช่นนี้มาก่อนเลย อีกทั้งโครงการนี้ยังได้เอาหลักวิชาการมาช่วย
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็น
อย่างมาก
ข้อเสียของโครงการนี้นั้น พตอ ธวัชมองว่าแทบจะไม่มีเลย เพียงแต่ต้องปรับปรุงเรื่องงบประมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรและการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้
รับทราบ
สืบเนื่องจากยังขาดงบประมาณในโครงการนี้อยู่มากทำให้ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
เสียงตอบรับหรือเสียงสะท้อนของภาคประชาชนที่มีต่อโครงการนี้จึงแทบไม่มีเลย
โครงการดังกล่าวมีการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนแก่ประชาชนได้ดีขึ้นจึงมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
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ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้ก็คือ ประชาชน เนื่องจากเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนไม่ให้เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากโครงการนี้
พตอ ธวัช มองว่าเป็นบริษัทขายรถและบริษัทขายประกันที่ไม่ต้องมาจ่ายค่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดบน
ท้องถนน
ปั ญ หาที่ มี ค วามสำคั ญ นอกเหนื อ จากเรื่ อ งของกฎหมายหรื อ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต่ อ การป้ อ งกั น
อุบัติเหตุอีกปัจจัยหนึ่งนั้น พตอ ธวัช มองว่า คือการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ท้องถนนของประชาชน
โดย พตอ ธวัชเชื่อว่าประชาชนยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการใช้ท้องถนนอยู่มักจะเน้นความสะดวกในการ
ใช้ ท้ อ งถนนเป็ น หลั ก มากกว่ า ที่ จ ะคำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย โดยได้ ย กตั ว อย่ า ง ถึ ง โครงการของ
สน.วังทองหลาง ที่ได้มีการตั้งด่านเพื่อป้องกันปราบปรามประชาชนที่ดื่มสุราในการใช้ถนนในลักษณะ
ป้องปรามมากกว่าตรวจจับ แต่ก็สามารถจับผู้กระทำความผิดได้ทุกวัน เป็นต้น ซึ่งพตอ. ธวัชมองว่า
ถ้าสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ท้องถนน รู้จักขับรถตามกฎจราจร ก็จะช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคเท่าที่ได้ดำเนินการมานั้น พตอ.ธวัชมองว่านอกจากปัญหาการขาดงบประมาณอย่าง
ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือ การที่ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือ
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่ควร โดย พตอ.ธวัช ได้ยกตัวอย่างว่า หลายต่อหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนประชาชนก็มักจะบอกว่าตกลงกันเองได้ หรือ บางครั้งก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่เจ้าหน้าที่
ตำรวจ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการได้ในภายหลัง
การดำเนินโครงการนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบริษัทประกันภัยเลย เนื่องจาก พตอ.ธวัชมองว่าบริษัท
ประกันภัยได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้โดยไม่ต้องไปเสียเบี้ยประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
และที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ประกั น ก็ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในทุ ก ด้ า นๆ เป็ น อย่ า งดี รวมไปถึ ง พตอ.ธวั ช
ยังเสนอด้วยว่า เนื่องจากบริษัทประกันภัย ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควร
ขอความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท ประกั น ภั ย ในโครงการนี้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งงบประมาณ ที่ ยั ง
ขาดแคลนอยู่มาก
พตอ.ธวัช ให้คะแนนโครงการนี้ เต็มสิบ เนื่องจากมองโครงการนี้เป้นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งเจ้าหน้าที่
ตำรวจและประชาชนผู้ใช้ท้องถนนสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีต่อไป
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ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนั้น พตอ.ธวัชมองว่า อยู่ที่การให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชน โครงการนี้จะไม่สำเร็จได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชน
พตอ.ธวัชมองว่า โครงการจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ต้องมีการจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดิบลงคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ จั ด ทำสถิ ติ นั้ น ควรจั ด จ้ า งบุ ค ลากร
ภายนอกมากกว่าที่จะต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีภาระในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นด้ า นอื่ น ๆมากอยู่ แ ล้ ว ไม่ ค วรจะมาเสี ย เวลาในการจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ดิ บ ลง
คอมพิวเตอร์อีก
พตอ.ธวัชได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งที่จะช่วยลืบสวนอุบัติเหตุให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็คือ การติดตั้งกล้องบน
ท้องถนนเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่ลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม พตอ.ธวัชมองว่า อุบัติเหตุ
บนท้องถนนจะลดลงได้สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการใช้
ท้องถนนให้ดีขึ้น โดย พตอ.ธวัช ได้ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ท้องถนน
ที่ดีทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับสังคมไทย
พตอ.ธวัช เห็นว่าเพื่อให้โครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดควรให้ทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ใช้รถบนท้องถนน หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การสร้างท้องถนน เป็นต้น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาร่วมมือกันโครงการจึงจะสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
กล่าวโดยสรุป พตอ.ธวัช ได้ย้ำว่า โครงการประเมินผลการสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนน” ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส นั้น เป็นโครงการที่ดีสมควรดำเนินต่อไปอย่าง
ยิ่งในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในการลดอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการและอาศัยความเป็นสหวิทยาการ มาสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างไร
ก็ตามโครงการนี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นั้น พตอ.ธวัชมองว่าควรได้รับการปรับปรุงทางด้าน
งบประมาณ ในการจัดจ้างบุคลากรมาช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบในโครงการนี้ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ท้องถนนให้แก่ประชาชน
ควบคู่ไปด้วยทั้งการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
โครงการนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
พ.ต.ท. ฤทธิดล ธีรเนตร แจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันโครงการขยายต่อเนื่องมาในระยะที่ 2 (เฟสสอง)
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคมาก 2 เรื่อง คือ
ประการแรก การเก็บข้อมูลในแบบสอบถามยุ่งยากมาก ทำหลายขั้นตอน (งานใน สน. จะแบ่งเป็น
จราจร สอบสวน สืบสวน และปราบปราม) มีการส่งต่อข้อมูลเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนบ้าง ทำให้ป้อน
ข้อมูลไม่ได้ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานไม่ชำนาญงานในงานของอีกฝ่ายบ้างทำให้ไม่เข้าใจว่าข้อมูลอะไรสำคัญ
บ้างจึงอาจจะละเลยไปบ้าง
ประการต่อมา การทำโครงการนี้เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ฝ่ายสอบสวนอย่างมาก ซึ่งฝ่ายสอบสวน
เองก็มีงานมากอยู่แล้วจึงไม่ค่อยอยากรับผิดชอบ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทำอย่างเต็มที่ ผลตอบแทนที่ได้
ไม่จูงใจให้มีความร่วมมืออย่างจริงใจ
ทางด้าน พล ต ต. ปิยะ สอนตระกูล ผู้แทนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้ให้ความเห็น
ต่อโครงการว่าในภาพรวมเป็นโครงการที่น่าให้การสนับสนุนต่อเนื่อง เพราะด้วยเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ความสามารถของทุกฝ่ายเพื่อแสวงหาแนวทาง
หรือ “นวัตกรรมใหม่” อันอาจเกิดขึ้นจากการประมวลความคิดในเชิงหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจาก
ประสบการณ์ในหน้างานของฝ่ายปฎิบัติหน้าที่จะสามารถก่อให้เกิดตัวแบบหรือวิธีการหรือมาตรการที่
จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณสนั บ สนุ น ในโครงการนี้ จ ะค่ อ นข้ า งน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ภารกิ จ และความคาดหมายของ
โครงการที่ทาง สสส ให้การสนับสนุน โดยการร่วมมือกับบริษัท ประกันภัยกลาง ที่เข้ามาให้การ
สนับสนุนในบางส่วนของโครงการเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็อาจยังมี
ความหวาดระแวงอยู่ในที เพราะข้อมูลที่ได้รับจากการสืบสวนอุบัติเหตุหากกรอกไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานต้องถูกสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับ
การปฎิบัติหน้าที่ได้ เพราะข้อมูลจะถูกตรวจสอบได้ เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยซึ่งจะต้องเข้ามา
ดูแลการชดใช้ค่าเสียหายต่อคู่กรณี ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรและผู้ปฎิบัติงาน
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามในแง่ความห่วงใยอื่นๆ ที่ได้พบเห็นจากประสบการณ์และการปฎิบัติหน้าที่ของ
ตำรวจในพื้นที่ซึ่งดูแลรับผิดชอบ พบว่าโครงสร้างของการสร้างถนนโดยเฉพาะในซุปเปอร์ไฮเวย์ หรือ
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ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด มีผลในการทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง
บางแห่งการสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างฝั่งถนนจะต้องกลับรถหรืออ้อมไปไกลมาก ทำให้ประชาชนใน
ชุมชนมักกระทำผิดกฎจราจรด้วยการขับขี่ย้อนศรบ้าง หรือทำทางพิเศษ (เปิดแนวกั้นระหว่างฝั่งถนน
หรือเปิดทางกลับรถในที่ห้าม) ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอาจมีผลต่อ งาน
ชุมชนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชน แต่เพื่อให้โครงการฯ สามารถ
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว การให้ความรู้ใน
หลักและวิธีการกรอกข้อมูลรวมทั้งการสนับสนุนในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลหรือกระบวนการกรอกข้อมูล
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจะช่วยทำให้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติมากขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่
ตำรวจทุกนายมีความเห็นตรงกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับต่อส่วนรวมจากโครงการนี้ แต่ติดขัดในแง่ของ
ภารกิจและการทำความเข้าใจกับข้อคำถามและกระบวนวิธีในการตอบคำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของผู้ตั้งคำถาม ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยฝ่ายกำกับและติดตาม หรือทีมพี่เลี้ยงที่จะต้อง
เดินทางไปพบปะกับฝ่ายปฎิบัติการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและพร้อมจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และ
สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติมในความเห็นของ พ ต ท. มงคล อ่อนแก้ว สว จร สภ เมืองนนทบุรี
ได้รับแนวนโยบายมาทำงานอย่างเป็นระบบ ทุกวันนี้ที่เก็บได้เพียงสิบเปอร์เซ็นต์ อุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ
เราไม่เก็บเลย ที่ได้มา ต้องเป็นเคสที่เขามาลงประจำวัน ไม่ครอบคลุม เจ้าหน้าที่มีภาระเยอะ หมดเวลา
แบบฟอร์มค่อนข้างเยอะ ถ่ายรูป เข้าเมลล์ ใช้กล้องจีพีเอส ถ้าทำได้สั้นๆ จะช่วยได้เยอะ ต้องมีหน่วย
ปฏิบัติการเหมือนประกัน คือ ไม่เพิ่มภาระมากขึ้น ถ้าทำได้ครบมีประโยชน์ ในทางสถิติให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจจราจร เป็นหลัก แทนที่จะแยกรถเฉยๆ ปกติถ้าทุกฝ่ายยอมรับ ก็จบไป ถ้าตกลงไม่ได้ ถึงจะหา
คนผิดคนถูกคนเจ็บน้อยลง กำไรเห็นๆ แต่กลัวกันตรงที่เคสบางเคส มีบนดินดำดิน กลัวว่า รูปถ่ายจะ
ตลบหลั ง ย้ อ นหลั ง มี อ ายุ ค วาม โครงการนี้ จ ะว่ า ไปแล้ ว รั บ รู้ กั น เฉพาะกรรมการหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประชาชนไม่รับรู้ด้วย การรับรู้ในเรื่องการสืบสวน คนมักไม่ใส่ใจหรือหลงลืมไปว่าเป็นเรื่องรอบตัวเขา
ไม่ส่งผลโดยตรงกับเขา เฉพาะคนที่มีเหตุ เขาคิดเพียงตำรวจทำตามหน้าที่ เงินตอบแทนเพิ่งจ่ายให้
ประกันภัยกลางส่งมาให้ จากเมษายน ถึง เดือนตุลาคม เพิ่งขอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้ การเบิกจ่าย
ล่าช้ามาก ได้ค่าตอบแทน ชุดละ ๔๐ ห้าสิบบาท ต่อคน คนกรอก คนทำเหตุ พนักงานสอบสวน (ต้อง
วิเคราะห์ในเหตุนั้นๆ คือ ข้อ ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปด) ที่วิเคราะห์ ใครประมาทกว่ากันมากกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้า
มีคนตายจะได้คนละห้าสิบบาท พนักงานสอบสวนลำบากมากภาระเยอะ บางทีจะบอกให้คนขับรถ
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(พขร) ช่วยดำเนินการให้ ผม (ผู้ให้สัมภาษณ์) ต้องจ้างคนทำแทน เพราะตระหนักดีว่า พขร บางทีก็มั่ว
ไม่เห็นความสำคัญ วาดรูปที่เกิดเหตุบ้างไม่วาดบ้าง ตรงจุดไม่ตรงจุดบ้าง ถ้าจ้าง นักศึกษา ไปกรอก
ข้อมูลให้ก็ต้องใช้เงินสามสี่ร้อยบาท ประกันภัยกลางคงคาดหวังว่าทำแล้วอุบัติเหตุลดลง ประโยชน์เกิด
ทันที ภาระหน้าที่ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกำลังคนยังขาดหลายหมื่นคน สอบได้นายตำรวจอีก
เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องแบกรับภารเพิ่มเติม ทำให้การทำงานบีบรัดมากไป
ในภาพรวมสร้างความกระตือรือร้น ส่วนสมควรจะต่อหรือไม่ต่อโครงการก็แล้วแต่นโยบาย เพราะเป็น
สิ่งที่ต้องแก้ไข ปกติกระบวนการเช่นว่านี้ ทาง คจร สจร เขาทำอยู่แล้ว อันนี้ทำไปในชั้น กอง
บัญชาการ แล้วนโยบาย ตร ไม่มาช่วยในการทำงาน ทุกคนทำอยากได้ผลงาน ในทางปฏิบัติไม่ว่าหน่วย
ไหนเขาอยากให้ ผู้บังคับบัญชาของเขา ได้หน้าด้วย การทำงานนายต้องได้ คนทำได้ ตร (สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ) ก็จะได้ด้วย
อยากให้มีสถิตินี้เก็บไว้ ปกติจะเก็บเฉพาะที่เป็นคดี เช่น เจ็บ ตาย ถึงเก็บ ถ้าเล็กๆ น้อยๆ ไม่เก็บ
ถึงเดือนปริ๊นท์ข้อมูลออกมาใช้จากฐานข้อมูล มีการลงเวลา เลขทะเบียน สถานที่เกิดเหตุตรงไหน
ถ่ายสภาพแวดล้อม ทุกวันนี้ทำอยู่แล้วโดย คจร สจร ศูนย์กุ้ชีพ ศุนย์นเรนทร เขารับทราบ เขาเอาป้าย
ไปติดไว้ คาดแนวสติ๊กเกอร์ล้อมที่เกิดเหตุ ทำอยู่แล้ว เรามีการประชุมทุกเดือน เช่น ท่านรองผู้ว่านนท์
จะนัดประชุมทุกเดือน (คจร) อยากให้มีสถิติเป็นของ ตร เอง ทุกปี ให้ทำเป็นรูปเล่มเหมือน ปภ (กรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ที่ทำ เพื่อแจกโรงพัก การประเมินสัมฤทธิผลอะไร ตำรวจเอง
ไม่เคยรู้เลย เคสไหนอาจปรับใช้กับบางเคสได้

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พตท. สนั่น คงรัตน์
ผู้ปฎิบัติการมีปัญหาในเรื่องของการฝึกอบรมเรียนรู้และมีการย้ายสายงานทำให้การปฎิบัติการและการ
ทำหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนหรือจำนวนมากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่
โดยตรง แม้จะมีการร้องขอในการคัดสรรตัวผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงกับสายงาน แต่หลายกรณีการติด
ภารกิจหรือความไม่ใส่ใจของผู้เกี่ยวข้อง มักจะจัดสรรคนเพื่อให้ครบตามจำนวนหรือเพื่อให้เห็นว่าได้มี
การจัดอบรมตามการร้องขอแล้ว เป็นเรื่องของพิธีกรรมมากกว่าการเน้นผลได้ของการฝึกอบรมเพื่อการ
รับรู้หรือสร้างทักษะความชำนาญตามความประสงค์ของโครงการจัดอบรม ในแง่ของระบบประมวลผล
ข้อมูลในตัวของแบบฟอร์มที่กำหนดมามีปัญหาในการทำความเข้าใจหลายข้อคำถามและต้องประสาน
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งานกับพนักงานสอบสวนของสถานทีตำรวจอย่างใกล้ชิด หลายครั้งที่พนักงานสอบสวนมีภารกิจภายใน
สถานีตำรวจ เช่น การรับแจ้งความ หรือต้องไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอื่น เมื่อมีคดีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีจราจรได้ทันการณ์ นอกจากนั้นในหลายคดีที่เป็น
คดีเล็กน้อยแม้จะมีประเด็นน่าสนใจแต่คดีไม่มาถึงชั้นพนักงานสอบสวนเพราะคู่กรณีสามารถเจรจา
ไกล่เกลี่ยกันได้ รวมทั้งกรณีที่การชี้ฝ่ายถูกผิดของพนักงานสอบสวนจะเป็นอีกประเด็นที่ทำให้มีผลต่อ
รูปคดีของคู่กรณี ทำให้บางครั้งการกรอกข้อมูลจะส่งผลให้ทางฝ่ายประกันภัยของแต่ละฝ่ายอาจนำไป
ใช้ประโยชน์ในการทำงานของตนได้ จึงเป็นความสบายใจและกระทบต่อการตัดสินใจของผู้กรอกข้อมูล
อยู่มาก หลายครั้งมีการเคลื่อนย้ายวัตถุพยานก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุเพราะปัญหาการจราจร
ในบางช่วงเวลาแม้จะรีบเร่งอย่างไรก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้
ยิ่งกว่านั้นอุปกรณ์ที่จะใช้สนับสนุนในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกล้องถ่ายภาพหรือ
กระบวนการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบแผนวิธีการ และกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานอย่างยิ่งเพราะต้องให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบลงนามหลายขั้น

ผู้แทนของ สภอ พัทยา (สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เพิ่มเติม)
ผู้บริหารท่านหนึ่งของสถานีตำรวจภูธร สภอ พัทยา เห็นว่าพื้นที่ของ สภอ พัทยา เป็นพื้นที่ของการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการปฎิบัติหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ได้ตระหนักดีว่า ในพื้นที่สำคัญเช่นนี้ การ
เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวม จึงได้
กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและจะต้องดูแลสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมหารือขอความร่วมมือจากร้านค้าผู้ประกอบการ
ที่อาจมีการตั้งหน้าร้านหรือพื้นที่ทำธุรกิจที่อาจบดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยวดยาน
อย่างไรก็ตามทาง สภอ พัทยา เป็นสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการหลังสถานีตำรวจแห่งอื่นๆ ในพื้นที่
ทำให้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่ได้รับมอบหมาย มีการประสานกับ
ฝ่ายกำกับดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือสิ่งที่มีความไม่เข้าใจเพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ที่จะได้รับในการเข้า
ร่วมโครงการ ยังคงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหลายส่วนไม่ทราบรายละเอียดวิธีการและยังจะต้อง
กระตุ้นเตือนให้ความรู้เพิ่มเติมถึงความสำคัญของการเพิ่มภาระหน้าที่ดังกล่าว
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นอกจากนี้เมื่อได้ตรวจสอบกับผู้ปฎิบัติการในการสนทนากลุ่มแบบเข้มข้นกับผู้เกี่ยวข้อง ปรากฎว่า
ได้พบปัญหาที่น่าพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการ
(เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยศนายดาบตำรวจ) ได้แจ้งในการให้ข้อมูลว่า ตนเองอยู่ในพื้นที่มานาน เมื่อ
ได้รับแจ้งเหตุแม้จะไม่ต้องเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุก็สามารถสันนิษฐานได้จากความคุ้นเคยในพื้นที่ว่า
สภาพพื้นที่บริเวณนั้นๆ เป็นเช่นไร เขายอมรับว่าในบางกรณีหากติดภารกิจเร่งด่วนเมื่อได้รับแจ้ง
ก็จะกรอกข้อมูลสถานที่เกิดเหตุหรือการเขียนแผนที่แผนภูมิต่างๆ ได้เพราะเชื่อมั่นว่าจะไม่ผิดพลาด
แต่อย่างใด

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
พล ต ต. เดชา ชวยบุ ญ ชุ ม รองผู้ บั ญ ชาการตำรวจภู ธ รภาค 3 ในฐานะตั ว แทนของกอง
บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้นำเสนอโครงการ “การพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการ
แก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขและ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาบุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี
อย่างเป็นระบบ 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างงานสอบสวน งานป้องกันฯ และงาน
จราจรในการจัดทำข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำร่อง
ขั้นที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ พร้อม
ทั้งวางแผนและดำเนินการแก้ไขในส่วนของสภาพปัญหาที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เลย รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ตำรวจด้วย
ขั้นที่ 3 พัฒนาโครงการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ต่อเนื่องในระยะเร่งด่วน ระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยมุ่งเน้นการส่งเริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
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กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
ถือเป็นหน่วยราชการของตำรวจหน่วยแรกๆ ที่ทางคณะผู้ประเมินโครงการได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิธีการ
ทำงาน และได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของกอง
บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ภาพแสดงการเดินทางไปปฎิบัติการประเมินผลโครงการฯ
ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
พื้นที่ขอบเขตการดูแลของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวางมาก
ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เช่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี
บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ โดยมีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
กว้างใหญ่และมีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูงในช่วงเวลาเทศกาลสำคัญ เนื่องมาจากเป็น
เมืองหน้าด่านที่มีผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการที่สำคัญทั้งของ กองทัพ และส่วนราชการอื่นๆ ทางผู้
ประเมินผลโครงการจึงได้หารือกับตัวแทนของทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งได้เสนอแนะให้
เลือกสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการวัดและประเมินผล
โครงการ ซึ่งทางคณะผู้ประเมินผลนำโดยหัวหน้าโครงการและสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางไป
ปฎิ บั ติ ก ารสั ง เกตการณ์ ใ นทุ ก รู ป แบบ ทำการสนทนากลุ่ ม แบบเข้ ม ข้ น กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนต่างๆ ทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินผลโครงการดังนี้

เพิ่มเติม คำให้สัมภาษณ์ของ พตอ กอบการ แสงกระจ่าง รอง ผบก อก ภ ๓
สิ่งแรกที่ทำคือ ขอรับการสนับสนุนการตรวจวัดแอลกอฮอล จาก กรมการขนส่งร้อยกว่าตัว แบบ
ประเมินผลอีกสองร้อยห้าสิบตัว ได้งบสนับสนุนมาแปดล้านบาท ต้องการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เห็นด้วย
ล้านเปอร์เซ็นต์ อยากทำให้จริงๆ จังๆ เลย คือ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กฎหมายออกมานานไม่มี
การแก้ไข พูดง่ายๆ แม้แต่ความเร็วของรถที่กำหนด ขับไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง บนมอเตอร์เวย์
แต่ยืนยันได้ว่าไม่เคยมีใครต่ำกว่า ร้อยยี่สิบ กฎหมายยังเก้าสิบ และสร้างจิตสำนึกกับประชาชนให้ได้
เริ่มแต่เด็ก การบังคับใช้กฎหมายจะจริงจัง การบังคับใช้สวมหมวกร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำไมตำรวจไม่จับ
คนใช้รถใช้ถนนมากเหลือเกิน แต่ถ้าไม่เริ่มทำวันนี้เมื่อใดจะเป็นรูปเป็นร่าง
ในแง่การประเมินความสำเร็จของโครงการฯ ท่าน ผบ ภาค รู้ดีและรู้มากที่สุดจะเป็นผู้สรุป ให้รองหนึ่งเล่ม
ให้อาจารย์ ปู (ผศ ปนัดดา ชำนาญสุข) โดย นายยังสนับสนุน และ โรงพักอื่นๆ ขอเข้าโครงการ
อีกหลายโรงพัก (เช่น สภอ เมืองนครราชสีมา เช่น โพธิ์กลาง ฯลฯ) มีการขยายเครือข่าย เขามีสิทธิใน
การปรับใช้ให้เหมาะสมได้ แต่เราไม่มีเวลาในการติดตามประเมินผล แค่รายงานผล ยังไม่มีฟี้ดแบ๊ก
การทำงานด้านนี้ เมื่อมีค่าตอบแทนทำให้ขวัญกำลังใจมากขึ้น การทำงานปกติก็ไม่มีการให้เงินอยุ่แล้ว
การทำงานเพื่อชาติต่อไปทุกคนต้องมีความสำนึกในหน้าที่ เงินหลวงให้ตลอด แต่งานเยอะมาก

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.ต. ปัธนิตาฯ เป็นผู้แทนของกองบัญชาการ
โดยภาพรวมประสบความสำเร็จน่าพอใจ ทางตำรวจที่ทำงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจในการทำ
โครงการ แม้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการประสานงานระหว่างฝ่ายอยู่บ้าง แต่ก็คงเป็นธรรมดาในการ
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ทำงานร่วมกันที่คงต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง ทางฝ่ายประชาชนก็ให้การตอบรับดี เข้าใจในการทำงาน
ของทางตำรวจ
ส่วนเรื่องของการเก็บข้อมูลเท่าที่ทราบ คือ มีปัญหาในกรณีเกิดอบัติเหตุต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
และหลายคนทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในบางครั้ง จึงมีการเสนอขอให้ปรับวิธีการเก็บข้อมูลโดยให้ใช้
เจ้าหน้าที่/กำลังพลให้น้อยลง ส่วนข้อมูลที่เก็บแม้จะรายละเอียดมากแต่ก็เป็นประโยชน์ดีเพราะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง ทำให้นำไปใช้แก้ปัญหาได้
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคีก็ได้รับการตอบรับดี มีการประชุมเพื่อร่วมหารือแก้ไขปัญหาอย่าง
สม่ำเสมอ
นอกจากนี้แล้ว พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 อีกท่านหนึ่ง ยังได้นำเสนอโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ 12
สิงหาปวงประชาปลอดภัย ซึ่งเป็นงานที่ สสส สนับสนุนในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยใช้แนวคิดเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมายซึ่งมีผลมากที่สุดในการลดอุบัติเหตุทางถนน มีการปรับเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งเป็นด้านลบ มาทำด้านบวกและลบพร้อมกัน โดยกำหนดนโยบายในการทำงานเชิงรุก ทำมวลชน
สัมพันธ์ ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย กำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน การประชาสัมพันธ์ โรงเรียนและสถาน
ประกอบการเป้าหมาย การทำความร่วมมือเชิงพันธะสัญญา (Memorandum of Understanding
หรือ MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ทำให้สถานประกอบการ ครูและนักเรียนที่เคยประท้วงคัดค้าน
กลับเห็นด้วย จัดทำทางเลือกการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นการปรับหรือนำผู้กระทำผิดเข้ารับการอบรม
ด้านความปลอดภัยทางถนน ฟังบรรยาย กฏหมาย มารยาทในการขับขี่ และการบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
การตัดผ้าพันแผล ผ้าห่อศพให้โรงพยาบาล การทำดอกไม้จันทร์ให้วัด เป็นต้น ทำให้ผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไปพอใจ ได้รับความรู้และไม่เกิดแนวต้าน เมื่อข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค 4 ในสถานีตำรวจประจำพื้นที่ต่างๆ มีความเข้าใจงานนี้ดีแล้วจึงอยากสานต่อโครงการ
ถึงแม้จะสนใจงานด้านข้อมูลและการสืบสวนอุบัติเหตุด้วยก็ตาม แต่งบประมาณมีจำกัดจึงขอทำงาน
ที่ทำไว้เพื่อต่อยอดในความสำเร็จที่ผ่านมาด้วย
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เพิ่มเติมความเห็นของ พตอ. พานทอง สุวรรณจูฑะ ผกก ฝอ ๓ บก อก ภ ๔
มุมมองตำรวจโอเค ตำรวจต้องทำงานอยู่แล้ว ทุกเรื่อง เมื่อมีเบี้ยเลี้ยงให้ มีงานซัพพอร์ทส่วนหนึ่ง
ขวัญกำลังใจดีขึ้น ส่วนเรื่องเฉพาะการจราจร ปกติทำในภาพลบ มีแต่การจับกุม ไม่มีการสนับสนุน
ในเชิงบวก พอมีการทำวิดิทัศน์ ทำประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และมีการนำไปเผยแพร่ในเคเบิลทีวี
ในท้องถิ่น ให้นักเรียน มีการปลูกฝัง มีงบในเชิงบวก เข้ามา การทำผิดกฎหมาย เช่น การไม่ใส่หมวก
จับอย่างเดียว ทำให้เกิดอคติ เขาจะเข้าใจบาลานซ์ ก็โอเคไป
เดิมงานเหล่านี้หรืองานลักษณะที่ได้รับมอบหมายให้ทำนี้ไปอยู่กับ จังหวัด หรือ ปภ (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ทำให้เขาใช้ประโยชน์แต่ไม่เกิดผลต่อ ตำรวจ เช่น เขาทำนิทรรศการ ทำขบวนแห่
ติดโปสเตอร์ ทำได้ก็วูบเดียว ถ้าอยากได้ผลในระยะยาวต้องให้ ตำรวจเป็นตัวจักรที่สำคัญ การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเดียว เป็นผลในเชิงลบมากไป
การได้รับผลตอบแทนน้อย เป็นภาระจริง แต่เดิม อาจเป็นความเคยชินของตำรวจ สั่งมาก็ต้องทำ ไม่สั่ง
ก็ต้องทำ ตัว ผบ ก็กดดันกระตุ้นให้ทำงานกัน แต่เขาอาจจะกรอกๆ ไป แบบทำให้งานครบถ้วนแต่อาจ
ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ การประสานงานในระหว่างหน่วย มีปัญหา ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลัก
เช่น ถึงแม้ว่า ปภ ดูจะเป็นเจ้าภาพ แต่เขาไม่เต็มที่กับเรื่องนี้เท่าไร มักจะให้ตำรวจออกหน้าไป ทำให้
ตำรวจต้องทำหน้าที่เขาบ้าง กลายเป็นผู้นำ เป็นเรื่องตัวบุคคล เช่น ถ้าหัวหน้าหน่วยคุยกันได้ราบรื่น
ก็ดีไป แต่ถ้าต่างเกี่ยงกันต่างไม่คุยกัน งานก็ไม่ไป เช่น ตำรวจก็มองว่าไม่ใช่หน้าที่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าไม่คิดมากไปก็ราบรี่น บทบาทตามกฎหมายจะต้องเป็น ปภ แต่เมื่อเทียบกับ ตร ตอนนี้เป็นโครงการ
นำร่อง ถ้าจะทำให้เต็มพื่นที่ ค่อนข้างลำบาก องค์กรใหญ่ทั้งประเทศ อาจค่อยๆ ขยับ ห้าปี สิบปี อย่า
เร่งมาก เพราะเป็นเรื่องใหม่ ทำให้เขาฝืนกับที่เคยทำเป็นเรื่องยาก ถูกผิดไม่รู่ กรอกก็กรอก ในวงรอบ
การทำงาน ก็มีการประชุมในพื่นที่ และจังหวัด อำเภอ คุยกันในจังหวัด และเป็นระยะสั้น ก็เป็นจุด
เริ่มต้น มีจุดเริ่ม จุดสิ้นสุด ก็เลยไม่มีการคัดค้าน ถ้าต่อเนื่องเป็นระยะยาวน่าจะมีการบ่นหรือร้องเรียน
ขึ้นมา ต้องค่อยๆ ปรับว่า รอบหกเดือน มาดูผล และปรับใหม่ ถ้าเข้าเป็นงานรูทีน ปกติ ก็ต้องพิจารณา
หารแรงเสริมให้เขา เพราะเขาอาจไม่กระตือรือร้น ปฏิกิริยาในเชิงลบมีอยู่แต้ยังไม่มากนัก
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กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ พตอ ชวลิต คชหิรัญ
ภาพรวมดี ใช้ได้ นำผลวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เครือข่ายที่จังหวัดเชียงรายเข้มแข็ง เครือข่าย
(เช่น ขนส่ง ปภ โรงเรียน เทศบาล อบจ ) ทุกครั้งที่ประชุมจะเป็นขั้นผู้วางแผน เจ้าหน้าที่ที่มอบหมาย
มาเข้าประชุม เป็นผู้รู้เรื่อง เอาผลวิเคราะห์ไปใช้ป้องกันได้ ถ้าเป็นเรื่องแก้ไขได้เลยในการแก้ปัญหา
ระยะสั้น แขวงการทาง ช่วยได้เลย ได้แก่ การปรับไฟ การติดตั้งไฟ การทาสี ตีเส้น ป้ายบอก แต่ถ้า
ระยะยาว ต้องใช้งบประมาณต้องใช้เวลา เพราะบางอย่างไม่อยู่ในแผนเขา ต้องเสนอไปสุ่ส่วนกลาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วงแรกปั่นป่วน พอผ่านมาระยะเวลาหนึ่งใช้ได้ ซอฟแวร์ หรือ คนที่คีย์ได้รับ
การอบรม ตำรวจไม่ใช่หน้าที่เดียว เรามีปัญหาด้านติดตามข้อมูล คนคีย์ก็มีภารกิจอื่นต้องทำ เบื้องต้น
ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานสอบสวนดำเนินการเอง เพราะอุบัติเหตุต้องพิจารณาในแง่รับคดีหรือไม่ ในที่
เกิดเหตุจะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการบันทึก แล้วมอบต่อให้ พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วจึงรับผลคดีมา
กรอกต่อไป
การปฎิบัติงานไม่เป็นภาระมากเมื่อมีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีทิศทางให้วิเคราะห์ปัญหา เดิมไม่มี
การเสริมงานส่วนวิชาการทำให้ สสส คิดค้นทำแบบรายงาน ทำให้ดีขึ้น ตัวเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับค่า
ตอบแทน หากภาคีมีค่าใช้จ่ายให้ก็ดี ทำให้เป็นระบบขึ้น ถ้าทางจังหวัดเองให้ความสำคัญ ถ้าผู้ใหญ่
ขับเคลื่อนองคาพยพ เดินหน้าให้เป็นงานประจำที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำก็เห็นด้วย ถ้าเป็นระบบ
นำร่องก่อน ค่าตอบแทนควรวางให้เลย ดีกว่าไม่เคยได้เลย ผลจากการดำเนินการในระยะแรก ทำให้
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมากยิ่งขึ้น จราจรเองจากเฟสหนึ่งมีศูนย์เรียนรู้ ในทาง
กฎหมายต้องมีการอบรมผู้กระทำผิด ก่อนจะปล่อยต้องมีการอบรม สร้างไว้สำหรับอบรม จะได้ไม่ต้อง
บันทึกหลังใบขับขี่ ใช้ได้ผล โดยเฉพาะเชียงราย ท่านรองผู้บัญชาการฯ ท่านเดิมเลือกเชียงรายเพราะ
ตรงนี้ จังหวัด ลำปางก็ดี พเยาว์ก็เริ่มลงตัว เชียงใหม่เมืองใหญ่แต่ขับเคลื่อนได้ช้า เพราะคนมาก
เรื่องมาก ในภาคห้า มีคนหกล้านคน เชียงใหม่มีล้านคนทางทะเบียนแต่มีประชากรแฝงที่มาอยู่
การแก้ไขจึงซับซ้อน
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กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ พตอ ชนินธร สุคนธร
ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ในแง่การปฎิบัติ มีปัญหาในแง่หลายส่วนงานใน สถานีตำรวจภูธรต่างๆ
ต้องให้ พนักงานสอบสวน มีส่วนร่วมการทำข้อมูล การล่าช้า การไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การนำข้อมูลเข้า
สู่ระบบเป็นเหตุให้ยอดสถิติการรับแจ้ง ไม่ครบถ้วน แต่ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ถือว่าผ่าน แม้จะ
เป็น สภอ เมือง เอง เวลากลางค่ำกลางคืน มีแต่ร้อยเวรที่ไปดูที่เกิดเหตุไม่มีผู้ช่วย เพราะกำลังคน
ไม่เพียงพอ บางครั้งถือเป็นภาระให้กับงานจราจรที่ต้องทำงานกลางวันเต็มแล้ว แต่ยังมีงานประจำปี
ของจังหวัดต่อเนื่องเยอะมาก ต้องใข้จาราจรถึงเที่ยงคืน เวลามีเหตุจริงๆ ไม่สามารถไปที่เกิดเหตุได้
ครบถ้วน ประสิทธิภาพให้ได้ข้อมูลตรงกับสาธารณสุขและบริษัทประกันภัยกลางก็ดีทำให้ขาดหายไป
เหมือนจะย่อหย่อน แต่ทำเต็มกำลังแล้วอย่างเต็มที่
ปัจจัยซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากผู้เสียหายหรือผู้
ประสบเหตุ บางครั้งเหตุเกิดในหัวค่ำบางทีเป็นเหตุบาดเจ็บล้มเอง กว่าจะมาถึงตำรวจอีกวันหนึ่ง พอไป
ที่เกิดเหตุมาทราบอีกวัน ทำให้หาจุดเกิดเหตุ ไม่พบ ในกรณีเสียชีวิตยิ่งหาข้อมูลได้ยากเพราะขาดพยาน
หลักฐาน บางทีเกิดเหตุบาดเจ็บ เพราะตัวเองเมา ต้องรอสร่างเมาค่อยมาขอเคลม ทำให้ พนักงาน
สอบสวน ไม่สามารถชี้ชัด ไปวิเคราะห์ได้ เคสนั้นจึงไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้ เพราะบกพร่อง ทำให้
ฝ่ายรายงานประสบปัญหาต้องถูกตำหนิจากหน่วยเหนือ สถิติที่ไปเคลม จึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมี
ปัจจัยแบบนี้ในหลายๆ เคส ส่วนเคสชัดเจนเกิดในช่วงกลางวันสามารถไปตรวจสอบได้เลย ผู้มาแจ้งแจ้ง
ตรงกับความจริง สามารถไปที่เกิดเหตุได้เลย แม้จะปล่อยระยะเวลาให้เติมเต็มข้อมูลได้ภายในหนึ่ง
เดือนก็ตาม ข้อมูลบางครั้งยอมรับว่า ต้องลูบหน้าปะจมูกให้ผ่านไป แต่ยืนยันว่า ทำเต็มที่ พนักงาน
สอบสวนได้มีการพูดให้เข้าใจว่า เฟสต่อไปจะไม่ให้ พนังงานสอบสวนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง การ
ไม่ให้เข้ามา เพราะต้องรอดุลยพินิจพนักงานสอบสวนซึ่งทำให้งานล่าช้า แต่ขนาดมีนโยบายคำสั่งให้
เขาร่วม เขาทำได้แค่นี้ ต่อไปให้อยู่ฟรีๆ อีกหน่อยจะทำให้การบังคับบัญชาอิสระเสรี เขาจะทำยังไงก็ได้
การดึงเขาออก ไม่เห็นด้วย ให้เจ้าหน้าที่จราจรดำเนินการฝ่ายเดียวยิ่งไปกันใหญ่
การประชุมจังหวัด ต้องฟังความเห็นของ พนักงานสอบสวน เป็นเบื้องต้น เขาไม่มีภาระรับผิดชอบเลย
เพียงเข้าประชุมเพียงเสนอความเห็นเหมือนผู้สังเกตุการณ์ มีการวิเคราะห์เชิงวิชาการ ได้ข้อมูลมา
กำหนดแนวทางในการทำงาน ชุดของเขา ทำการสัมมนาแก้ไขจุดเกิดเหตุ แต่ปรากฏว่า “พวก สน อื่นๆ
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มียศเป็นร้อยตรี ร้อยโท มาเข้าร่วม ไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจจริง” ปัญหามีมาก ทั้งกรณีของตำรวจที่มีภารกิจ
เยอะ และผู้เสียหายเป็นปัจจัยในการได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเบี่ยงเบน
ภาคีเครือข่ายส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ส่วนใหญ่รองบ ต้องรองบมา ของเราลงไปหาชาวบ้านให้เขา
ช่วยตัวเองเลย เช่นเอายางรถยนต์มากันไว้ ให้เทศบาลมาดูแลต้นไม้ ต้องใช้เวลาใช้การประสานงานพอ
สมควร วัสดุอุปกรณ์ ต้องรอเวลา งบที่สามารถทำได้เองมีอยู่จำกัด แบบฟอร์มดีขึ้น ง่ายขึ้น พอใช้
วิเคราะห์ทำความเข้าใจได้พอสมควร ผ่านมาระยะหนึ่ง เข้าใจหลักการเหตุผล เพราะหากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปอีก จะทำให้รายละเอียดการทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม หรือผู้นำข้อมูล
ไปใช้ก็เข้าใจได้ดี ค่าใช้จ่ายมีปัญหาจะมีตรงหน่วยเหนือ ข้อมูลการแจ้งมาไม่ค่อยแจ้งมาเป็นหนังสือ เงิน
เข้ามา แล้ว มาเมื่อไร ไม่มีหลักฐานส่งมาเมื่อไรอย่างไร ไม่ตรงเวลาการทำงาน ก็เบิกจ่ายล่าช้า กระทั่ง
จะปิดเฟส ยังไม่ได้เงิน สหวิชาชีพที่จัดประชุมกินเลี้ยงจ่ายไปก่อน ด้วยงบส่วนตัว ถ้าเห็นและวิเคราะห์
ว่ า เกิ ด จากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ต้ อ งให้ ตั้ ง จุ ด ตรวจ จุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั น ตราย ให้ ด ำเนิ น การได้ เ ลย
มาตรการตรงนี้ เป็นข้อกำหนดจาก สสส มีงบแก้ปัญหา ด้วยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรงไหนมีเหตุ
สามารถจัดการตรวจเมา ตรวจหมวกกันน๊อคได้ โดยขึ้นป้าย เพราะ เงินตรงนี้ช่วงสามเดือน หนึ่งหมื่น
บาท น้อยมาก ไม่เกินสองหมื่น ระบบ คีย์ข้อมูล “ล่มบ่อย” ทั้งที่มีการศูนย์ซักถามแก้ไขปัญหา ให้
ส่วนกลางรับรู้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขที่ดีมาก

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.อ. ปรัชญา (ฝ่ายอำนวยการ)
1. ภาพรวมของโครงการเป็นโครงการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องที่ข้อมูลที่เก็บได้เป็นข้อมูลรายละเอียดเป็น
รายคดีของพื้นที่ ทั้งรายจังหวัด รายอำเภอ และรายสถานีตำรวจ ซึ่งต่างจากก่อนที่จะมีโครงการข้อมูล
ที่ได้จะเป็นภาพรวมไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด ไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด จึงดูคล้ายกับเป็นการอ้างอิง
แบบลอยๆ ไม่มีตัวเลข ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการทำ
โครงการจึงเป็นการรวบรวมข้อมูล ทำให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้เพื่อช่วย
ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เช่น เรื่องปัญหาของจุดตัดระหว่างถนนและทางรถไฟ ที่บางครั้งมีการ
เสนอให้แก้ปัญหาแบบที่ไม่ใช้งบประมาณมากอย่างการทำเนินสะดุด แต่เมื่อมีรายละอียดและตัวเลข
จะเห็นว่าควรจะแก้ปัญหาโดยการทำแผงกั้นถาวรจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว นอกจากนี้การที่ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมเข้าไปไว้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถ
เห็นมุมมองได้ในหลายมิติที่รายละเอียดเชิงลึก และภาพรวม
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2. การเก็บข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่เก็บมีรายละเอียดมาก และซับซ้อนพอสมควรดังนั้นทางตำรวจจะมี
ปั ญ หากำลั ง พลไม่ เ พี ย งพอ เช่ น กำลั ง พลต้ อ งการเลื่ อ นระดั บ ฐานะโดยการสอบเป็ น ตำรวจชั้ น
สัญญาบัตร ทำให้ต้องฝึกคนใหม่ขึ้นมา หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ในกรณีพิเศษ เช่น การแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่
มาดูแลกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ป้อนข้อมูลต้องได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ดีพอ แต่การฝึกอบรมที่ได้รับไม่เพียงพอ กรณีข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมมักจะเป็นกรณีทั่วไป ไม่มีกรณี
พิเศษที่มีเงื่อนไขพิเศษเป็นเฉพาะ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ป้อนข้อมูลเมื่อพบกรณีจริงจึงมีปัญหาขึ้นได้ อีกทั้ง
ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่ามีการประสานกับทางฝ่ายที่พัฒนา และดูแลระบบว่าระบบ
ยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องเสถียรภาพของระบบ ท่านจึงอยากให้ทางฝ่ายที่ดูแลควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าระบบงานมีความเสถียรก่อนที่จะนำมาใช้งาน และเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ป้อนข้อมูลควรจะได้รับ
การฝึกอบรมที่มากขึ้น
3. การทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายได้รับความร่วมมือตอบรับอย่างดี แต่อาจจะเป็นปัญหา
แบบบุคลิกการทำงานของคนไทย คือ ไม่ค่อยกล้ารับผิดชอบงานใหม่ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย เนื่องจากทุกฝ่าย
เห็นว่ามีประโยชน์จึงกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมทำงานแต่ไม่ค่อยกล้าเข้ามารับผิดชอบเนื่องจากอาจเกิด
ความผิดพลาดได้ จึงเกี่ยงที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ/ผู้นำ ดังนั้นจึงควรจะกำหนดเป็นนโยบายให้มี
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าภาพที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการจะทำให้การป้อนข้อมูลเป็นภาระงานประจำนั้นแม้จะทำให้
เจ้าหน้าที่มีภาระเพิ่มขึ้น และอาจจะมีภาระงานพิเศษ แต่เนื่องจากงานนี้มีความจำเป็นในการแก้ปัญหา
ความปลอดภัยของการใช้ถนน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ ท่านเชื่อว่าให้ให้เจ้าหน้าที่ทำไปนาน
เข้าก็คงจะกลายเป็นความเคยชิน เสียงบ่น หรือปัญหาต่างๆ ที่พอจะมีอยู่ก็คงจะน้อยลง
4. ความเห็นเพิ่มเติม เป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะที่เป็นโครงการที่ช่วยให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาร่วมมือกันใน
การแก้ปัญหา และมีการประสานงานกัน ซึ่งหากเป็นงานที่ทางฝ่ายตำรวจดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียวทาง
ตำรวจก็อาจจะเน้น หรือมีมุมมองในด้านที่ตนเองคุ้นเคย มีความเห็นเฉพาะด้าน แต่เมื่อมีฝ่ายอีกมาเข้า
ร่วมทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้สามารถเห็นภาพของปัญหาได้จากหลายมุมมากยิ่งขึ้น ทำให้เข้า
สภาพการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้นไปอีก

51

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รับผิดชอบจังหวัดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาทิ
จังหวัด ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี โดยทางคณะผู้ประเมินได้แก่
หัวหน้าคณะทำงานและสมาชิกได้เดินทางไปสังเกตการณ์การทำงานและทำการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การจัดกลุ่มสนทนาแบบเข้มข้นและร่วมรับฟังการประชุมภาคีเครือข่าย ทำให้ได้ความ
ชัดเจนเป็นฐานข้อมูลในการทำการประเมินผลโครงการได้อย่างละเอียดรอบด้าน

ในภาพ คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย (หนึ่งในสมาชิกผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้ว) ได้เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในขณะเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ภายใต้โครงการที่ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้ขอรับการสนับสนุนมานั้น ได้เน้นไปที่
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งมีรายละเอียดและตัวชี้วัดปรากฎดังตารางประกอบการพิจารณา
ประเมินและวัดผลความสำเร็จที่จะได้ปรากฎต่อไป ทั้งนี้โครงการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆ
นำเสนอแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ แต่เรียกได้ว่าทุกกอง
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บัญชาการต่างมีแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสวมหมวกนิรภัยพ่วงมาด้วย เพราะถือเป็น
แนวนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แต่ที่นำเสนอตัวแบบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มากเป็นพิเศษ
เนื่องด้วยในการร่วมสังเกตการณ์และประเมินผลความสัมฤทธิ์ของโครงการจากสถิติการดำเนินงานและ
แนวทางการปฎิบัติตามโครงการมีความน่าสนใจและน่าจะเป็นต้นแบบในการริเริ่มกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายในวิธีการแบบเบาไปหาหนักและเน้นการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการปฎิบัติการแสวง
ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต ทาง สภอ เมืองภูเก็ต
เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่สามารถประยุกต์วิธีการและได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ กระทั่งมี
ความสำเร็จของโครงการเป็นที่ประจักษ์ จึงนำแนวทางดังกล่าวมานำเสนอและจะได้สะท้อนถึงความ
สัมฤทธิผลในการดำเนินการตามโครงการด้วย
โครงการกิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.โครงการหมวกนิรภัย
๑๐๐% ตำรวจภูธรภาค ๘
๑.๑.ประชุมเชิงปฎิบัติการ
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑.๒.สร้างเครือข่ายคณะ
ทำงานของตำรวจจังหวัดละ
๒–๓ คน
๑.๓.ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สือ่ ต่างๆ ทุกรูปแบบเพือ่ สร้าง
กระแสทั้งก่อนและระหว่าง
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
๑.๔.ทำข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างตำรวจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๑.๕.จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เปิด
ตัวโครงการ
๑.๖.การตั้งด่านตรวจจับ
กวดขันการสวมหมวกนิรภัย
นอกเหนือจากภารกิจปกติ
หน่วยเยี่ยมตามโครงการ

๑.เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคั ญ ของ
การป้องกันปัญหา
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
จากการใช้ ร ถใช้
ถนนแก่ประชาชน
๒.เพื่อลดการ
บาดเจ็บ การสูญ
เสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการ
เกิดอุบตั เิ หตุจราจร
แก่ประชาชน
๓.เพื่ อ เพิ่ ม อั ต รา
การใช้หมวกนิรภัย
ของผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้
ซ้อนท้ายรถ
จักรยานยนต์
๑๐๐%

ระยะ
กลุ่ม
งบประมาณ
สสส
เวลา เป้าหมาย งบปกติ

ตัวชี้วัด

- อัตราการสวม ๑ เม.ย. - -ประชาชน
หมวกนิรภัยใน ๓๑ ก.ย. ทั่วไปในเขต
พื้นที่นำร่องทั้ง
๕๔ เทศบาล
คนขับขี่และคน
จังหวัด ละ
ซ้อนท้ายไม่น้อย
๑ เทศบาล
กว่าร้อยละ ๗๐
- การบาดเจ็บ
รุนแรงที่ศีรษะ
ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐
- เกิดเครือข่าย
แกนนำการทำ
งานป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน
๔ คน/จังหวัด
- ท้องถิ่นในพื้นที่
นำร้องมีการจัด
ทำข้อบัญญัติ
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-

ผู้รับ
ผิดชอบ

-ค่าประชุมชี้แจงฯ -ภาค ๘
๒๒๒,๐๐๐.- บาท
-ค่าดำเนิน
กิจกรรมของ จว.
๙๘๐,๐๐๐.- บาท
-งบบริหารจัดการ
๑๓๓,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๓๓๕,๐๐๐.บาท
(หนึ่งล้านสามแสน
สามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)
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ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ “การแก้ปัญหาสร้างความปลอดภัย
ในการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ” จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันอย่าง
บูรณาการ โดยทาง ศวปถ เองก็ได้ยึดโยงกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่วางเป้าหมายการ
ทำให้เป้าหมายใน 10 ปีข้างหน้าเป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (2554 – 2563)” โดย
รัฐบาลก็ได้นำเอาแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์เป็นแนวนโยบายรัฐ ที่ว่า คนไทยจะต้องเสียชีวิตไม่เกิน
10 คนต่อประชากร 100,000 คน ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เอง ได้นำเสนอโครงการสวม
หมวกนิรภัยทั้งของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้ได้เป็นอัตราร้อยละ 100 ถือเป็นเป้าหมาย
ที่ท้าทายความสำเร็จและความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่ง
ดังกรณีศึกษาของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะ ได้นำเสนอไว้ในปี 2551 ว่า ปัญหาและอุปสรรค
สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องของกำลัง
พลที่ขาดแคลน งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่จำกัด และวงรอบในการทำงานที่สร้างภาระและความ
เหนื่อยล้าของกำลังพล ยังคงถือได้ว่าสิ่งที่ได้รับการค้นพบในการศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของการดำเนินการตามแผนและกลุ่มโครงการ
พัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ
ทั้งนี้พบว่าทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มีการจัดเวทีสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาตัวแบบการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยร่วมกับภาคี
เครือข่าย อาทิ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาใช้รถ
จักรยานยนต์เป็นพาหนะอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
กระทั่งหน่วยงานภายใต้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เช่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
รวมไปถึง ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปและภาคีเครือข่ายอื่นๆ อย่างทั่วถึง ในฐานะที่ประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการจัดอันดับ
ขององค์การอนามัยโลกรัฐบาล (ภายใต้การบริหารของ น ส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จึงได้แถลงนโยบาย
ความมั่นคงของชีวิตและสังคมเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมนำเอาหลักการ
แก้ไขปัญหาการจราจรตามแนวพระราชดำรัสที่ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น
มีสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศโดยมีการบาดเจ็บ
เฉลี่ยสูงถึง 33-35 คน / วันและเสียชีวิตมากว่า 15 คน /เดือน เทียบได้เท่ากับ 66.58 คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคน สาเหตุส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
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ถึงแม้ว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยในปี พ.ศ. 2553 ภาพรวมของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถ
จักรยานยนต์ในจังหวัดภูเก็ตมีมากกว่าร้อยละ 80 แต่ยังคงพบว่าผู้ขับขี่ยังคงขาดวินัยทางด้านการ
จราจรจึ ง ทำให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ตาม
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามใส่ ใจและระมั ด ระวั ง ในการใช้ ร ถใช้ ถ นนและคำนึ ง ถึ ง
กฎจราจรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารถจักรยานยนต์เองด้วย เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและการสวมหมวกนิรภัยนั้น
สามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจึงจะต้อง
มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ มีการเน้นหนักเป็นพิเศษใน
เขตเทศบาลนครภู เ ก็ ต โดยได้ ก ำหนดมาตรการเป็ น 2 ระยะ กล่ า วคื อ ระยะแรกเป็ น มาตรการ
ประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553 และมาตรการที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553
เป็นต้นไป จะเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นบังคับใช้ทั้ง “ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคน จะต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต” รวมทั้งได้มีการวางเงื่อนไขที่อาจเป็นประโยชน์ในการถอดบทเรียนสำหรับการวางมาตรการใน
พื้นที่อื่นๆ ดังนี้ คือ
1. ในระยะเริ่มต้น
		 1.1.1 กรณีขับขี่คนเดียว จะถูกลงโทษปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
		 1.1.2 กรณีผู้ขับขี่ที่ยินยอมให้ผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายโดยไม่สวมหมวกนิรภัยโดยสาร
			
มาด้วยยังจะต้องถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับขี่
			
ปลอดภัย และชมภาพยนตร์อุบัติเหตุอีก 1 ชั่วโมง
		 1.1.3 ส่วนผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย จะต้องถูกว่ากล่าวตักเตือน
			
(ปรับเป็นเวลา) โดยเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและชมภาพยนตร์
		
อุบัติเหตุอีก 1 ชั่วโมง
		 1.1.4 หากมีการกระทำผิดซ้ำอีกก็จะถูกเพิ่มโทษสูงขึ้นตามลำดับ โดยมาตรการของทาง
			
ตำรวจ
		 1.1.5 สำหรับผู้ที่ผิดนัด ไม่ไปเข้ารับฟังคำบรรยายและชมภาพยนตร์ตามกำหนดโดยไม่มี
			
เหตุผลอันควร ภายใน 7 วัน จะถูกอายัดทะเบียนรถไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด
			
ภูเก็ตและจะถูกปรับในอัตราโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด
		 1.1.6 อนึ่งผู้กระทำผิดที่ยินดีชำระค่าปรับตามกฎหมาย ไม่ต้องเข้ารับฟังการบรรยาย
			
เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและชมภาพยนตร์อุบัติเหตุ
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2. ในระยะต่อไป
		 ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายที่กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายในอัตรา
สูงสุดในภาพรวมจากการได้ร่วมสังเกตการณ์การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงการได้มี
โอกาสซักถามผู้เกี่ยวข้องในการสนทนากลุ่มแบบเข้มข้นพบว่า โครงการดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จ
และพบว่า ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่ประชาชนเอง
ต้องมีส่วนในการมี “จิตสำนึก ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม” การบังคับใช้กฎหมาย
จะได้ผลมีประสิทธิภาพสูงสุดมิใช่อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายฝ่ายเดียว แต่ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายหรือผู้อยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายจำเป็นต้องมีความตระหนักรู้และยินยอมให้ถูกบังคับใช้ด้วย (policed by
consent) ซึ่งพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของความดูแลรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
ภูเ ก็ ต นั้ น เกิ ด จากหลายสาเหตุปัจจัย แต่พบว่ า ความร่ ว มมื อ กั น ของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก ทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์โครงการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการจากเบาไปหาหนักที่ได้มีการออกแบบ
วิธีการ มาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการตักเตือน และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือกับครอบครัวของนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบทำให้การรณรงค์กวดขันกระทำการต่อยอด
ขยายผลการปฎิบัติอย่างได้ผล จึงเห็นว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าให้การสนับสนุนในการดำเนินการ
ต่อไปอีก

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ พล ต ท. นภดล เผือกโสมณ
อุบัติเหตุโดยภาพรวมลดลง ในช่วงสี่เดือนแรก ส่วนข้อมูล อีกสองเดือนที่เหลือกำลังรวบรวม จะนำ
เสนอในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ หลังจากได้รับข้อมูลในเฟสหนึ่ง ได้กำหนดพื้นที่ เป็นตัวแบบให้พื้นที่
อื่นมาดู มาศึกษาวิธีการ ทั้งการควบคุมกำกับของภาค กับ จังหวัด โดยเฟสสอง ถือเป็นการพัฒนา
เพิ่มเติมจากเฟสแรก โดยมีเครือข่าย สาธารณสุขจังหวัด ทีมของ บริษัทประกันภัยกลาง แขวงการทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อำเภอ เข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
มีการประชุมแก้ไขอย่างได้ผล มีพื้นที่สองสามกรณีตัวอย่าง อาทิ สี่แยกบ้านกลาง จังหวัด สงขลา เป็น
เส้นทางตรงค่อนข้างยาว รถมักใช้ความเร็วมาก มีต้นไม้บัง ทางเข้าหมู่บ้าน นำไปสู่การแก้ไขด้วยการ
ติดป้ายออกจากซอยให้ระมัดระวัง ปรับทัศนวิสัย เดินสำรวจ ตัดต้นไม้ ก่อนค่ำมีไฟส่องสว่าง อนาคต
อาจต้องทำไฟเขียวไฟแดง อุบัติเหตุเกิดบ่อยร้ายแรง วันนี้ไม่มีอุบัติเหตุเลย อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ก็ได้
ผลดี จังหวัดอื่นในพื้นที่ เช่น สนามบินตรัง มีคนใช้เยอะ ไปรอเลี้ยวเกาะกลางถนน จึงมีการติด
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แบริเออร์เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการกรอกข้อมูล เมื่อเกิดปัญหา มีการต่อ
สายด่วน ถามกันอยู่ ด้วยความคุ้นเคยกัน เจ้าหน้าที่ภายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ ทั้งทีม
กำกับ และหน่วยเก็บข้อมูล ประสานกันเข้มงวด เวลาตรงไหนมีปัญหา ทีมกำกับลงไปดูเลย พาสเวิร์ด
มีปัญหาลงข้อมูลในช่วงแรก แต่ปัจจุบันดีขึ้นทีมกำกับภูธรจังหวัด กับภาค (สารวัตร และรองสารวัตร
มีรองผู้การ สารวัตร เจ้าหน้าที่ชั้นประทวน) ถ้าไม่มีการยืนยันข้อมูล เกิดอะไรก็แก้ไข มีการนัดรวมพล
แก้ไขปัญหา ด้วยการที่ผมเป็น ผู้บัญชาการเอง คุมเองนั่งหัวโต๊ะ จึงสั่งดำเนินการต่างๆ ได้เลย ก่อนไป
ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลียมีการคอนเฟอเร้น ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ ถ้าต้นทางขยับปลายทาง
ต้องให้ความร่วมมือ ต้องเร่งรัด

ผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่กำกับดูแลของ
กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9
กว่าตำรวจจะตั้งหลักได้ ก็เข้าเดือนที่สามหรือสี่ของการเริ่มโครงการฯ พอตั้งหลักได้ เขาก็พยายามเอา
ข้อมูลที่ได้ไปกรอก พอระบบเสถียรก็ใช้ได้เห็นผลในหลายๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็น สงขลา ตรัง ทางหาดใหญ่
กำลังจะเอาข้อมูลไปแก้ไขให้ถูกต้องเพราะเกิดความเข้าใจผิด ที่ตรังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ประชาชนในพื้นที่ แต่กว่าจะทำความเข้าใจว่า คือ ตำรวจเอาจริงหรือเปล่า ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ
อยู่ระยะเวลาหนึ่งเลย จึงมีความพยายามนำข้อมูลไปสู่เครือข่าย ให้ได้ช่วยเหลือกัน ตำรวจเองในพื้นที่
ปฎิบัติการตอบรับดี ศักยภาพของฝ่ายการจราจรได้รับความร่วมมือ การกรอกข้อมูลบริษัทประกันภัย
กลางเมื่อโปรแกรมสำเร็จรูปมีเสถียรมากกว่าเดิม ความยุ่งยากในการทำงานดีขึ้น ตำรวจจะมีความรู้สึก
จะเอาไงก็เอากัน ถ้าทำต่อก็ดี

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต)
พล.ต.ต.สุรพงศ์ เขมะสิงคิ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นตัวแทน
ของศูนย์ปฎิบัติการฯ ให้ความเห็นว่าแม้ภารกิจหลักของศูนย์ปฎิบัติการฯ จะมีส่วนสัมผัสเกี่ยวกับ
ประเด็นความมั่นคงอันเนื่องมากจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังที่ทราบกัน แต่
ทางศูนย์ปฎิบัติการฯ ได้นำเสนอกรอบแนวคิดหลักของโครงการเรื่องการพัฒนาโครงสร้างและระบบ
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับกองบัญชาการภาคอื่นๆ โดยยึดแนวทาง
และนโยบายที่ไปในแนวทางเดียวกัน คือการดึงบทบาทพนักงานสอบสวนในการทำหน้าที่สืบสวน
57

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

อุบัติเหตุทางถนนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงาน
จราจร สายงานป้องกันปราบปรามที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่จราจร นำไปสู่การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
ให้กับภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้ตรงเป้าและสอดคล้องกับ
สาเหตุมากขึ้น ที่สำคัญคือจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคีมากขึ้น และทำให้เกิดระบบงานที่ยั่งยืน ใน
ทางปฏิบัติ สถานีตำรวจจะสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุและนำข้อมูลมาประชุมร่วมกับทีมอำเภอ จังหวัด
และภาค ภาพรวมของประเทศจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และหากท้องที่
ไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้จังหวัดจะลงไปช่วย ถ้าไม่ได้ภาคจะลงไปช่วย จะร่วมกันขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาอุบัติเหตุทั้งองคาพยพ
ทางคณะผู้ประเมินผลโครงการฯมีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ศชต เช่นที่จังหวัด
สตูล ซึ่งถือว่ายังไม่มีผลกระทบรุนแรงจากอาชญากรรมหรือภัยก่อการร้ายมากนัก ทำให้การบังคับ
ควบคุมวินัยจราจรให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามที่ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจจราจรในพื้นที่ชั้นสัญญาบัตรนายหนึ่งพบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในการดำเนินการในรูปแบบ
ใหม่ของเจ้าหน้าที่ อาจมีการถูกตั้งคำถามบ้างเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพสภาพแวดล้อมของจุด
เกิดเหตุเพิ่มเติมจากการเกิดอุบัติเหตุจริง แต่เมื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจทุกฝ่ายก็ยอมรับได้และ
ให้การสนับสนุน แต่เจ้าหน้าที่ยังมีปัญหาเดิมๆ คือ เรื่องของแรงจูงใจในการปฎิบัติหน้าที่ เพราะสิ่งที่
โครงการนำเสนอไปนั้นเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปฎิบัติแต่ผลตอบแทนหรือความซับซ้อนในกรรมวิธี
ทำความเข้าใจก่อนจะกรอกข้อมูลได้ทำให้อาจมีแรงต้านในระยะแรก เขาแจ้งว่าผลตอบแทนนั้นไม่จูงใจ
ให้ เขาทำการกรอกข้ อ มู ล แต่ ทุ ก คนกล่ า วตรงกั น ว่ า แม้ จ ะไม่ มี ค่ า ตอบแทนแต่ ด้ ว ยจิ ต สำนึ ก ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ยินดีรับไปปฎิบัติและเห็นด้วยที่จะให้การดำเนินการตามโครงการนี้เดินหน้าต่อไป
ทั้งนี้ ทางคณะผู้ดำเนินการประเมินผลโครงการนอกเหนือการทำการประเมินผลโครงการตาม ขอบเขต
การดำเนิ น งานที่ มุ่ ง ให้ ท ำการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ “พั ฒ นาระบบงานสอบสวนหรื อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน” ในโครงการต่างๆ ที่มีการเสนอเข้ามาแล้ว ทางคณะ
ผู้ประเมินผลโครงการฯ ยังได้รับการร้องขอเพิ่มเติมจาก สสส ในการพิจารณาประเมินผลถึงการดำเนินงาน
ของ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่ให้นำแนวทางการศึกษาของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร
ในเรื่อง “โครงการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร” ในปี พ.ศ. 2551 มาเป็นส่วนเติมเต็มในการศึกษาวิเคราะห์ต่อการประเมิน
ผลโครงการฯ อีกด้วย ดังได้เรียนในเนื้อหาข้างต้นในบทก่อนหน้านี้ว่า ผลงานการศึกษาวิจัยของ
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รศ ดร พุทธกาลฯ และคณะ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดและประเมิน
ผลโครงการหลายประการแต่ข้อจำกัดของงานวิจัยดังกล่าว คือ ขาดการนำเสนอแนะที่สามารถนำมา
พัฒนาหรือสร้างกลไกในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนในหลายส่วนของเนื้อหาการ
ศึกษาวิจัย ยังคงให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานทีตำรวจหรือพื้นที่ที่เข้าทำการศึกษา
อย่างละเอียดเกินความจำเป็น เช่น ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แต่ละภูมิภาค สถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ประเภทของยานพาหนะที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ แม้ ตั ว เลขเหล่ า นี้ จ ะเป็ น สิ่ ง สำคั ญ หรื อ มี ป ระโยชน์ ใ นการ
วิเคราะห์แต่ไม่พึงนำมาไว้ในรายละเอียดของเนื้อหาที่มีรายละเอียดของตัวเลขสถิติเหล่านี้อยู่เป็น
จำนวนมากเกินความจำเป็น โดยคณะผู้ประเมินเห็นว่าอาจด้วยเนื่องจากแนวทางการดำเนินงานอาจมี
ลักษณะการใช้องค์ความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ จึงทำให้เกิดเป็นการ
รวบรวมตัวเลขสถิติที่น่าจะปรากฏอยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม แต่ผู้วิจัยได้นำเนื้อหาดังกล่าวมาใส่รวมไว้
ในส่วนของเนื้อหาในบทต่างๆของการศึกษาวิจัย ทำให้คุณค่าหรือเนื้อหาที่น่าสนใจของการวิจัยถูก
บดบังไป ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาแล้ว พบว่า ผู้วิจัยยังคงนำเสนอสภาพ
ปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ด้วยศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง และเป็น
เรื่องเดิมที่มีการรับรู้อยู่เป็นการทั่วไป เช่น เรื่องของงบประมาณ กำลังพลที่ขาดแคลน การอยู่เวรใน
วงรอบต่างๆ ที่ถูกกำหนดโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ดังนั้นในมุมมองของผู้ประเมินผลโครงการฯ
อาจจะต้องนำเสนออย่างไม่มีอคติใดๆ ต่อชิ้นงานที่ สสส ให้คำแนะนำในการประกอบการประเมิน
ผลโครงการฯ ในชั้นนี้ว่า ทาง สสส น่าจะมีการสนับสนุนให้มีการดำเนินการศึกษาในประเด็นที่
ทาง รศ ดร พุทธกาลฯ และคณะได้ศึกษาไว้นี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฎิบัติได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
แม้กระนั้นก็ตาม คณะผู้ประเมินผลฯ ก็ได้นำสาระสำคัญที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์จากงานวิจัยดัง
กล่าวมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงานตามโครงการและให้คำแนะนำ
เติมเต็มในส่วนที่ รศ ดร พุทธกาลฯ และคณะได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้อยู่หลายประการดังปรา
กฎในเนื้อหาของการประเมินผลที่จะมีต่อไปในรายงานฉบับนี้iรวมไปถึงบทว่าด้วย บทสรุปและข้อ
เสนอแนะในส่วนถัดไป
ซึ่งหากจะยึดถือตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) เป็นส่วนเสริมในการวิเคราะห์ประเมินผลถึงความสำเร็จตาม
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วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้
1. เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก และ
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ด้านกฎหมาย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รู้เท่าทันและมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุ
จราจร และการสร้างความปลอดภัยทางถนน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านอุบัติเหตุจราจรและด้านความปลอดภัยทางถนน ในสาขา
วิชาชีพต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์กรประสานงานและเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ
หากจะทำการวั ด และประเมิ น ผลในแง่ ข อง “ความสำเร็ จ หรื อ ความสั ม ฤทธิ์ ผ ล” ตามกรอบ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จะพบว่า วัตถุประสงค์ในหลายส่วนเป็นสิ่งที่ ศวปถ จะต้องเชื่อมโยง
กับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงจึงจะบรรลุเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ อย่างไรก็ดี การริเริ่มในการให้การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
อย่างเป็นหลักวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และแสวงหามาตรการที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในการนำไป
สู่การแก้ไขปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ทาง
ศวปถ ในฐานะองค์กรที่มีศักยภาพในแง่การจัดการองค์ความรู้ จะต้องสร้างผลงานการศึกษาวิจัย
ที่ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ด้วยการเลือกสรรผลงานการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับจากแวดวงวิชาการให้นำไปสู่การปฎิบัติ แต่เท่าที่ได้ตรวจสอบผลงานการศึกษาวิจัยและ
โครงงานหลายชิ้นงานที่ได้รับการสนับสนุนของ ศวปถ ยังมีลักษณะเป็นผลงานที่เป็นการนำเสนอ
ข้อมูลชุดเดิมๆ ที่รับรู้กันทั่วไปอยู่แล้ว อีกทั้งมาตรการที่นำเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงยังคงยึดโยง
กับกลไกระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่น การออกกฎหมายใหม่ ทั้งที่ในวันนี้กฎหมายที่มี
อยู่นั้นมีเป็นจำนวนมากและนักวิชาการกฎหมายจำนวนไม่น้อยมีความเห็นตรงกันว่า ปัญหา
อุปสรรคไม่ใช่ตัวกฎหมายแม้บางเรื่องจะล้าสมัยหรือสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข แต่ประเด็น
สำคัญอยู่ที่การทำอย่างไรให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องให้ความสนใจในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง หรือทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติซึ่งรับผิดขอบโดยตรง ไม่ว่า
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จะเป็นตำรวจจราจร พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ของฝ่ายป้องกันบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถที่จะใช้
กรอบขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจกับตนในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยิ่งเมื่อพิจารณาไปถึง “แผนยุทธศาสตร์ของ ศวปถ.” ซึ่งวางกรอบ “วิสัยทัศน์องค์กร” ไว้ที่
“คนไทยปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน”
โดยที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) วางเป้าหมายในการนำความรู้สู่ถนนปลอดภัย
มีพันธกิจ พัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่แล้วและ
สร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างและใช้ความรู้และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย และ
ใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับชาติและในพื้นที่ ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัด
สะท้อนไปยังกรอบแนวทางการประเมินผลความสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินการของ ศวปถ ว่าจะต้อง
เป็นไปดังที่ทางคณะผู้ประเมินได้สะท้อนออกมาดังแนวทางที่พบและการได้ร่วมประชุมกับตัวแทนของ
ศวปถ ในโอกาสที่มีการศึกษาจากรายงานการประชุมที่สืบค้นได้และจากการสอบถามเชิงลึกในแง่ของ
การปฎิบัติงานร่วมกันกับ ศวปถ ของภาคีเครือข่ายต่างๆ
อย่างไรก็ตามภายใต้ ยุทธศาสตร์การทำงานที่ปรากฏออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้มีการเน้นย้ำถึง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกประการหนึ่งที่สำคัญมาก ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายระดับพื้นที่ : เน้นให้มี
การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น (ซึ่งมีผลงานของ
กุหลาบ รัตนสัจธรรม พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ และคณะ 2553 ในเรื่อง “การพัฒนา
แผนกลยุทธ์เครือข่ายการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน” รวมทั้งผลงานของ พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
(2551) ศึกษา “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2551” เป็นข้อมูลอ้างอิง ผลการศึกษาพบว่า “ประชาชน
ในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญและรับทราบถึงปัญหาและพื้นที่ของตนว่ามีจุดใดเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย
และเป็นจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ตำบลนำร่องทุกแห่ง ได้จัดทำแผนเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจร และจะนำเข้าไปสู่การจัดทำเทศบัญญัติประจำปีต่อไป ซึ่งผลการศึกษาของ
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) โครงการ
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ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
ไทยได้ค้นพบต่อไปอีกว่า การถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลสู่   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเป็น
ลักษณะของหนังสือราชการ ขณะเดียวกันการออกมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ได้รับความสนใจจาก
ผู้บริหารระดับจังหวัดและ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก แต่การนำไปปฏิบัติยังเกิดปัญหา
เพราะความไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังให้ความสำคัญกับ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ทำงานด้วยโดยการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
มีส่วนสำคัญมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนด้วย  ดังนั้นแนวทางที่ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนควรเริ่มจากการนโยบายและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 ไปสู่การปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
วางแผนและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทำงาน
ในลักษณะเกิดความเชื่อมโยงขององค์กรอื่นๆ และขณะเดียวกันก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” (ที่มา เว้ปไซต์ของ ศวปถ http://www.roadsafetythai.org/)
นอกจากนี้คณะผู้ประเมินผลโครงการยังได้รับเอกสารการสรุปผลการทำ SWOT Analysis ซึ่งทาง
สสส ได้มอบเป็นข้อมูล (ไม่ปรากฏที่พิมพ์หรือผู้พิมพ์เผยแพร่/มปป) มีรายละเอียดที่ควรหยิบยก
บางส่วนมานำเสนอเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นของการประเมินผลการปฎิบัติงานของ ศวปถ ในห้วง
เวลาที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

การทบทวน จุดแข็ง จุดอ่อน : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
จากข้อมูลผู้ประเมินภายใน ภายนอก และ การประเมินจากการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีต่างๆ
รวมทั้งกิจกรรมภายในของแผนงาน พบประเด็นดังนี้ (เอกสารที่คณะผู้ประเมินผลโครงการฯ ได้รับ
การสนับสนุนมาจากฝ่ายประสานงานของ สสส แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดผู้พิพม์ ผู้ศึกษาวิจัยหรือ
รายละเอียดอื่นใด แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ของ
ศวปถ จึงนำมาเผยแพร่โดยอ้างอิงเจตนาที่บริสุทธิ์)
จุดแข็ง
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ศวปถ. ได้เข้าไปมีบทบาทภายในโครงสร้างที่สำคัญ ได้แก่
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน และ อนุกรรมการด้านข้อมูลและการประเมินผล)
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (คณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)
ที่ปรึกษาโครงการคมนาคมปลอดภัย ก.คมนาคม
มี เ ครื อ ข่ า ยคนทำงานและนั ก วิ ช าการที่ เ กาะติ ด ประเด็ น หลั ก ๆ เช่ น รถจั ก รยานยนต์
การแก้ไขจุดเสี่ยง บทบาทท้องถิ่น รถโดยสารธารณะ การสืบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้น และ
การสำรวจพฤติกรรมอุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มแกนเหล่านี้ บางส่วนได้รวบรวมองค์ความรู้
และความเชื่อมโยงกับภาคีคนทำงานทั้งในภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม ซึ่งจะเป็นฐาน
สำคัญในการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และพื้นที่
เกิดกลไกการทำงานด้านข้อมูลในด้านการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง (Mis node) และการ
สืบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้น (Accident Investigation : Ai node) โดยการสนับสนุนของ
สสส. ร่วมกับ กปถ. ซึงจะเป็นกำลังสำคัญในการติดตามและสะท้อนข้อมูลสถานการณ์
สามารถประสารความร่วมมือกับสื่อมวลชนที่สนใจประเด็นอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะ
สื่อมวลชนของทีวีไทย

จากการที่ ศปวถ. ได้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างต่าง ๆ ของภาคีเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้มีภารกิจ
ต้องเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมกับภาคีต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีเครือข่าย
วิชาการเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ทำให้ช่วยกระจายบทบาทและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
กับภาคีได้เพิ่มขึ้น	
เนื่องจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและปัญหาบุคลากรในแผนงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
ขาดความต่อเนื่องในการเกาะติดและสานต่องานในบางประเด็น
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการทำงานผ่านโครงสร้าง สอจร.ระดับภาค ทำให้มีโครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลและโครงการวิจัยในระดับพื้นทีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภาระใน
การสื่อสาร และ ติดตามกำกับ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
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การผลักดัน “ทศวรรษการปฎิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดยองค์การ
สหประชาชาติ ที่กำหนดเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งในอีก ๑๐
ปีข้างหน้า (คศ.๒๐๑๑-๒๐) ทำให้องค์กรระหว่างประเทศ และ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หัน
มาให้ ค วามสำคั ญ และร่ ว มกำหนดเป้ า หมายและมาตรการแก้ ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ทศวรรษการปฎิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเป็น ที่ UN กำหนดไว้
ในระดับประเทศ รัฐบาลกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” และตั้ง
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางของ UN
มีการจัดทำแผนแม่บท ศปถ. ๒๕๕๒-๕๕ รวมทั้งการกำหนด ๘ ประเด็นหลักในการ
ขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัย เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ
๙.๙๙ / ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
มีการผลักดันให้เกิด ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ศปถ. มีโครงสร้างการทำงาน
ในระดับนโยบาย ที่ไม่ต้องขึ้นกับมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้มีความเสถียรในการดำเนินงาน
รวมทั้งมีโครงสร้างลงไปในระดับจังหวัด อำเภอและ ตำบล
หน่วยงานหลักมีความตื่นตัวและกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวง
คมนาคมกำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็น “ปีคมนาคมปลอดภัย” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่ม
มี น โยบายและข้ อ สั่ ง การให้ ก องบั ญ ชาการตำรวจภู ธ รภาคต่ า งๆ และ กองบั ง คั บ การ
ตำรวจภูธรจังหวัด มีการดำเนินงานด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน
แหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงานและงานวิจัย ให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัย
ทางถนนเพิ่มมากขึ้น เช่น กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนงบ
เพื่อการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ สสส.(หน่วยงานละ ๑๐ ล้านบาท)สภาวิจัย
แห่งชาติวางแผนให้เรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นหลักในการสนับสนุนงานวิจัยเริ่ม
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔

ภาวะคุกคาม
o แม้จะมีการกำหนดให้เป็นสาระแห่งชาติ มีการจัดทำแผนแม่บท แต่การนำแผนไปสู่การ
		 ปฎิบัติยังทำได้จำกัด ทั้งในระดับหน่วยงานกลางและระดับพื้นที่ เนื่องจากขาดกลไก
		 สนับสนุนและจัดการที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดเจ้าภาพหลัก กลไกด้านงบประมาณ
		 กลไกระบบข้อมูล การติดตามกำหนดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
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การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความปลอดภัยทางถนน จำเป็นต้องสร้างกระแสและฐานจาก
ภาคสังคม โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ในขณะที่คนส่วน
ใหญ่ของสังคมยังมีความเชื่อในเรื่องอุบัติเหตุเป็นคราวเคราะห์ โชคไม่ดี ความซวย ซึ่ง
สะท้อนวิธีคิดว่าอุบัติเหตุป้องกันไม่ได้ ทำให้ต้องเร่งเรื่องการสื่อสารสาธารณะในเรื่องนี้
เพิ่มขึ้นด้วย
ภารกิจเรื่องความปลอดภัยทางถนน (Road safety) ยังมิได้เป็นกระแสหลักของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม รวมทั้ง
มหาดไทย ดังจะเห็นได้จากการกำหนดโครงสร้างบุคลากร งบประมาณในด้านนี้มีอยู่อย่าง
จำกัดเมื่อเทียบกับงานด้านอื่น ๆ
แนวโน้มของประชากรได้มีการเคลื่อนย้ายมาอาศัยอยู่ในเขตเมืองในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่
ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะในจังหวัดต่าง ๆ กลับอ่อนแอ ทำให้เพิ่มจำนวนของรถ
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนของอุบัติเหตุมาโดยตลอด

โดยภาพรวมของการปฎิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาของ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน หรือ ศวปถ ถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลยืนยันจากฝ่าย
ต่างๆ ที่คณะผู้ประเมินได้สอบถามและขอความคิดเห็น โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฎิบัติงาน
หรือได้รับการสนับสนุนในแง่ของเงินทุนการศึกษาวิจัยและการได้ร่วมปฎิบัติภารกิจในระยะเวลาที่
ผ่านมา รวมทั้งมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนในส่วนที่ว่าด้วย “จุดแข็ง” ดังรายงาน SWOT Analysis
ที่นำเสนอข้างต้น อย่างไรก็ดีในส่วนของการเน้นหนักไปที่เป้าประสงค์ขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นการลด
อุบัติภัยทางถนน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ศักยภาพและความสามารถของ ศวปถ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและ
ต้องอาศัยการผนึกกำลังร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและต้องอาศัยการสนับสนุนและ
กำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทุกชุดที่จะเข้ามาบริหารจัดการประเทศ
กลไกการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ ศวปถ ให้การสนับสนุนรวมไปถึงความคาดหวังที่
จะให้โครงการ “พัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ” ก้าวไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
สามารถต่ อ ยอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ จ ะเข้ า มาสานต่ อ การทำงานในอนาคตเป็ น เรื่ อ งที่ ค วรให้ ก าร
สนับสนุนอย่างยิ่ง แต่ ศวปถ อาจต้องเพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มี
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ความเป็นไปได้ในแง่ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และควรจะมีการประเมินศักยภาพของผู้รับดำเนิน
โครงการอย่างระมัดระวัง เพราะคณะผู้ประเมินโครงการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยหลายชิ้น
งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศวปถ ที่มีการเผยแพร่ในเว้ปไวต์ขององค์กร ซึ่งถือเป็นความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาลขององค์กรที่ถือปฎิบัติให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พึงประสงค์ได้อย่าง
สะดวก แต่เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาการศึกษาวิจัยของหลายชิ้นงานยังมีความซ้ำซ้อน หรือมีแนวโน้ม
ที่จะทำการศึกษาในประเด็นเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่หรือบริบทในการศึกษาซึ่งจะไม่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ และเอกสารการวิจัยบางส่วนยังไม่สามารถนำเสนอกลไกมาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่นำเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลประเมินในระยะที่สอง (เฟสสอง) อาจกล่าวได้ว่า มีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการของทุกฝ่าย
ที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของตำรวจเองที่นำเสนอโครงการต่างๆเข้ามาขอรับการสนับสนุน ได้ใช้ความ
พยายามในการพัฒนากระบวนวีธีในการทำงาน และได้คิดค้นหรือนำเสนอ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ในการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยเฉพาะโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ที่สถานีตำรวจส่วนใหญ่รับเอา
เป็นแผนยุทธศาสตร์หนึ่งของโครงการเพื่อให้มี “ตัวชี้วัด” ที่เป็นที่ประจักษ์ แต่ปัญหาอุปสรรคสำคัญ
ยังอยู่ที่หลายเหตุปัจจัย สำคัญที่สุดคือ การได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะในชุมชนของทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะในชั้นของอำเภอ จังหวัด หรือภูมิภาค การนำเอากรรมวิธี
อย่างละมุนละม่อม ด้วยมาตรการจากเบาไปหาหนักที่หลายสถานีตำรวจได้พยายามนำเสนอมาเป็น
สิ่งจำเป็นและสอดคล้องกับวิถีขนบประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ยังให้โอกาสซึ่งกันและกันและมีความ
ประนีประนอมสูง
สิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือ การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้ยานพาหนะ โดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์
ทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถโดยสารประเภทต่างๆ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งการรณรงค์
จะต้องไม่กระทำในลักษณะ “ไฟไหม้ฟาง” คือจะต้องถือปฎิบัติต่อเนื่องและการบังคับใช้กฎหมายแม้จะ
มีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมาก ดังผลงานวิจัยที่ รศ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะ ได้นำเสนอในหลายส่วน
เกี่ยวกับการขาดแคลนกำลังพลและงบประมาณ ถึงกระนั้นหากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน
ที่ช่วยจุดประกายอย่าง กรณีที่ทาง สสส ให้การสนับสนุนนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยผลักดันให้
โครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับหากสามารถทำให้ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆมองเห็นถึงความ
สำคัญและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ
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ในส่ ว นของการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ภาคสนามเกี่ ย วกั บ การสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนน ในภาพรวมมีการแก้ไขปรับปรุงโดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายผู้ปฎิบัติและ
นำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง ทีมงานพี่เลี้ยงและทางบริษัทประกันภัยกลางได้ประสานงานกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญระหว่างกันเพื่อทำการพัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และทำให้การ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติมีความสะดวกและง่ายต่อการทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแม้จะยังคงมีปัญหา
ในแง่ของ ระบบประมวลผลซึ่งมีบางพื้นที่ได้แจ้งว่า ในการแปรผลอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากการ
ตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจทานด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้การประชุมหารือระหว่างฝ่ายตำรวจและภาคีเครือข่าย
ยังมีสภาพปัญหาเรื่องของเวลาและภารกิจที่อาจไม่สอดคล้องต้องกัน ที่สำคัญคือจะต้องได้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมดำเนินการประชุมไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมีการส่งผู้แทนหรือผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจมานั่งประชุม
ซึ่งนอกจากไม่มีสารประโยชน์แล้ว ยังทำให้การดำเนินโครงการได้รับ “ผลกระทบ” ในแง่ของการขาด
ข้อมูลเชิงประจักษ์มาพัฒนาระบบวิธีการทำงานอีกด้วย ทางฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของ ศวปถ และ ของ
สสส ที่มีการจัดให้มีทีมพี่เลี้ยงก็มีกำลังคนจำกัด อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ การสื่อสารด้วย
ระบบอิเลคทรอนิคส์เช่นอีเมลล์อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่ทราบจากฝ่ายทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักวิชาการ
ว่า ได้อนุญาตให้ฝ่ายปฎิบัติสามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยตรง แต่เข้าใจว่าวิธีการดังกล่าวน่าจะเป็น
เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนหรือจำเป็นจริงๆ เป็นหลัก ประการสำคัญในที่สุดแล้วฐานข้อมูลทุกประการ
ที่ดำเนินการนี้ ทราบว่าในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานก็พยายามดำเนินการคู่ขนานกันไปในขอบเขต
หน้าที่อำนาจและความรับผิดชอบ หากจะสามารถบูรณาการฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสังคมได้อย่างดียิ่งในอนาคตต่อไป
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ดังได้ระบุให้ทราบในตอนต้นในบทที่ 2 ว่าด้วย กรอบแนวคิด ในการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ทาง
คณะผู้ดำเนินการประเมินผลจะพยายามที่จะทำการสรุปโดยยึดโยงกับ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ” อันได้แก่
1. เกณฑ์ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
2. ผลการวิเคราะห์ ระบบการบริหารเกี่ยวกับการสืบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
3. ข้อเสนอในการแก้ไขที่จะนำเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดังจะเห็นได้จากข้อร้องเรียนและเว้ปไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็น
ต่อการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำส่งในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการตามโครงการ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังคงได้รับการตำหนิแม้จะเดินหน้าเข้าสู่การดำเนินการในระยะ
ที่สองแล้ว ทั้งจากความไม่พร้อมของระบบอินเตอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ที่มีพิกัดความเร็วในการใช้บริการ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับคำชื่นชมมากขึ้นจากการที่ภาคีเครือข่ายและทีมพี่เลี้ยง
ซึ่งได้ลงพื้นที่ในการให้คำแนะนำอธิบายรวมทั้งชี้ประเด็นข้อสำคัญที่ทางฝ่ายรวบรวมข้อมูล เพื่อไปใช้
ประโยชน์มีความต้องการ ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ไม่สะเปะสะปะและกระทำการ
ในลักษณะเหมือนการเหวี่ยงแหดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) นั้น ทางคณะผู้ประเมินโครงการมีความเข้าใจ
และตระหนักดีดังข้อเสนอแนะและการให้สัมภาษณ์รวมไปถึงการได้มีโอกาสร่วมสังเกตุการณ์การ
ประชุมหารือระหว่างภาคีเครือข่ายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้นำสภาพปัญหาข้อเท็จจริงในหน้างาน
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ที่มีการบ่งชี้ถึงข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการป้องกันอุบัติภัยทางถนนว่า การไม่เคารพกฎหมายวินัยจราจร รวมทั้งความ
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงภาคีเครือข่ายใน
บางส่วน เช่น เจ้าหน้าที่ทางหลวงที่ไปซ่อมแซมบำรุงทาง หรือแม้กระทั่งการออกตรวจตรารถโดยสาร
รถขนส่งของ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ก็มักไม่ได้รับความร่วมมือหรือถูกท้าทายจาก
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อยู่เนืองๆ ทำให้แนวคิดว่าด้วยการนำเอาระบบการจูงใจด้วยการให้ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งการฝึกอบรมให้เกิดทักษะความชำนาญและการเรียนรู้ที่จะบันทึกข้อมูลให้เกิด
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การป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ทางถนนอย่ า งบู ร ณาการนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งเติ ม เต็ ม ด้ ว ยกลไกด้ า นการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานการศึกษาวิจัยของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะในปี 2551 ซึ่งได้
ค้นพบว่า
“การแก้ไขสถานการณ์ จราจรให้ดีขึ้น จําเป็นจะต้องปรับโครงสร้างการทํางานของเจ้าหน้าที่ ตํารวจ
จราจร ให้ทํางานได้ทั้ง 2 หน้าที่  คือการจัดการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดวินัยจราจร  
โดยจําเป็นจะต้องวางแผนให้ มี กําลังทํางานด้านการบังคับใช้กฎมายทั้งกลางวันและกลางคืน  ควรเพิ่ม
กําลังเท่าที่ จําเป็ น โดยเพิ่มแตกต่างกันไปตามขนาดของสถานี ตํารวจเพือให้เกิดการแบ่งงานเป็นผลัด
ได้ครบ 3 ผลัดใน 1 วัน”
และให้ข้อเสนอแนะไปในรายละเอียดของการประเมินผลโครงการเท่าที่จะกระทำได้ในส่วนของการ
ประเมินผลนี้ว่า สมควรจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไปในกรอบคิด/สมมุติฐานที่ควรเน้นในการ
ดำเนินการตามโครงการที่ทำการประเมินนี้ต่อไปในสาระสำคัญ ได้แก่
1. การเปลี่ยนระบบและวัฒนธรรมในการการสืบสวนอุบัติเหตุ อาทิ ความเหมาะควรในการ
		 เพิ่มบทบาทพนักงานสอบสวน , การนำเครื่องมือ/แบบฟอร์ม ที่ครอบคลุมสาเหตุเชิงลึก
		 (คน-รถ-ถนน-สิ่งแวดล้อม) มากกว่าที่เคยปฏิบัติ
2. บุคลากร/โครงสร้าง-ระบบงาน มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามโครงการที่ถูก
		 ประเมินผลนี้อย่างไร บ้าง มีจุดใดที่จะเป็นโอกาสในการนำมาเคลื่อนต่อ หรือ เป็นบทเรียน
		 เพื่อการปรับปรุงโครงการต่อไปในอนาคตได้
3. การออกแบบโครงสร้างการทำงานใน สถานีตำรวจภูธร/และในส่วนของกองบังคับการ
		 จังหวัด ที่เปิดโอกาสให้ ตำรวจ ได้มานำเสนอข้อมูลทุกเดือน ได้สร้างโอกาสในการแก้
		 ปัญหาแบบเป็นสหวิชาชีพหรือไม่ เพียงใด
4. ผลลัพธ์ของโครงการ/ประเด็นที่ควรนำมาสานต่อ หรือ เชื่อมไปสู่นโยบายของฝ่ายตำรวจ
		 คือเรื่องใด	
5. และควรเพิ่มกิจกรรมที่จะนำเสนอผลการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนกลาง
		 ด้วยหรือไม่
จะเห็นได้ว่า ข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการจัดทำกลุ่ม
สนทนาแบบเข้มข้น (focus group) ทำให้คณะผู้ประเมินผลโครงการได้สาระสำคัญที่ชี้วัดได้ถึงผล
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สัมฤทธิ์ ความคุ้มค่าและความสำเร็จของโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด และสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามแผนโครงการและพิจารณาได้ถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการต่อเนื่องในระยะต่อไป
ผลสะท้อนในการประเมินสภาพการณ์เกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วม
โครงการ

1. ก่อนเริ่มโครงการ

•

		
		
		
		
		

•

		
		

•

		

ได้เข้ารับการอบรมซึ่งใช้เวลา ½ วัน โดยแยกเป็นภาคบรรยายและปฏิบัติในส่วนการปฏิบัติ
ใช้เวลาน้อยเกินไปทำให้ยังไม่เข้าใจข้อมูลที่จะนำมากรอก และจะเกิดปัญหาเมื่อปฏิบัติงาน
แม้จะมีคู่มือหรือวีดีทัศน์ใช้อธิบายประกอบ แต่ก็ไม่มีเวลาอ่าน และเมื่อเกิดปัญหาสอบถาม
มายังส่วนกลางหรือ หน่วยสนับสนับ ก็ได้รับคำตอบล่าช้า เช่น มีการกรอกข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุ เพียง ๔ ราย แต่เมื่อสรุปและพิมพ์รายงานระบบกลับทำการแปลงข้อมูลว่ามีการ
บันทึก ถึง ๔๐๐ รายเป็นต้น
ผู้เข้ารับการอบรมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานจริง (แม้ประเด็นนี้ทางส่วนกลางจะมีการออกหนังสือ
ให้คัดผู้อบรมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำปฏิบัติงานจริง แต่ในทางปฏิบัติยังมีการละเลยไม่ให้
ความสำคัญในส่วนนี้
หลังเข้ารับการอบรม เนื้อหาที่ได้จากการอบรมยังไม่ชัดเจนควรเพิ่มภาคปฏิบัติให้มากขึ้น
เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้โดยให้ข้อขัดข้องเกิดน้อยที่สุด

2. ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

1. การประสานงาน
• ภายในหน่วยงานยังมีปัญหาการประสานงานบ้าง เช่น ระหว่างพนักงานสอบสวนและ
		 ตำรวจจราจร เช่น เมื่อพนักงานตำรวจจราจรออกตรวจที่เกิดเหตุ และบันทึกข้อมูลแล้ว
		 ข้อมูลบางส่วนอาจไม่สามารถบันทึกไว้ เช่น ข้อ 3 ของแบบสอบถามที่จะต้องกรอกข้อมูล
		 ในส่วนการพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท เนื่องจากคู่กรณียังโต้เถียงกันอยู่ว่าบุคคลใด
		 ต้องเป็นผู้รับผิด และข้อมูลจากสถานีเกิดเหตุยังไม่เพียงพอจะวินิจฉัยว่าฝ่ายใดกระทำผิด
		 ทำให้ตำรวจจราจรไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ และทำให้เกิดข้อขัดข้องเมื่อยังไม่มีการ
		 บันทึกข้อมูลส่วนนี้ ระบบจะไม่ผ่านให้ไปบันทึกข้อมูลส่วนอื่น ในการบันทึกข้อมูลน้ ต้องได้
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2.

รับความร่วมมือจากพนักงานสวบสวนหลังจากสรุปสำนวนแล้ว บางครั้งแต่ละฝ่ายอาจมี
งานมาก ไม่ค่อยพบปะกัน (โดยเฉพาะ สภอ.ขนาดใหญ่) ทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึก
ข้อมูล เพราะบางคดีกว่าจะสรุปว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดได้ ต้องใช้เวลาในการรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานก่อน จึงจะบันทึก
ข้อมูลได้
การประเมินผลเครื่องมือในการสอบสวนอุบัติเหตุ (แบบสอบถาม)
• เนื้อหาในแบบสวนถามบางส่วนละเอียดเกินไป และซ้ำซ้อนกัน เช่น ตำรวจจราจรและ
		 พนักงานสวบสวนต้องกรอกข้อมูลบางส่วนที่เหมือนกัน ทั้งที่ตำรวจจราจรได้กรอกไปบ้าง
		 แล้ว และข้อมูลบางส่วนไม่อยู่ในดุลพินิจ หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานของตำรวจจราจรโดยตรง
		 ทำให้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ไปด้ ว ยความยาก เช่ น ข้ อ มู ล การพิ จ ารณาว่ า ฝ่ า ยใดเป็ น ฝ่ า ย
		 ประมาท (ดังกล่าวไว้แล้วในเรื่องการประสานงาน) หรือ เนื้อหาคำถามในข้อ 6 ของ
		 แบบสอบถามชุดเดียวกันนี้ ในกรณีที่ต้องให้ระบบข้อมูลสภาพรถที่ไม่ดี เนื่องจากการเสื่อม
		 สภาพ/เสีย หรือขัดข้อง ข้อมูลดังกล่าวบางครั้งไม่อาจพิสุจน์ด้วยการตรวจจากสายตา
		 เพียงอย่างเดียว ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบจึงจะทราบสาเหตุ
		 ที่แท้จริง เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ฯลฯ เป็นต้น หรือ ในข้อ 8 สภาพรถยนต์
		 ไม่ดี ข้อ 6 มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินรวมทุกฝ่าย...............................................บาท
		 หรือข้อ 5 ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเนื่องจากสภาพบาดแผลจากภายนอกบาง
		 ครั้งไม่ปรากฎ แต่อาจมีการบาดเจ็บภายใน ข้อมูลส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการลงความเห็นของ
		 แพทย์ ผู้ทำการตรวจ จึงเห็นว่าในส่วนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับตำรวจจราจรโดยตรง ควรแยก
		 ข้อมูลส่วนนี้ ออกให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้เก็บรวบรวมและบันทึก ซึ่งจะได้ข้อมูลตรงตาม
		 จริงมากกว่า
ข้อสังเกต ในการเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่จะสามารถเก็บข้อมูลได้ในกรณี อุบัติเหตุมีข้อพิพาท ในระดับที่
ยังตกลงกันไม่ได้หรือต้องมีการดำเนินคดี เพราะผู้เสียหายหรือคู่กรณียังต้องมาพบ พนักงานสวบสวน
อยู่ ส่วนกรณีอุบัติเหตุเล็กน้อย หรือสามารถไกล่เกลี่ยได้ในที่เกิดเหตุ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอา
ความกัน กรณีนี้จะไม่มีใครยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพราะอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลา หรือข้อมูลนี้ให้
อาจผูกพันตนเองในภายภาคหน้า โดยเฉพาะหากยอมรับผิดและชดใช้กันไปแล้ว กลัวจะถูกนำข้อมูลที่
ให้มาใช้เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิอื่นๆ ในภายหลัง กรณีนี้ตำรวจจราจร จะไม่สามารถเก็บข้อมูล
รายละเอียดได้ จึงทำให้ข้อมูลอุบัติเหตุ หายไปบางส่วน
3. อุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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			 - งบประมาณที่จัดให้ตำรวจผู้กรอก/เก็บรวบรวมข้อมูล มีปัญหาความล่าช้ายังไม่ได้รับ
				 อย่างครบถ้วน เกิดจาก
		 1. ข้อมูลบันทึกยังไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถสรุปกรณีที่เกิดขึ้นได้ เช่น ต้องรอข้อมูลการ
			 วินิจฉัยว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดก่อน เป็นต้น
		 2. ต้องรอให้ผู้มีอำนาจ (ผกก.) ลงนามกำกับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามก่อน จึงจะถือว่า
			 ข้อมูลสมบูรณ์เบิกจ่ายได้ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า และผู้บังคับบัญชายังไม่ให้ความ
			 สำคัญในเรื่องนี้ พอสมควร
			 - การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โปรแกรมที่ใช้ในการ
				 บันทึกยังไม่ปรับเปลี่ยนให้ทันสภาพการณ์ทำให้เป็นอุปสรรคในการบันทึกข้อมูล เช่น
				 การถ่ายภาพที่เกิดเหตุปัจจุบันกล้องจะมีความละเอียดในการถ่ายมากขึ้นทำให้ต้องมี
				 การย่อ file ก่อนบันทึกข้อมูล ทำให้เพิ่มเวลาในการทำงาน แม้แต่กล้องที่ติดไว้ใน
				 โทรศัพท์มือถือก็มีเมมมอรี่จำกัดหากใช้เครื่องราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
				 กำหนดรูปแบบประเภทของโทรศัพท์ได้เพราะเป็นทรัพย์สินหรือรสนิยมของแต่ละ
				 บุคคล แต่การสนับสนุนด้วยการให้ระบบการกรอกข้อมูลที่สะดวกและให้สามารถ
				 เข้าถึงโดยง่ายน่าจะมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินโครงการมากกว่า
4. ปัญหาของฝ่ายปฏิบัติงาน
		 ตำรวจจราจร – บางครั้งอาจออกตรวจที่เกิดเหตุล่าช้า โดยเฉพาะในช่วง การจราจรติดขัด
		 อาจมีบางหน่วยไปเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีจากจุดชนทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพ หรือ เก็บ
		 วัตถุพยานได้ครบถ้วน หรือมีการส่งผู้บาดเจ็บไปทำการรักษาก่อน ทำให้ไม่เห็นสภาพ
		 ผู้บาดเจ็บ และตำรวจจราจรก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะตามไปเก็บข้อมูลย้อนหลัง
			 - สายตรวจที่ออกไปถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มแรก บางครั้งไม่มีความรู้ในการเก็บรวบรวม
				 หลักฐาน อาจจะเก็บหลักฐานบางอย่างที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูล
				 เช่น การถ่ายภาพที่เกิดเหตุ ต้องมีการถ่ายสภาพแวดล้อมใกล้เคียงจุดเกิดเหตุด้วย
				 เช่น ร่องรอยการห้ามล้อ สภาพถนนช่วงที่เกิดเหตุ ฯลฯ เพื่อนำมาสรุปวินิจฉัยลง
				 ความเห็นว่า อุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยใด แต่บางครั้งสายตรวจจะถ่ายเฉพาะรูปรถจุด
				 เกิดการชนกันเท่านั้น ทำให้ไม่อาจวิเคราะห์หาสาเหตุได้บางครั้งพยานหลักฐานอาจ
				 คาดเคลื่อนเนื่องจากมีประชาชนมาดูอุบัติเหตุ ทำให้พยานวัตถุได้รับความเสียหาย
				 เป็นผลให้การวิเคราะห์หาสาเหตุทำให้ยากขึ้น
			 - ตำรวจจราจรที่ออกตรวจสถานที่เกิดเหตุน่าจะมีอำนาจสวบสวนด้วยจะทำให้การ
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				 เก็บและรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น กรณีการลงความ
				 เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท หากตำรวจจราจรสรุปว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดหรือ
				 ประมาท แต่ภายหลังพนักงานสอบสวนสรุปความเห็นในทางตรงข้าม ทั้งที่เป็น
				 ข้อมูลชุดเดียวกันจะทำข้อมูลเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วขาดความน่าเชื่อถือ
ข้อสังเกต เพื่ อ ให้ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งตรงตามจริ ง มากที่ สุ ด ควรให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ ล ะฝ่ า ย
รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มากที่สุด เช่น
ตำรวจจราจรควรจะบันทึกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกตรวจจุดเกิดเหตุที่สามารถ
ประเมินได้ด้วยสายตา ขณะออกตรวจเท่านั้น

3. ประโยชน์ของโครงการ

- ทำให้ตำรวจจราจรต้องไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานให้เร็วขึ้น
- ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการติดต่อประสานงานกับมากขึ้น

4. การเปรียบเทียบระหว่างโครงการนำร่องและโครงการต่อเนื่อง
โครงการนำร่อง
โครงการต่อเนื่อง
							
- แบบสอบถามละเอียดมากขึ้นยากต่อการปฏิบัติ และ
							
เก็บรวบรวมข้อมูล
							
- เพิ่มภาระให้ผู้ปฏิบัติมากขึ้น

5. การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการนำร่อง

- ผู้นำปฏบิติงานมีความคุ้นเคยกับการกรอกข้อมูลมากขึ้นทำให้ทำงานง่ายขึ้น / ผู้ปฏิบัติงาน
รู้จัก และติดต่อประสานงานกันมากขึ้น
ข้อสังเกต
เหตุผลในการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนหนึ่งมาจาก
1. สภาพถนนเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไม่มีเกาะกลางถนนแบ่งช่องจราจร ใช้ช่องสีแทน
ทำให้ผู้ขับขี่ที่มักง่ายฝ่าผืนกฎจราจรเป็นประจำมักเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2. พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีระเบียบวินัย ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เช่น จุดกลับอยู่
73

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

ไกลก็จะขับขี่โดยย้อนศรเพื่อย่นระยะทาง แต่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย, เมา, ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น
3. การแก้ปัญหาวินัยจราจร โดยการประชาสัมพันธ์ บางกรณีไม่ได้ผลเนื่องจากประชาชน
คุ้นเคยกับชีวิตแบบง่าย ๆ ยึดความสะดวกเป็นหลักไม่ฟังการตักเตือนของเจ้าหน้าที่
ข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพในการปฎิบัติตามโครงการของเจ้าหน้าที่จากการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม
ข้อสังเกต ในการเก็บข้อมูล จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึกข้อมูล เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและบันทึก ลงไป
โดยอ่านจากข้อมูลการตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือจากรายงานประจำวันของตำรวจจราจรและ พนักงาน
สอบสวนโดยที่ไม่ได้ลงไปเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงด้วยตนเอง เป็นการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ
ทำให้ข้อมูลน่าจะมีการคลาดเคลื่อน แต่ ได้รับแจ้งจากตำรวจจราจรผู้ให้ข้อมูลว่า ตำรวจผู้ทำการบันทึก
ข้อมูลนั้น เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรมาก่อน เมื่ออ่านจากบันทึกของตำรวจจราจรที่ออกไปตรวจที่
เกิดเหตุ ก็สามารถระลึกถึงสภาพถนนจุดเกิดเหตุได้ จึงไม่มีปัญหาในการบันทึกข้อมูลเนื่องจากมีความ
คุ้นเคยกับสภาพจราจรในพื้นที่
หลาย ส ภอ เมื่อเริ่มทำโครงการจึงไม่สามารถให้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการทำงานได้มากนัก แต่
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความเห็นในการถูกซักถามว่าโครงการดังกล่าวมี
ประโยชน์ เพราะทำให้ทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมผู้ขับขี่ เป็นต้น และในส่วนสภาพถนนก็มี
ผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน เช่นไม่มีจุดกลับรถที่ชัดเจน ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการนำ
มาซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เช่น ขอที่ตั้งกั้นห้ามไม่ให้กลับรถในจุดเสี่ยง
แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ แนวทางแก้ไข ของ สภอ. หลายแห่งจึงใช้การให้ความรู้กับ
เยาวชน ปลูกฝังวินัยการจราจรตั้งแต่อดีต โดยมีโครงการให้ความรู้เรื่องการจราจรกับโรงเรียนต่าง ๆ
นอกจากนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายพื้นที่พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ทราบข้อมูลว่ามีเงิน
สนับสนุนในการกรอกและเก็บรวบรวมข้อมูลและยังขาดการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ยังไม่เคยมี
โอกาสเข้าร่วมประชุมหารือในระดับจังหวัดเลย
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ภาพตัวอย่าง การจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน (กปถ) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี

ภาพการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำแนวแบริเออร์มาวางกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อันเกิดจากผล
การหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคีเครือข่ายในการประชุม กปถ ประจำเดือน
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ภาพการกวดขันวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์

สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งได้ร่วมกับภาคเอกชนในการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้
หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
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ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสัมมนา “ความปลอดภัยทางถนน 10 ปีแห่งการลงมือทำ” จัด
ทำโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในการจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม
2554 มีแนวทางบูรณาการการแก้ปัญหาและสร้างกลไกที่จะสามารถพัฒนาไปสู่องค์ความรู้ที่จะใช้
ประยุกต์เข้ากับการวางมาตรการและวิธีการในการสร้างความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น่าที่จะนำมาเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล ความเป็นไปได้
ภาพรวมจากการได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามโครงการสืบสวน
อุบัติเหตุบนท้องถนนนี้ ในทุกกองบัญชาการตำรวจ และหลายสถานีตำรวจ พบว่า ส่วนมากมีทัศนคติ
ในเชิงบวกต่อมาตรการวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ อย่างไรก็ตามไม่สามารถละเลย
ความเห็นบางส่วนที่แม้จะไม่เห็นด้วยในบางส่วน แต่มีข้อคิดเห็นและข้อวิจารณ์ในตัวโครงการที่มีเหตุมี
ผลสมควรนำมาประกอบการพิ จ ารณา อั น เป็ น ผลจากประสบการณ์ ต รงของผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละข้ อ มู ล
ภาคสนามของผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยตรง ทั้งในเรื่องที่
สืบเนื่องมาจากความเชื่อ วัฒนธรรม และความเข้มข้นในการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้
ถนนที่แตกต่างกัน
ขณะเดียวกัน “การบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด” จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังคงมีบทบาทในทางป้องปราม
ผู้กระทำความผิดอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการปล่อยปละละเลยไม่จริงจังกับการจับ ปรับ
หรือ ตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ ทำให้เกิดโศกนาฎกรรมรถตู้โดยสารชนกับรถบรรทุกพ่วง
กระทั่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆ
กันก่อนหน้านี้และเป็นข่าวที่กล่าวขวัญถึงเป็นอุทาหรณ์ แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ประชาชนเองยังคงไม่สามารถร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ เพราะนอกเหนือจากการบังคับใช้
กฎหมายแล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยวดยาน ทั้งความประมาท มักง่ายและการมอง
ข้ามความปลอดภัยที่พึงจะต้องมีการวางมาตรการตรวจสอบสมรรถนะความพร้อมของผู้ขับขี่จะด้วย
กลไกทางเทคนิคอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ด้วยสมองกลของยวดยานนั้นๆหรือการตั้งด่านเพื่อยับยั้ง
หรือกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันแต่ยังคงมีปัญหา
อุ ป สรรคในแง่ ข องการขาดแคลนกำลั ง คน งบประมาณและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายดังยืนยันในงานการศึกษาวิจัยของ รศ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่งผลต่อความสัมฤทธิผลของ
โครงการด้วย
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ในแง่ความร่วมมือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ให้ข้อมูลบางนายระบุว่า ความร่วมมือของประชาชนถือเป็นหัวใจ
สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอยู่ที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนค่อนข้างจำกัด
นอกจากนั้นโครงการยังค่อนข้างรับรู้กันเพียงผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ตามภาระหน้าที่การงานประจำที่ต้องดูแลควบคุมหรือลดอุบัติภัยบนท้องถนน ทำให้แม้จะเป็นโครงการ
ที่มีเจตจำนงที่ดีมีความตั้งใจในทางสร้างสรรต่อสังคม แต่เมื่อสังคมขาดการรับรู้ย่อมไม่เห็นความสำคัญ
และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสมาชิก
อื่นๆ ในสังคม
ยิ่งกว่านั้น ในกรอบนโยบายของทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร) เอง ยังมิได้ให้ความสำคัญกับ
แนวคิดริเริ่มที่เกิดขึ้น โดยมองว่าเป็น “ภารกิจที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว” เมื่อสอบทางกับหน่วยงานศึกษา
วิจัยของ ตร (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เอง ก็ยืนยันว่าแนวคิดของโครงการฯ เป็นสิ่งที่คัดลอกหรือ
เสริมต่อสิ่งที่ทาง ตร ได้ดำเนินการอยู่เป็นปกติ ทำให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมองว่า ผู้ปฏิบัติหรือดำเนิน
การตามโครงการนี้ฉกฉวยโอกาสนำเอาแนวคิดของฝ่ายบริหารไปสร้างชื่อเสียงผลงานให้กับตนเอง ซึ่ง
เท็จจริงอย่างไรก็เป็นเพียงความเห็นของผู้ให้ข้อมูลซึ่งมีชั้นยศเป็นผู้บังคับการเพียงหนึ่งรายเท่านั้น
ในส่วนของ ศวปถ ที่วางยุทธศาสตร์ในการปฎิบัติงานด้วยหลักการ “ห้าเสาหลัก” เป็นสิ่งที่ท้าทาย
และมีผลต่อความสัมฤทธิผลของมาตรการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ที่ต้องการลดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บรวมทั้งการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางคณะผู้ประเมินได้
เห็นพ้องและมองว่าหากสามารถขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนยอมรับและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนที่ยังขาดจิตสำนึกและไม่คำนึงถึงวินัยจราจร ร่วมกับการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีทางที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถให้
ความร่วมมือได้ ย่อมส่งผลให้แนวทางที่กำหนดขึ้นนี้สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าและจะทำให้สถานะ
ของประเทศไทยที่มีอัตราเสี่ยงหรือสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงหรือ
สามารถก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีศักยภาพในการป้องกันภัยพิบัติทางถนนได้แท้จริงต่อไป

5 เสาหลัก ( 5 Pillars ) ประกอบด้วย
เสาหลักที่ 1 การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Road Safety Management) ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
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ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 ซึ่ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ - สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) จะผลักดันให้กลไกภายใต้
ระเบียบสำนักนายกฯ ฉบับดังกล่าวดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
เสาหลักที่ 2 การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างถนน และสภาพแวดล้อมริมทาง (Safer
Roads and Mobility) โดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้อง
ร่วมกันสร้างถนนที่มีความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การวางผังเมืองการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน
การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทั้งนี้จะต้องส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
เสาหลักที่ 3 การส่งเสริมให้เกิดยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) ปัจจุบันยานพาหนะ
ที่อันตรายและสร้างความสูญเสียมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ดังนั้นจะต้องลดอัตราการสูญเสียที่
เกิดจากรถจักรยานยนต์ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการส่งเสริมมาตรการต่างๆ เช่น การสวมหมวกนิรภัย
การฝึกการขับขี่ปลอดภัยในเด็กและเยาวชน นอกจากนี้รถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถตู้ จะต้องมี
มาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตยานพาหนะให้ได้
มาตรฐานสากล ที่สำคัญคือ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ จัดให้มี
รถรับส่งนักเรียน เพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชน
เสาหลักที่ 4 การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ ใช้รถใช้ถนน (Safer Road Users)
ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว เพื่อแสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างเป็นมิตร และเคารพกฎจราจร โดยศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนนประสงค์ที่จะเสนอต่อรัฐบาลให้สนับสนุนการทำหน้าที่ของตำรวจจราจรในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพัฒนาคุณภาพของผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ให้มีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรมากยิ่งขึ้น
เสาหลักที่ 5 การช่วยเหลือและรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน (Post Crash Response)
มุ่งส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจัดให้มีศูนย์อุบัติเหตุ การฝึกอบรมอาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
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ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนภารกิจด้านนี้ มากยิ่งขึ้น จากการที่ประเทศ
ไทยได้ประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ขณะนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของรัฐบาล
และทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสีย จะ
ทำให้เป้าหมายใน 10 ปีข้างหน้า “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (2554 - 2563)” ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nations 2011 - 2020) ที่ได้มีการประยุกต์
มาเป็นแนวนโยบายว่า คนไทยจะต้องเสียชีวิตไม่เกิน 10คนต่อประชากร 100,000 คนบรรลุผลจงได้
บทสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลโครงการฯซึ่งได้ยึดถือแนวทางตามหลักวิชาการ
ประเมินผสมผสานกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาง สสส ได้ให้คำแนะนำมา ทางคณะ
ผู้ประเมินผลโครงการได้ดำเนินการรับเอาข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบวิธีการ
ประเมินผลอย่างเคร่งครัวให้ครอบคลุมเนื้อหาของการประเมินผลให้ครบถ้วนตรงกับสภาพความ
เป็นจริงมากที่สุด ในแง่ของความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ
ถือ ได้ ว่ า กระบวนการจุดประกายด้วยการให้ ทุ น สนั บ สนุ น ในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ ก ารริ เริ่ ม ดำเนิ น
โครงการมีความเป็นไปได้ในระยะแรก หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้เสนอโครงการจะต้องแสวงหา
แนวร่วมหรือภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาร่วมกันดูแลรับผิดชอบหากโครงการนั้นๆ มีผลสัมฤทธิ์ในขั้นที่
น่าพอใจ ซึ่งจากการประเมินแล้วพบว่า โครงการที่นำเสนอมาโดยกองบัญชาการต่างๆ ยังไม่มี
ความหลากหลายมากนัก อาจเป็นด้วยเหตุที่ผู้นำเสนอโครงการพุ่งเป้าไปที่การสอบสวนสืบสวน
อุบัติเหตุ ทำให้การริเริ่มหรือแสวงหา “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อาจมี
ข้อจำกัดในวงงานที่ถูกกำหนดขึ้นมา เว้นแต่ในบางกองบัญชาการภาคที่แม้จะนำเอาแนวทางซึ่ง
หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการอื่นดำเนินการควบคู่กันไป แต่สามารถเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย
ทั้ง ในส่วน กปถ (คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน) และ สอจร (โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด) รวมทั้งองค์กรมูลนิธิ ภาคประชาชน
ให้เข้ามาร่วมมือเป็นภารกิจสำคัญของชุมชน ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของโครงการ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งสถานีตำรวจในพื้นที่กอง
บัญชาการตำรวจอื่นๆ ที่ร่วมโครงการก็ได้ดำเนินการไปด้วยกันนี้ สะท้อนผลแห่งความสำเร็จโดด
เด่นเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้การกำกับติดตามดูแลของทีมพี่เลี้ยง อาจต้องพิจารณาในข้อจำกัดต่างๆ ประกอบกันทั้งในแง่
งบประมาณและบุคลากรเพราะตัวจักรสำคัญ จะอยู่ที่ทีมงานของ พล ต ต โกสินทร์ หินเธาว์ และ
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ผศ ปนัดดา ชำนาญสุข เป็นหลักใหญ่ ทำให้เป็นภาระงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบสูงมาก การเดินทาง
ไปให้ความรู้หรือให้การอบรมในหลายเรื่องต้องใช้เวลาและต้องใช้ความตั้งใจในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ แม้จะมีคู่มือปฎิบัติในการบันทึกข้อมูล (ปรากฏอยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม) แต่ในระยะแรกทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องยืนยันตรงกันถึง การต่อต้านรูป
แบบวิธีการทำงานที่ผู้ปฎิบัติมองว่าเป็นการสร้างภาระงานเพิ่มขึ้นไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับ
นอกจากนี้ยังมองว่าจะกระทบกับการทำหน้าที่หากการบันทึกข้อมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริง เพราะมีบริษัทประกันภัยกลางเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนและอาจมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
ในส่วนของ ศวปถ เองซึ่งถือเป็นหน่วยวิชาการที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการให้อัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของอุบัติเหตุทางถนน
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญดังเช่น แนวทาง “เสาหลักทั้งห้า” ที่ได้นำเสนอข้างต้น และเป็นไปตาม
“วาระแห่งขาติ” ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น ได้พยายามแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินงานตามโครง
การทั้งต่อผู่ดำเนินโครงการ ทีมพี่เลี้ยงและยังรวมถึงคณะผู้ประเมินผลโครงการฯ อีกด้วย ซึ่งภาพ
รวมการทำงานในเชิงวิชาการของ ศวปถ ที่ให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆ ถือว่าได้ดำเนินการ
ไปตามกำลังศักยภาพและข้อจำกัดต่างๆ (ดังได้เห็นแล้วจากากรทำ SWOT Analysis) ที่ทาง
สสส ได้กรุณานำเนื้อหาสาระของการวิเคราะห์ดังกล่าวมาให้ทางคณะผู้ประเมินผลโครงการ
ทำการถอดบทเรียน และเพิ่มเติมแนวทางการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายที่คณะทำงานของ
รศ ดร พุทธกาล รัชธร และคณะได้ดำเนินการไว้ แต่พบว่างานในส่วนของ รศ ดร พุทธกาลฯ น่าจะ
มีการต่อยอดและศึกษาเพิ่มเติมในบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆ ในการเกิด
อุบัติเหตุที่เปลี่ยนแปลงไป
หากจะวิเคราะห์ในภาพรวมของการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินและระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นหลัก
วิชาการและที่ได้รับคำแนะนำมาโดย สสส แล้ว สามารถสรุปได้ว่า “กลุ่มโครงการพัฒนาระบบงาน
ตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุ”เป็นโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ในเชิงความสำเร็จและการได้รับการยอมรัยของ
โครงการจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนอันได้ข้อมูลมาทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
จัดการสนทนากลุ่มแบบเข้มข้น และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทั้งในแง่การเข้าร่วมประชุม
ของจังหวัด และภูมิภาคกระทั่งการประชุมแสวงหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงานในส่วนกลาง
ที่จะต้องมีตัวแทนของคณะผู้ประเมินเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางข้อเสนอแนะต่างๆ อยู่เสมอ
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ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการจะส่งผลต่อผลกระทบในภาพรวมที่จะมี
ต่อสุขอนามัย ของประชาชนในแง่ของ การลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินการปรับเปลี่ยน
พฤติการมเสี่ยงต่อภัยอันตรายของอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้สิ่งที่ทางคณะผู้ดำเนินการโครงการควรมุ่งเน้นควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เมื่อพิจารณา
จากองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการแล้วยอมรับว่า ในสังคมและวัฒนธรรมของ
เรานั้น การบังคับใช้กฎหมายยังเป็นสิ่งจำเป็นแต่ที่สำคัญคือ การมุ่งปลูกฝังค่านิยมและการมุ่งปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสร้างจิตสำนึก ดังตัวอย่างใน สภอ เมืองภูเก็ตที่มีการทำความร่วมมือหรือ MOU
กับสถาบันการศึกษาเพื่อควบคุมความประพฤติและกำกับวินัยจราจรกับนักศึกษาซึ่งมีแนวโน้ม
จะใช้ยานพาหนะเป็นจักรยานยนต์ในการขับขี่เป็นประจำ มีการดำเนินการตั้งแต่ตักเตือน ตัดแต้ม
และไปถึงบทลงโทษต่างๆ มีการนำภาพยนตร์หรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางจราจรให้กับ
นักศึกษาหรือผู้กระทำผิดได้รับชม ซึ่งแนวคิดวิธีการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นนวัติกรรมใหม่ที่ผู้ปฎิบัติ
สามารถคิดนอกกรอบการดำเนินโครงการได้เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบแบบแผนหรือวิธีการอันเป็นที่
ยอมรับของคนในสังคม
อย่างไรก็ตามภาครัฐเองนอกจากการกำหนดกรอบนโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรับไป
ปฎิบัติในฐานะเป็นเรื่องสำคัญถึงกับกำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” แล้ว จะต้องให้การสนับสนุน
ทั้งในเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและกำลังคนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความ
สำเร็จในทุกช่วงชั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชั้นอำเภอ
จังหวัด และภาค กระทั่งถึงส่วนกลาง ที่ได้ริเริ่มดำเนินการในหลายโครงการมาก่อนหน้านี้แต่ยังคง
ต้ อ งการอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ลดการปะทะในหน้ า งานระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจกั บ
ประชาชนที่อาจขาดความเข้าใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ยิ่งกว่านั้นการปรับทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปฎิบัติหน้าที่
เพื่อส่วนรวมและให้มั่นใจว่าการทำโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนิเนงานเพื่อประโยชน์ของคนส่วน
ใหญ่แม้จะมีการทับซ้อนในแง่ของหน้าที่ความารับผิดชอบก็ไม่ควรเกี่ยวงอนหรือเกรงว่าจะกระทบ
ต่อผลงานในฝ่ายของตน ซึ่งทางรัฐบาลจำเป็นต้องจัดการประชุมหารือชี้แจงทุกหน่วยงานหรือ
กระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบหลักในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้ร่วมมือกันอย่างบูรณาการ
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จึงเห็นควรสนับสนุนให้โครงการหรือกลุ่มโครงการทั้งหมดที่ได้ริเริ่มโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด้วยการสนับสนุนของ สสส และภาคีเครือข่ายให้ดำเนินการต่อไปในระยะที่สามหรือมากกว่านั้น
หากมีงบประมาณในการให้การสนับสนุน เชื่อว่าเมื่อทางหน่วยงานผู้ปฎิบัติสามารถพัฒนาตนเองไป
ถึงขั้นสร้างองค์ความรู้หรือพัฒนาขยายต่อยอดแนวความคิดในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมแล้ว จะก่อให้เกิดแนวทางหรือกลไกในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่วางเป้าหมายให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงดัง
เป้าประสงค์ต่อไป”
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