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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  การศึกษาวิจัย  เร่ือง  การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจและประชาชน  อําเภอ
พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบก  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้
ไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวทางของการศึกษา
และวิเคราะหผลการศึกษา ดังนี้  
  2.1  ขอมูลที่เกี่ยวกับอาํเภอพนมสารคาม 

 2.2  ดานกฎหมาย 
     2.2.1  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
     2.2.2  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 
     2.2.3  กลยทุธและมาตรการที่จะนําไปสูความสําเรจ็ในการปฏิบัติการบงัคับใชกฎหมาย 
  2.3  รถและอุบัติเหตุ 
     2.3.1  จํานวนใบอนุญาตขับรถ 
     2.3.2  จํานวนรถแยกตามประเภท 
     2.3.3  สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุป 2548 
     2.3.4  นโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
     2.3.5  โครงการรณรงคเมาไมขับ 
     2.3.6  การจัดการสาธารณภัยและมาตรการปองกัน 
     2.3.7  หลักการถนนปลอดภัย 
  2.4  งานภาระหนาที่ตํารวจ 
     2.4.1  งานสายปองกันปราบปราม 
     2.4.2  การสืบสวน  
     2.4.3  การสอบสวน 
     2.4.4  งานจราจร 
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  2.5  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
     2.5.1  ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
     2.5.2  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
     2.5.3  ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยม 
     2.5.4  ทฤษฎีการมีสวนรวม 
  2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
     2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับอําเภอพนมสารคาม 
 
  ประวัติอําเภอพนมสารคาม (วันชัย โตปาน, 2548, หนา 1-4) 
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 อําเภอพนมสารคาม มีฐานะ
เปนเมืองๆ หนึ่ง ชื่อเมืองพนมสารคาม ตัวเมืองตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา เจาเมืองคนสุดทาย คือ 
พระพนมสารนรินทร เปนเจาเมืองอยูในราว พ.ศ. 2437 ถึง พ.ศ. 2451 ตอมาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดรวมเมือง ปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก และเมืองพนมสารคาม 
เปนมณฑลปราจีนบุรี และตอมาพนมสารคามไดรับการยกฐานะเปนอําเภอๆ หนึ่ง ขึ้นกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จนถึงปจจุบัน 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นที่   
  ลักษณะสภาพพื้นที่อําเภอพนมสารคามสวนใหญเปนที่ราบลุม คือ ตําบลพนมสารคาม 
ตําบลหนองยาว ตําบลบานซอง ตําบลเมืองเกา เหมาะสําหรับปลูกขาวและผักสวนครัวตางๆ สลับกับ
ที่ราบสูง คือ ตําบลเกาะขนุน ตําบลหนองแหน เหมาะสําหรับปลกูมันสําปะหลังและยูคาลิปตัส 
  ภูเขา มีภเูขาสําคัญ คือ เขาดงยาง อยูในตําบลหนองแหน 
  ลําน้ํา มีคลองสําคัญเพียงสายเดยีวทีไ่หลผานอําเภอ คือ คลองทาลาด 
  สภาพภูมิอากาศ 
  อากาศโปรง ลมคอนขางแรง มีสามฤดู ฝนตกตามฤดูกาล ในฤดูฝนหากมีฝนตกหนักและ
น้ําปาไหลหลากพื้นที่ติดคลองทาลาดน้ําจะเออลนจากคลองทาลาดทวมหมูบานที่อยูติดกับคลองแต
จะทวมในระยะเวลาสั้นๆ 
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  พื้นที่รับผิดชอบ 
  เดิม สภ.อ.พนมสารคาม มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จํานวน 504 ตารางกิโลเมตร และใน
ปจจุบันมีการแยก ต.เขาหินซอน โดยแบงเขตการสอบสวนคดีอาญาออกไป 1 ตําบล จึงมีพื้นที่รับผิดชอบ
เหลือเพียง 312.32 ตารางกิโลเมตร 
  เขตติดตอ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับ อ.บานสราง และ อ.ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศใต  ติดตอกับ อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อ.บางคลา และ อ.ราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตําบลที่รับผิดชอบ จํานวน 7 ตําบล / 72 หมูบาน 
  1.  ตาํบลพนมสารคาม จํานวน 3 หมูบาน 
    1.1  หมูที่ 1 ตลาดทาเกวียน   1.2  หมูที่ 2 บานเมืองกาย 
    1.3  หมูที่ 3 บานเมืองใต 
  2.  ตําบลเมืองเกา จํานวน 7 หมูบาน 
    2.1  หมูที่ 1 บานโฮง    2.2  หมูที่ 2 บานเลอ 
    2.3  หมูที่ 3 บานเมืองแมด   2.4  หมูที่ 4 บานโพธิ์ใหญ 
    2.5  หมูที่ 5 บานปลายกระจับ   2.6  หมูที่ 6 บานตนกระจับ 
    2.7  หมูที่ 7 บานคลองตอน 
  3.  ตําบลเกาะขนุน จํานวน 15 หมูบาน 
    3.1  หมูที่ 1 บานโรงเลื่อยจักร   3.2  หมูที่ 2 บานเกาะขนุน 
    3.3  หมูที่ 3 บานปากคลอง  (เกาะบุนนาค)  3.4  หมูที่ 4 บานหนองเสือ 
    3.5  หมูที่ 5 บานแหลมตะครอ  3.6  หมูที่ 6 บานนานอย 
    3.7  หมูที่ 7 บานทากง   3.8  หมูที่ 8 บานหนองใหญ  (ไรดอน) 
    3.9  หมูที่ 9 บานชําปาหวาย   3.10  หมูที่ 10 บานหวยพลู 
    3.11  หมูที่ 11 บานหินดาษ  (หนองประดูลาย)  3.12  หมูที่ 12 บานหนองอีโถน 
    3.13  หมูที่ 13 บานดอนขี้เหล็ก  3.14  หมูที่ 14 บานหนองบอ 
    3.15  หมูที่ 15 บานหวยสาม 
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  4.  ตําบลทาถาน จํานวน 7 หมูบาน 
    4.1  หมูที่ 1 บานทาลาด   4.2  หมูที่ 2 บานทาถาน (ดอนทอง) 
    4.3  หมูที่ 3 บานโคกหัวขาว   4.4  หมูที่ 4 บานไผเจริญ 
    4.5  หมูที่ 5 บานตนกระบอก   4.6  หมูที่ 6 บานตลิ่งชัน 
    4.7  หมูที่ 7 บานหนองเค็ดใหม 
  5.  ตําบลบานซอง จํานวน 14 หมูบาน 
    5.1  หมูที่ 1 บานซอง    5.2  หมูที่ 2 บานแถวธาร 
    5.3  หมูที่ 3 บานหนองหวา   5.4  หมูที่ 4 บานตนสําโรง 
    5.5  หมูที่ 5 บานหัวกระสังขใหม  5.6  หมูที่ 6 บานหัวกระพี้ 
    5.7  หมูที่ 7 บานธารพูด   5.8  หมูที่ 8 บานไร 
    5.9  หมูที่ 9 บานหนองน้ําพุ   5.10  หมูที่ 10 บานหัวกระสังขเกา 
    5.11  หมูที่ 11 บานหนองตารอด  5.11  หมูที่ 12 บานหวยปลีก 
    5.13  หมูที่ 13 บานหนองสองหอง  5.14  หมูที่ 14 บานเกาะสุวรรณ 
  6.  ตําบลหนองยาว จํานวน 11 หมูบาน 
    6.1  หมูที่ 1 บานหนองทราย   6.2  หมูที่ 2 บานหนองปาตอง 
    6.3  หมูที่ 3 บานแหลมไผศรี   6.4  หมูที่ 4 บานอาวสีเสียด 
    6.5  หมูที่ 5 บานแลง    6.6  หมูที่ 6 บานนาเหลาบก 
    6.7  หมูที่ 7 บานหนองยาว   6.8  หมูที่ 8 บานตนนา 
    6.9  หมูที่ 9 บานตนตาล   6.10  หมูที่ 10 บานตนนา 
    6.11  หมูที่ 11 บานตนตาล 
  7.  ตําบลหนองแหน จํานวน 15 หมูบาน 
    7.1  หมูที่ 1 บานหนองแหน   7.2  หมูที่ 2 บานดงยาง  (ไทย) 
    7.3  หมูที่ 3 บานดงยาง   7.4  หมูที่ 4 บานดงยางนอก 
    7 .5  หมูที่ 5 บานสระสองดอน  7.6  หมูที่ 6 บานคลองหวย 
    7.7  หมูที่ 7 บานปากหวย   7.8  หมูที่ 8 บานหนองบัว 
    7.9  หมูที่ 9 บานโคก    7.10  หมูที่ 10 บานกระจับ 
    7.11  หมูที่ 11 บานปลายกระจับ  7.12  หมูที่ 12 บานโคกนอย 
    7.13  หมูที่ 13 บานหนองกระทุม  7.14  หมูที่ 14 บานปาไร 
    7.15  หมูที่ 15 บานหนองเค็ด 
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ภาพ 2  แผนทีอํ่าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 
(ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, อินเทอรเน็ต, 2547) 
  
  จํานวนประชากร 
  ประชากรรวม  53,284  คน 
     -  ชาย  25,975  คน    -  หญิง  27,309  คน 
     -  คนตางดาว  (เชื้อชาติจีน)  489  คน  -  ประชากรแฝงประมาณ  3,000  คน 
  เจาหนาที่ตํารวจ / ประชากร 
  เจาหนาที่ตํารวจ 1 นาย / ประชากรประมาณ 600 คน 
  เจาหนาที่ตํารวจ / จํานวนพื้นที่รับผิดชอบ 
  เจาหนาที่ตํารวจ 1 นาย / พื้นที่รับผิดชอบ 3 ตร.กม.  
 

2.2  ดานกฎหมาย 
 
  2.2.1  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
  ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอเฉพาะมาตรากฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวของดังนี้ 
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  มาตรา 11 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือส่ิงกีดขวางในทางได
โดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซ่ึงขับรถในทางตองเปดไฟ หรือใช
แสงสวางตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 21 ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไว
หรือทําใหปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ  
  มาตรา 22 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ที่ ปรากฏขางหนา
ในกรณีตอไปนี้         
      1)  สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเสน ใหรถหยุดเพื่อ
เตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏตอไปดังกลาวใน  2) เวนแตผูขับขี่ที่ไดเลยเสนใหรถหยุดไปแลว
ใหเลยไปได            
      2)  สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําวา “หยุด” ใหผูขับขี่หยุดรถ
หลังเสนใหรถหยุด         
      3)  สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มี คําวา “ไป” ใหผูขับขี่
ขับรถตอไปได เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรกําหนดไวเปนอยางอื่น    
      4)  สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีใหเล้ียวหรือช้ีใหตรงไปหรือสัญญาณ จราจรไฟ
สีแดงแสดงพรอมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีใหเล้ียวหรือช้ีให ตรงไปใหผูขับขี่เล้ียวรถหรือ
ขับรถตรงไปไดตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และตองขับ รถดวยความระมัดระวัง และตองใหสิทธิแกคนเดินเทา
ในทางขามหรือรถที่มา ทางขวากอน       
      5)  สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวม ทางแยกใด เปดทางใด
ใหผูขับขี่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหรถหยุด เมื่อเห็นวา ปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจร  
แลวจึงใหขับรถตอไปไดดวย ความระมัดระวัง      
      6)  สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยู ณ ที่ใด ให ผูขับขี่ลดความเร็ว
ของรถลงและผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง      
  ผูขับขี่ซ่ึงจะขับรถตรงไปตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจร แสดงใหตรงไป 
สวนผูขับขี่ซ่ึงจะเลี้ยวรถตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่อง หมายจราจรแสดงใหเล้ียว การเขาอยูใน
ชองเดินรถดังกลาวจะตองเขาตั้ง แตเร่ิมมีเครื่องหมายจราจรแสดง ใหปฏิบัติเชนนั้น 
  มาตรา 23 ผูขับขี่ซ่ึงขับรถในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือ ไฟสีแดงติดตั้งไว
เหนือชองเดนิรถ มากกวาสองชองขึ้นไปตองปฏิบัติดังตอไปนี ้    
      1)  สัญญาณจราจรไฟสแีดงที่ทําเปนรูปกากบาทเฉยีงอยู เหนือชองเดนิ รถใดหามมใิห
ผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถนัน้        
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      2) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ทําเปนรูปลูกศรอยู เหนือชองเดินรถใด ใหผูขับขี่ซ่ึงขับ
รถในชองเดินรถนั้นขับรถผานไปได       
  มาตรา 24 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาทีแ่สดงใหปรากฏขางหนา
ในกรณีตอไปนี้ 
      1)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับขี่ซ่ึง
ขับรถมาทางดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่ลดแขนขางที่
เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไปขางหนาใหผูขับขี่ซ่ึงหยุดรถอยูทางดานหลังขับรถผานไปได 
      2)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งออกไปเสมอระดับไหล
และตั้งฝามือขึ้น ผูขับขี่ซ่ึงขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนขางนั้นของพนักงานเจาหนาท่ีตองหยุดรถ 
แตถาพนักงานเจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้นแลวโบกผานศีรษะไปทางดานหลัง ใหผูขับขี่ซ่ึงหยุดรถ
อยูนั้นผานไปได 
      3)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองขางออกไปเสมอระดับไหลและ
ตั้งฝามือข้ึน ผูขับขี่ ซ่ึงขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนทั้งสองขางของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ 
      4)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและ
ตั้งฝามือข้ึนผูขับขี่ ซ่ึงขับรถมาทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่
พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้นโบกไปดานหลัง ใหผูขับขี่ซ่ึงหยุดรถอยูทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่
ขับรถผานไปได 
      5)  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและ
ตั้งฝามือข้ึน สวนแขนซายเหยียดออกไปเสมอระดับไหลผูขับขี่ซ่ึงขับรถมาทางดานหนาและดานหลัง
ของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ 
  การหยุดรถตามมาตรานี้ ใหหยุดหลังเสนใหรถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไมมีเสนใหรถ
หยุด ใหผูขับขี่หยุดรถหางจากพนักงานเจาหนาที่ในระยะไมนอยกวาสามเมตร 
  มาตรา 43 หามมิใหผูขับขี่รถ       
      1)  ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ    
      2)  ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น     
      3)  ในลักษณะกีดขวางการจราจร      
      4)  โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคล หรือ ทรัพยสิน 
      5)  ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไมอาจแลเห็นทางดานหนา
หรือดานหลัง ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภยั   
      6)  ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดนิรถ เวนแตเมือ่เปลี่ยนชอง เดินรถ เล้ียวรถ 
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หรือกลับรถ            
      7)  บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวยหรือ
คนพิการ 
       8)  โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ่ืน 
  มาตรา 44 ผูขับขี่ซ่ึงประสงคจะขับรถแซงเพื่อข้ึนหนารถอื่นในทางเดินรถ ซ่ึงไมไดแบง
ชองทางเดินรถไวตองใหสัญญาณโดยกระพริบไฟหนาหลายครั้ง หรือใหไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา 
หรือใหเสียงสัญญาณดังพอที่จะใหผูขับขี่ซ่ึง ขับคันหนาใหสัญญาณตอบตาม มาตรา 37 (3) หรือ 
มาตรา 38 (3) และเมื่อเห็นวาไมเปนการกีดขวางรถอื่นที่กําลังแซงแลว จึงจะแซงขึ้นหนาได 
     การแซงตองแซงดานขวาโดยมีระยะหางจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อ เห็นวาไดขับ
ผานขึ้นหนารถที่ถูกแซงไปในระยะที่หางเพียงพอแลว จึงจะขับ ชิดดานซายของทางเดินรถได 
  มาตรา 46 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อข้ึนหนารถอื่นในกรณีตอไปนี้ 
      1)  เมื่อรถกําลังขึ้นทางชัน ขึน้สะพาน หรืออยูในทางโคง เวนแตจะมเีครื่องหมายจราจร
ใหแซงได  
      2)  ภายในระยะสามสิบเมตรกอนถึงทางขาม ทางรวมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่
สรางไว หรือทางเดินรถที่ตดัขามทางรถไฟ 
      3)  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร 
      4)  เมื่อเขาที่คบัขันหรือเขตปลอดภัย 
  มาตรา 52 ในทางเดินรถที่สวนกันได หามมิใหผูขับขี่กลับรถหรือเล้ียวรถทางขวาในเมื่อมี
รถอ่ืนสวนหรือตามมาในระยะนอยกวาหนึ่งรอยเมตร เวนแตเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวาง
การจราจรของรถอื่น  
  มาตรา 53 หามมิใหผูขับขี่  
      1)  เล้ียวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายหามเลี้ยวขวา หามเล้ียวซายหรือ
หามกลับรถ 
      2)  กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งรอยเมตรจากทางราบ
ของเชิงสะพาน 
      3)  กลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถในบริเวณ
ดังกลาวได 
  มาตรา 61 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได
โดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซ่ึงจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทาง
ตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผานไมวาจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม 
ถาทางรถไฟนั้นไมมีสัญญาณระวังรถไฟหรือส่ิงปดกั้น ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถ
หางจากทางรถไฟในระยะไมนอยกวาหาเมตร เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงจะขับรถผานไปได 
  มาตรา 64 ในขณะที่ผูขับขี่รถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื่อรับสงนักเรียนขึ้นหรือลง 
ใหผูขับขี่ซ่ึงขับรถอ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใชความระมัดระวังและ
ลดความเร็วของรถ เมื่อเห็นวาปลอดภัยจึงใหขับรถผานไปได 
  มาตรา 67 ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็ว ตามที่กําหนดในกฎ กระทรวงหรือตาม
เครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวในทาง       
  เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็ว ขั้นสูงหรือขั้นต่ําก็ได 
แตตองไมเกินอัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง     
  มาตรา 122 ผูขับขี่รถจักรยานยนต  และคนโดยสารรถจักรยานยนต  ตองสวมหมวกที่
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่และ โดยสารรถจักรยานยนต ทัง้นีเ้ฉพาะทองทีท่ี่
ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา        
 ความในวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับลักษณะและวิธีการใชหมวกเพื่อปองกันอันตรายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง           
  บทบัญญัติตาม มาตรา นี้ มิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผูนับถือ
ลัทธิศาสนาอื่นใดที่ใชผาโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือ บุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 123 หามมิใหผูขับขี่รถยนตยอมใหผูอ่ืนนั่งที่นั่งตอนหนาแถว เดียวกับที่นั่งคนขับ
รถยนตเกินสองคน          
  ผูขับขี่รถยนตตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัย ไวกับที่นั่งในขณะขับขี่ รถยนต และตองจัด
ใหคนโดยสารรถยนต ซ่ึงนั่งที่นั่งตอนหนาแถวเดียวกับ ที่นั่งผูขับขี่รถยนตรัดรางกายไวกับที่นั่งดวย
เข็มขัดนิรภัย ในขณะโดยสาร รถยนต และคนโดยสารรถยนตดังกลาวตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไว 
กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตดวย  (พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับชาวบาน พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม 
พ.ศ. 2549 – 2551  (ฉบับชาวบาน),  2547, หนา 14, 23, 25, 53  และ 54) 
  2.2.2  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก      
พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  15
   

    กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522   
  อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 5 แหง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ 
มาตรา 122 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้          
  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้        
     “หมวกนิรภัย” หมายความวา หมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตรายในขณะ
ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต        
     “หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวก เปนรูปทรงกลม
ปดดานขาง ดานหลัง ขากรรไกร และคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลม ตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมีสี 

     “หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปน รูปทรงกลม 
ปดดานขางและดานหลังเสมอแนวขากรรไกรและตนคอดานหลัง ดานหนาเปด เหนือค้ิว  

     “หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปครึ่งทรงกลม
ปดดานขางและดานหลังเสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลม ตองทําจาก วัสดุโปรงใสและไมมีสี
  ขอ 2 หมวกนิรภัยใหใชได 3 แบบ คือ หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา หมวกนิรภัย แบบเต็มใบ
และหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ  
     ในกรณีที่ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับหมวกนิรภัยแบบใด
ไวตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว หมวกนิรภัยที่จะใชตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
  ขอ 3 ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ผูขับขี่และคนโดยสารตองสวมหมวกนิรภัย
โดยจะตองรัดคางดวยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางใหแนนพอที่จะปองกันมิให หมวกนิรภัยหลุด
จากศีรษะไดหากเกิดอุบัติเหตุ 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  
  ขอ 1 การทดสอบผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่
โดยใชวิธีการตามลําดับ ดังตอไปนี้  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  16
   

     (1)  ตรวจวัดลมหายใจดวยเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจหรือทดสอบ ใหใช
เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) และ
อานคาของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต  
     วิธีการตรวจหรือทดสอบ ใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด 
     (2)  ตรวจวัดจากปสสาวะ   
     (3)  ตรวจวัดจากเลือด 
     การตรวจวัดตาม (2) หรือ (3) ใหใชในกรณีที่ไมสามารถทดสอบตาม (1) ไดเทานั้น  
  ขอ 2 กรณีที่ตองทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือด ตามขอ 1 (3) ใหสงตัวผูขับขี่ไปยัง
โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม   
  ขอ 3 ถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด ดังตอไปนี้ ใหถือวาเมาสุรา  
     (1)  กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  
     (2)  กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปสสาวะ ใหเทียบปริมาณแอลกอฮอลโดยใช
ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเปนเกณฑมาตรฐาน ดังนี้  
       ก.  กรณีตรวจวัดจากลมหายใจใหใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับ 2,000 
       ข.  กรณีตรวจวัดจากปสสาวะ ใหใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับเศษ 1 
สวน 1.3 (พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับชาวบาน พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2549 – 2551  (ฉบับ
ชาวบาน),  2547,  หนา 99-102)    
  2.2.3  กลยุทธและมาตรการที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย
  กลยุทธและมาตรการที่จะนําไปสูความสําเร็จการปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายประกอบดวย 
      1)  ผูบริหารตองใหความสําคัญอยางตอเนือ่ง 
        ผูบริหารในทีน่ี้ ไดแก ผูบริหารระดับรัฐบาล ผูบริหารระดับจังหวัด/อําเภอ ผูบริหาร
ระดับสถานีตํารวจ ผูบริหารระดับหวัหนางาน 
        (1)  ผูบริหารระดับรัฐบาล 
        จากความสําคัญของปญหาดังกลาว นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ไดรับมอบหมาย ควรผลักดันและแสดงจุดยืนอยางชัดเจน ในเรื่องการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร
เปนวาระแหงชาติไมใชเรื่องเฉพาะเทศกาล และบรรจุเปนภาระหนาที่ที่มอบหมายใหผูวาราชการ
แบบบูรณาการ (ผูวาฯ CEO) ตองมีความรับผิดชอบในจังหวัดของตนภายใตนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย 
          ปญหาอุบัติเหตุจราจรที่มีความซับซอน ตองอาศัยความรวมมือของหนวยงาน
หลายฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาคม ปญหาดังกลาวจึงเปนโจทยที่สําคัญของการ
บริหารงานแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด 
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        เมื่อผูวาราชการจังหวัดรับทราบนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจนแลว 
ปจจัยความสําเร็จอยูที่การติดตามผลของรัฐบาล โดยจะใชการประเมินการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
จราจรในระดับจังหวัดเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของการประเมินผลงานของผูวาฯ CEO  
        (2)  ผูบริหารระดับจังหวดั 
        ผูวาราชการตองเปนผูนําสูงสุดในระดับจังหวัด ดึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
เขามาเปนทีมทํางาน นั่นคือ ผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่เปนแมทัพ วางหมากจัดทัพใหพรอมทําศึก 
เมื่อจัดทัพแลวก็ควรมอบนโยบายที่ชัดเจน 
        ตัวอยางรูปธรรมของการแสดงออกถึงภาวะผูนําระดับจังหวัดดังกลาว คือ 
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแกไขอุบัติเหตุจราจรใหเปนเอกภาพ หลายจงัหวดัมคีณะกรรมการ
ทํางานในเรื่องดังกลาวหลายชุด และทํางานแยกสวนกัน เชน คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยระดับ
จังหวัด (กปอ.) คณะกรรมการจัดระเบียบจราจรทางบกระดับจังหวัด (คจร.) หรือศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ถาเปนไปไดควรใหมีการทํางานเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน
นาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
        ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาฯที่ไดรับมอบหมาย ควรเปนประธานของที่
ประชุมคณะทํางานดังกลาว และดูแลใหมีการประชุม การวางแผนงานที่สนับสนุนกัน สอดคลองกัน
และไมซํ้าซอนกันโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณโดยตรง เชน เจาหนาที่ตํารวจใชเงินสนับสนุน
การบังคับใชกฎหมายก็ควรใหหนวยงานตํารวจไดรับการจัดสรรเงินโดยตรง ไมควรสนับสนุนเงิน
ผานหนวยงานอื่น (เชน ปกครอง) ทั้งนี้ ตองมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการวัดผลการปฏิบัติงานและตองมี
การบูรณาการเงิน งบประมาณจากแหลงตาง  ๆในระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอไมใหใชงานซ้ําซอนกัน 
โดยใหมีผูรับผิดชอบรวมกันหลายฝาย (มีระบบถวงดุลไมใหการตัดสินใจใชเงินไปอยูที่หนวยงาน
เดียว) 
        (3)  ผูบริหารระดับสถานีตํารวจ  
        เมื่อกําหนดนโยบายระดับจังหวัดแลว ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหกับ 
ผูกํากับการหรือรองผูกํากับการ หัวหนาสถานีฯเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชา 
        การทํางานในระดับสถานีตํารวจ ควรจะคํานึงถึงเอกภาพในการทํางานมากกวา
การยึดติดกับสายงานของตํารวจซึ่งจะทําใหเอกภาพในการทํางานไมดีเทาที่ควร ควรใหตํารวจสายงาน
อ่ืนๆ นอกจากจราจร มีสวนรวมในการทํางานเรื่องนี้ตามความเหมาะสม 
        (4)  ผูบริหารระดับงาน 
        รองผูกํากับการจราจร และสารวัตรจราจร จะตองมีนโยบาย แผนปฏิบัติที่ชัดเจน
ใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ และหากกําลังผูปฏิบัติไมเพียงพอ ควรเสนอใหผูวาราชการจังหวัดมอบ
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อํานาจนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายงานปราบปรามหรือสายงานอื่นที่มีคุณวุฒินิติศาสตรแตงตั้ง
เปนพนักงานสอบสวนเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบปรับในสายงานจราจรได เพื่อเปนการใหบริการ
ประชาชนไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น (มอบอํานาจให สว.ป/สว.จร. ที่มีคุณสมบัติทําหนาที่สอบสวน
เปรียบเทียบปรับ)  
        ทั้งนี้การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิผลของระดับผูปฏิบัติงานจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
       “ตอเนื่อง” กระทําตลอดทั้งป (ไมใชเฉพาะชวงเทศกาล) 
       “ทั่วถึง” กระทําทุกพื้นที่ (ไมใชกําหนดพื้นที่เขมงวดพิเศษ) 
       “เสมอภาค” บังคับใชกฎหมายตอบุคคลทุกระดับ ถาเปนขาราชการที่กระทํา
ความผิด ตองยึดมติ ครม. ทีใ่หรายงานผูบังคับบัญชาทราบดวย เพื่อลงโทษทางวินยั 
        เมื่อตํารวจจับกุมขาราชการที่กระทําผิด ควรนํารายชื่อขาราชการที่กระทําผิดเขา
คณะกรรมการ เพื่อรายงานผูบังคับบัญชา และพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยคณะกรรมการควรจะมี
ที่มาจากหนวยงาน ทั้งนี้เพื่อไมใหการพิจารณาขึ้นอยูกับหัวหนาสวนราชการแตละหนวยงาน ซ่ึง
อาจใชอํานาจในการผอนผันดวยมาตรฐานที่แตกตางกัน 
       “มีสวนรวมจากภาคประชาคม” ดึงกลุมพลังมวลชน ประชาคม เปนแนวรวม
ทํา Social control รวมไปกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ 
       “มีการสื่อสารประชาสัมพันธนํามากอนการบังคับใชกฎหมาย” เพื่อลดปญหา
ความเขาใจระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ 
      2)  มีการระดมความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและการทํางานเปนทีม 
        เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวของกับงานดานบุคคลหลายฝาย ทั้งดานการบังคับใช
กฎหมาย ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ การใหการศึกษา และการมีสวนรวมของประชาคมดาน
วิศวกรรมจราจรและขนสง รวมทั้งดานการบริหารโครงการ ระบบสารสนเทศและประเมินผล 
        หนวยงานที่เปนหลักของทีมงานดานการบังคับใชกฎหมาย คือ ตํารวจ แตมี
หนวยงานอื่นๆ และบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง องคกรบริหารสวนทองถิ่น โรงเรียนและ
เขตการศึกษา เปนตน 
        ในบางพื้นที่ บางจังหวัด อาจมีหนวยงานที่นาสนใจที่ควรคํานึงถึง เชน ทหาร 
เพราะมีกําลังพลจํานวนมากโดยเฉพาะ สารวัตรทหาร หรือแมแตพาณิชยจังหวัด ซ่ึงสามารถดูแลเรื่อง
มาตรฐานสินคาที่มีความปลอดภัยบนถนน เชน หมวกนิรภัย อะไหลรถยนต 
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      3)  มีการประชาสัมพันธควบคูกับการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง 
        การสื่อสารประชาสัมพันธมีความสําคัญ เกี่ยวกับการเตรียมชุมชนกอนการบังคับ
ใชกฎหมายการวางแผนการประชาสัมพันธจึงตองกระทําใหสอดคลองกับการบังคับใชกฎหมายทั้ง
ในมิติของเวลา พื้นที่เปาหมาย กลุมเสี่ยงเปาหมาย มาตรการตรวจจับ และการลงโทษ กลาวคือ 
การประชาสมัพันธ ตองกระทําลวงหนากอนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนเปนการเตรียมความพรอม
ของประชาชนและประชาสัมพันธเร่ืองมาตรการบังคับใชกฎหมายดวย 
        การรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกตองควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายเสมอจึง
จะไดผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 
        การทํางานดานนี้ ควรมี ผูรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธอยางชัดเจน (ไมใช
ใหตํารวจประชาสัมพันธเอง จับกุมเอง) เชน ประชาสัมพันธจังหวัด ผูอํานวยการเขตการศึกษา 
สาธารณสุขเปนตน ทําประชาสัมพันธอยางกวางขวางและตอเนื่องโดยใชสื่อที่เหมาะสม และ
กระทําในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เชน แหลงชุมชน มีการกําหนดกลุมเปาหมายในการทํา
ประชาสัมพันธอยางชัดเจน 
        เพื่อใหการประชาสัมพันธถึงกลุมเปาหมายจริงๆ โดยเฉพาะกลุมเฉพาะ เชน 
นักเรียน นักศึกษา และตองใหผูบริหารเขตการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ 
      4)  มีกระบวนการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยจราจรในประชาชนตั้งแต
ระดับรากหญา เพื่อใหประชาชนมีจิตสาํนกึในการลดอุบัติเหตุจราจรดวยตนเอง 
        นอกจากการประชาสัมพันธแลว ควรใชเครือขายตางๆ ในชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการสรางวินัยจราจร และรวมกําหนดมาตรการปองกันอุบัติเหตใุนชมุชน ควรมกีระบวนการกระตุน
จิตสํานึกในการสรางความปลอดภัยทางจราจรใหเกิดกับประชาชน โดยเฉพาะชาวบานระดับรากหญา
และเฉพาะกลุมเฉพาะ เชน กลุมนักเรียนที่การบังคับใชกฎหมายอยางเดียวอาจไมสัมฤทธิผล 
        แนวคิดดังกลาวมีที่มาจาก ความตระหนักวา หากมองมิติการบังคับใชกฎหมาย
จราจรเพียงมิติเดียว คือ มุงจับกุมผูกระทําความผิดเพียงอยางเดียว จะยังคงมีปญหาเนื่องจากปริมาณ
ผูกระทําผิดกับผูรักษากฎหมายไมสมดุลกัน 
        กระบวนการสรางใหประชาชนทุกคนมีความรูความเขาใจและเกิดจิตสํานึกใน
การสรางความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรดวยตนเอง ไมฝาฝนกฎหมาย และไมกระทําผิดกฎจราจร
อาจไมไดอยูในกระบวนการประชาสัมพันธโดยทั่วไป ดังมีตัวอยางในงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวามี
การรับรูการประชาสัมพันธโครงการเมาไมขับจํานวนมาก แตอุบัติเหตุที่เกิดจากคนเมาแลวขับยังมีอีก
เปนจํานวนมาก 
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        จากประสบการณการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในหลายจังหวัด แนวทางที่
แนะนําคือ ใหประชาชนในระดับชุมชนหรือหมูบานซึ่งเปนผูรับผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจร เปน
ผูกระตุนจิตสํานึก ในการลดอุบัติเหตุจราจร สรางวินัยจราจรและกําหนดมาตรการปองกันอุบัติเหตุ
ในชุมชน ตัวอยางกลุมพลังมวลชนที่มีศักยภาพในการทํางานดังกลาว ไดแก กลุมประชาคมที่ได
รวมกลุมเพื่อตอตานและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน (กลุมพลังแผนดิน) กระบวนการดังกลาว
อาจเปรียบเทียบไดกับการฉีดวัคซีนที่ตัวผูปวยโดยตรง 
      5)  มีการบังคบัใชกฎหมายอยางเขมขนและตอเนื่อง รวมทัง้มีระบบการสรางแรงจูงใจ
และใหรางวัลผูปฏิบัติงาน 
        ในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้
        (1)  มีประเด็น “เนน” ที่มาตรการดานความปลอดภัยคือ “3 ม 3 ข” 
          มาตรการดานความปลอดภัยคือ “3 ม 3 ข” ไดแก (เมาไมขับ สวมหมวกนิรภัย
ขับขี่มอเตอรไซคอยางปลอดภัย มีใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย และไมขับรถเร็วดวยความเกินกําหนด) 
สวนมาตรการอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
         การ “เนน” การบังคับใชกฎหมายดังกลาว เนื่องจากกฎหมายจราจรมีขอหา
ความผิดอยูมากมายหลายมาตรา แตจําเปนตองเนนใหประชาชนตระหนักถึงการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมขนบนประเด็นที่มีหลักฐานวามีลําดับความสําคัญสูงเสียกอน 
        (2)  การตั้งจดุตรวจครอบคลุมทุกพื้นที่โดยไมมีกําหนดเวลาและสถานที่ 
         การตั้งจุดตรวจครอบคลุมทกุพื้นที่โดยไมกําหนดเวลาและสถานที่ ไดผลดี
มากกวาการจัดถนนตัวอยางหรือเขตบังคับใชกฎหมาย ไมแนะนําใหใชวิธีการจัดถนนตัวอยางหรือ
เขตบังคับใชกฎหมาย เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงมีอยูทั่วไป และการกําหนดพื้นที่ตายตัวชักนําใหมี
การหลีกเลี่ยงและสื่อความหมายไปในทางที่ผิดวา พื้นที่อื่นกฎหมายไมเขมงวด อยางไรก็ตาม 
มาตรการจัดถนนตัวอยางหรือเขตบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จะเหมาะสมกับมาตรการใหมๆ 
หรือกฎหมายใหมที่ตองการใหประชาชนรูจัก เชน เปดไฟใสหมวก 
         ในระยะยาว จากประสบการณของเจาหนาที่ตํารวจในหลายจังหวัด เมื่อ
เจาหนาที่ตํารวจและประชาชนมีความพรอมมากขึ้น พบวาการตั้งจุดตรวจครอบคลุมทุกพื้นที่โดย
ไมกําหนดเวลาและสถานที่ สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน
ไดผลดีมากกวาการจัดถนนตัวอยางหรือเขตบังคับใชกฎหมาย 
         ตัวอยางรูปธรรมของการตั้งจุดตรวจดังกลาว ไดแก การจัดตั้งดานเคลื่อนที่ 
โดยแตละดานประกอบดวยเจาหนาที่จํานวนไมมาก ประมาณ 2-3 คน ออกปฏิบัติงานในชวงเวลาที่
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แตกตางกันในแตละวัน โดยเนนชวงเวลาที่เกิด อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตมาก
ไดแก 22.00น.ถึง 2.00น. 
      3)  ใชการระดมกําลังจากพืน้ที่อ่ืนๆ เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนกาํลังพลและอุปกรณ 
        เพื่อเสริมกําลังเจาหนาที่ตํารวจในแตละพื้นที่ สามารถใชการระดมกาํลังจากพืน้ที่
อ่ืนๆ (เชน ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรอื่นๆ) เขาแกไขปญหาในพื้นที่ที่มีปญหามากที่สุดกอนหรือ
อาจเปนพื้นที่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเสียกอน เชน ในเขตเทศบาล เนื่องจากมีกําลังตํารวจ
และประชาชนหนาแนนกวาพื้นที่นอกเขตเทศบาล นอกจากนั้นประชาชนนอกเขตยังเขามาทําธุระ
ในเขตอีกดวย 
        การที่จะดําเนินการดังกลาวได ตองมีการวางแผนรวมกันในระดับจังหวัด 
การสั่งการดานการบังคับใชกฎหมาย หรือการจัดการทําแผนปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด
ควรดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายผูที่มีความรูและความเหมาะสมดําเนินการ โดยการมีการ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติอยางจริงจัง 
        การหมุนเวียนกําลังพลจะเปนไปไดดี ถาการรางแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด มี
ตัวแทนตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรตางๆ ในระดับรองผูบังคับการ หรือต่ํากวาเขารวมดวยเพือ่ใหได
แผนการปฏิบัติการที่ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดจริง และมีความโปรงใสในการจายคาตอบแทนให
เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ 
      4)  ลดแรงกดดันของเจาหนาที่ตํารวจจากระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
        การดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
การประกอบกําลังจากหลายๆ หนวยนอกจากตํารวจ (เชน เจาหนาที่ปกครอง สาธารณสุข ขนสง) 
เขารวมในการตั้งจุดตรวจเปนบางครั้ง บางกรณี โดยเฉพาะชวงเทศกาล จะชวยลดแรงกดดันของ
เจาหนาที่ตํารวจจากระบบอุปถัมภในสังคมไทยได  เนื่องจากปจจุบันมีชองทางใหเจาพนักงานตํารวจ
ใชดุลยพินิจของตนในการดําเนินคดีได 
      5)  ควรผลักดันศาลจราจรใหมีบทบาทมากขึ้น 
        ในระยะตอไป ควรผลักดันใหมีศาลจราจรโดยเฉพาะขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น
ในกระบวนการพิจารณาโทษ เพื่อลดแรงกดดันจากเจาหนาที่ตํารวจ ที่ตองเผชิญหนากับประชาชน
โดยตรง 
        เมื่อมีการใชบทบาทของศาลเปนหลักในกระบวนการพิจารณาโทษ ควรพิจารณา
โทษเพิ่มในบางฐานความผิด เนื่องจากปจจุบัน ประชาชนเห็นเปนโทษนอย จึงคิดวาเปนเรื่องเล็กนอย
ไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม การลงโทษบําเพ็ญประโยชนใหสังคม หรือจําคุกผูตองหาในความผิดมี
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แอลกอฮอล ขณะขับรถ (ซ่ึงเปนความผิดที่เสี่ยงตอการทํารายบุคคลอื่นมากที่สุด) จะชวยใหเกิด
การเรียนรูของประชาชนมากกวาโทษปรับอยางเดียวเทานั้น 
      6)  ควรพิจารณานําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบังคับใชกฎหมาย  ไดแก 
        (1)  การรวบรวมขอมูลผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรไวในฐานขอมลู 
         การรวบรวมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรไวในฐานขอมูล และมีการบันทึก
ผูกระทําผิดกฎหมายโดยใชเครื่องอานบารโคดติดบนใบอนุญาตขับขี่ นาจะเปนวิธีที่กระทําไดไมยาก 
และสามารถเชื่อมโยงขอมูลความผิดจราจร เพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายได และยังลดภาระการใช
ดุลยพินิจของเจาพนักงานลง สามารถใหรางวัลการจับกุมผูกระทําความผิดไดโดยตรงกับผูจับกุม 
รวมท้ังตรวจสอบผูกระทําผิดกฎหมายบอยคร้ังได และนําไปสูการพิจารณามาตรการพักใช เพิกถอน 
หรือไมตอใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกําหนดไดตอไป 
         นอกจากนั้น วิธีดังกลาวยังเอื้อตอการใหผูกระทําผิดเสียคาปรบัทางไปรษณยี
ไดมากขึ้น ทั้งนี้ในปจจุบัน การออกใบสั่งใหผูกระทําผิด และผูกระทําผิดไมไปชําระคาปรับ หรือไม
สามารถติดตามตัวได ทําใหรัฐตองสูญเสียเงินคาปรับไมต่ํากวาปละ 300 ลานบาท (ขอมูลจาก ศขส. 
สนผ. สตช.)  
        (2)  การจัดสรรเครื่องตรวจสอบแอลกอฮอลในลมหายใจ  
         การจัดสรรเครื่องตรวจสอบแอลกอฮอลในลมหายใจ ควรพิจารณาขนาด
ของกําลังพลของพื้นที่รับผิดชอบ สถิติอุบัติเหตุ จํานวนประชากร จํานวนรถจดทะเบียน รวมทั้ง
จํานวนนกัทองเที่ยวหรือผูผานทาง  
         นอกจากนั้นควรมีการสนับสนุนงบประมาณ บํารุงรักษาเครื่องมือตรวจ
แอลกอฮอลในลมหายใจดวย ในกรณีมีเครื่องมือตรวจสอบแอลกอฮอลในลมหายใจควรมีงบประมาณ
ใหเจาหนาที่ตํารวจใชสงเจาะเลือดหาแอลกอฮอลที่โรงพยาบาลดวย 
      7)  ไมแนะนําการตรวจระดับแอลกอฮอลดวยวิธีการอื่น  ๆนอกจากการใชเครื่องมือตรวจ 
        ตามกฎหมายแลวตํารวจทุกระดับ รวมทั้งระดับประทวนสามารถปฏิบัติงานใช
เครื่องตรวจแอลกอฮอลในลมหายใจไดถาผานการฝกอบรมแลว จึงไมแนะนําการตรวจระดับแอลกอฮอล
ดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสังเกตอาการเดินเซ การสังเกต/ดมกลิ่นแอลกอฮอล รวมทั้งการตรวจ 
“finger to nose test”  
        จากประสบการณของตํารวจภูธรหลายจังหวัด การตรวจดวยวิธีการอื่นๆ ยุงยาก
และเสียเวลา มักจะมีปากเสียงกับผูตองหาไดงาย และหากเปนคดีที่ตองขึ้นศาลก็ตองไปตรวจยืนยัน
ดวยเครื่องตรวจแอลกอฮอลอยูดี ยกเวนจะกระทําเปนมาตรการเสริม เพื่อการปราบพฤติกรรมเสี่ยง
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ของประชาชน จะเห็นไดวา การจะดําเนินการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล จะตองมีการจัดสรร
เครื่องตรวจแอลกอฮอลในลมหายใจ และจัดการฝกอบรมใหเจาหนาที่ตํารวจอยางทั่วถึง 
      8)  การตั้งดาน การใสเสื้อสะทอนแสงของอาสาสมัคร กับการจํากัดความเร็ว 
        จากประสบการณของตํารวจจราจรหลายจังหวัด การตั้งดานและการใสเส้ือ
สะทอนแสงของอาสาสมัครที่ดานตรวจ ชวยชะลอความเร็วรถยนตได นับเปนมาตรการปองปราม
การขับรถเร็วที่ไดผลดีและประหยัด แตในระยะยาว การบังคับใชกฎหมายเรื่องความเร็ว ยังตองการ
การสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดความเร็ว เชน  Radar gun 
      9)  เพิ่มความสะดวกในการเบิกจายสวนแบงคาปรับจราจร 
        เงินคาปรับจราจรที่กฎหมายกําหนด ใหสงองคการปกครองสวนทองถ่ินในระดบั
เทศบาลและ อบต. รอยละ 50 ควรแกไขใหมีความยืดหยุน โดยใหเจาหนาที่ตํารวจนํามาใชจายใน
การจัดการจราจรแทนที่จะใหหนวยงานทองถ่ินเก็บไวทั้งหมด 
        ควรมีการแกระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเบิกจายสวนแบงคาปรับจราจร ใหเหมือนกันทั้งในเทศบาลและ อบต. (ปจจุบัน
การปฏิบัติของเทศบาลจะกันเงินดังกลาวไวที่ตํารวจเอง แต อบต. ไมไดกันเงินไวที่ตํารวจ) 
        10)  ปรับปรุงระเบียบการแตงตั้ง “อาสาจราจร” 
          ควรมีการปรับปรุงระเบียบการแตงตั้ง “อาสาจราจร” ใหจังหวัดสามารถอบรม
และแตงตั้งไดอยางคลองตัวมากขึ้น เพื่อบรรเทาความขาดแคลนกําลังเจาหนาที่จราจร 
         11)  จัดหา หมวกนิรภัยทีไ่ดมาตรฐาน ม.อ.ก. มาจัดจําหนายในราคาประหยดักับประชาชน 
         ในการบังคับใชกฎหมาย หมวกนิรภัยสําหรับรถจักรยานยนตนั้น ตองคํานึงถึง
อุปทานของเรื่องดังกลาวดวย หากมีการบังคับใชกฎหมายกันอยางเขมขน ในบางจังหวัดประชาชน
ไมสามารถหาซื้อหมวกนิรภัยที่ปลอดภัยไดมาตรฐานได หรือไมมีหมวกสําหรับประชาชนกลุมเฉพาะ 
เชน หมวกนิรภัยสําหรับเด็ก การบังคับใชกฎหมายดังกลาวก็จะไมไดผล จึงเกิดกรณี “หมวกกันตํารวจ” 
แทน “หมวกกันน็อค” 
           ดังหนวยงานที่เกี่ยว เชน พาณิชยจังหวัดควรกํากับดูแลใหมีการจัดหา หมวกนิรภัย
ที่ไดมาตรฐาน มอก. นํามาจัดจําหนายในราคาประหยัด นอกจากนั้น อาจขอความรวมมือกับภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของในการจัดหาหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานมาจําหนาย เปนตน 
        12)  การบังคับใชกฎหมายในชวงเทศกาลพิเศษ ตองมีมาตรการเพิ่มเตมิเปนพิเศษ 
         แมวาปจจัยความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายจราจรคือ การบังคับใชกฎหมาย
อยางตอเนื่องทั่วถึง และเสมอภาค ไมเนนการบังคับใชเปนเฉพาะบางเวลาหรือเทศกาล แตในเทศกาล
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พิเศษ เชน เทศกาลสงกรานต ควรมีมาตรการเฉพาะเพิ่มเติมจากมาตรการตามปกติ เนื่องจากมีปจจัย
เสี่ยงเฉพาะเพิ่มขึ้นจากเวลาปกติ 
        ตัวอยางเชน ในเทศกาลสงกรานต ประชาชนดื่มสุรากันมากขึ้น มีการเลนน้ําที่
อาจเสี่ยงตอการขับขี่รถ ดังนั้น มาตรการเฉพาะ เชน การจํากัดพื้นที่เฉพาะ เชน การจํากัดพ้ืนที่เฉพาะ 
(Zoning) ในการเลนน้ําสงกรานต (ไมสาดน้ําบนถนนทั่วไป ไมสาดน้ําใสผูขับรถ) การขอความรวมมอื
รานคา ไมใหขายสุราใหกับคนขับรถ จึงควรตองนํามาบังคับใชเปนพิเศษในชวงเทศกาลดังกลาว 
        รูปธรรมของมาตรการดังกลาว ไดแก  การจัดใหประชาชนที่ยังตองการเลนน้ํา
บนถนน ตองจํากัดการเลน อยูในพื้นที่เฉพาะ (Zoning) ในการเลนน้ําสงกรานตที่ทางจังหวัดหรือ
ทางองคการบริการสวนทองถ่ินกําหนดขึ้นในพื้นที่เฉพาะดังกลาวควรจะมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
เชน บริการแหลงน้ําเพื่อจูงใจใหประชาชนเขามาใชพื้นที่ดังกลาวเลนน้ํามากขึ้น 
        สวนนอกพื้นที่ดังกลาว ตองลดปจจัยเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก การบังคับ
ใหประชาชนไมสาดน้ําบนถนนทั่วไป ไมสาดน้ําจากขางทางใสผูขับรถ จัดระเบียบไมใหสาดน้ํารุนแรง 
ซ่ึงผิดประเพณีรดน้ําดําหัว ไมใหใชรถบรรทุกน้ําไลสาดประชาชน นอกจากนั้นยังตองมีการตรวจจับ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการตั้งดานตรวจระดับแอลกอฮอลในลมหายใจ อยางเขมขนดวย (หนวยจัดการความรู
เพื่อถนนปลอดภัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี, 2547, หนา 3-15) 
  จากการศึกษาพบวากลยุทธและมาตรการที่จะนําไปสูความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย 
พอจะสรุปไดดังนี้ ในดานของผูบริหารในทุกระดับตองใหความสําคัญอยางตอเนื่อง มีการระดม
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการประชาสัมพันธดานกฎหมายอยางจริงจัง มีการปลูก
จิตสํานึกในการสรางความปลอดภัยดานจราจรใหแกประชาชน มีการบังคับใชกฎหมายอยางเขม
และตอเนื่อง สวนในดานของเนื้อหาของกฎหมายบางมาตราควรจะปรับใหสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

2.3  รถและอุบัติเหตุ 
 
  2.3.1  จํานวนใบอนุญาตขับรถ   
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ตาราง  1 จํานวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผูประจํารถ จําแนกตามประเภทใบอนุญาต  
                ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 

ประเภทใบอนญุาต ทั่วประเทศ 
 ก. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  
      1. ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลชั่วคราว Private  Automobile (Temporary) 2 ,220,626 
      2. ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคลชั่วคราว Private  Motor  Tricycle (Temporary)    113,668 
      3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตชัว่คราว Motorcycle (Temporary) 4,323,851 
      4. ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลหนึง่ป Private  Automobile (One Year)   1,652,665 
      5. ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคลหนึ่งป Private  Motor  Tricycle (One Year)           47,637 
      6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตหนึ่งป Motorcycle (One Year)           2,289,837 
      7. ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล Private  Automobile (Five Years)   2,156,055 
      8. ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคล Private  Motor  Tricycle (Five Years)              19,527 
      9. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต Motorcycle (Five Years)           2,882,202 
     10. ใบอนญุาตขับรถยนตสวนบุคคลตลอดชีพ Private  Automobile (Life) 6,159,499 
     11. ใบอนญุาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคลตลอดชพี Motor  Tricycle (Life) 4,874 
     12. ใบอนญุาตขับรถจักรยานยนตตลอดชีพ Motorcycle (Life) 5,984,111 
     13. ใบอนญุาตขับรถยนตสาธารณะ Public  Automobile 395,756 
     14. ใบอนญุาตขับรถยนตสามลอสาธารณะ Public  Motor  Tricycle 68,305 
     15. ใบอนญุาตขับรถจักรยานยนตสาธารณะ Public  Motorcycle 63,816 
     16. ใบอนญุาตขับรถระหวางประเทศ International  Driving  Licence 2,098 
     17. ใบอนญุาตขับรถบดถนน Tractor 981 
     18. ใบอนญุาตขับรถแทรกเตอร Tractor Driving Licence 29,576 
     19. ใบอนญุาตขับรถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle Driving Licence 60,079 
     20. ใบอนญุาตขับรถอื่นๆ Others Driving Licence 142 
 ข. ใบอนุญาตผูประจํารถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 2,733,603 
      1. ผูขับรถ Driver Licence 2,519,654 
          แยกเปน - ชนิดที่ 1 Truck & Bus (Class I) 64,540 
                        - ชนิดที่ 2 Truck & Bus (Class II) 1,933,670 
                        - ชนิดที่ 3 Truck & Bus (Class III) 480,149 
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ตาราง 1 (ตอ) จํานวนใบอนญุาตขับรถ และใบอนุญาตผูประจํารถ จําแนกตามประเภทใบอนุญาต 
 

ประเภทใบอนญุาต ทั่วประเทศ 

                        - ชนิดที่ 4 Truck & Bus (Class IV) 41,295 
     2. นายตรวจ Inspector Licence 9,234 
     3. ผูเก็บคาโดยสาร Conductor Licence 183,009 
     4. ผูบริการ Bus Hostess 21,706 
ค. ใบอนุญาตขับขี่ลอเล่ือน  18,523 

รวมใบอนุญาตทั้งสิ้น 31,227,431 

 
(ที่มา : กรมการขนสงทางบก, อินเทอรเนต็, 2548 ข) 

 2.3.2  จํานวนรถแยกตามประเภท  

ตาราง 2 จํานวนรถแยกตามประเภททีจ่ดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
 

ประเภทรถ   ทั่วประเทศ  
 ก. รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต     
     รย. 1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.)                               3,396,524  
     รย. 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van                                  546,271  
     รย. 3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล Van & Pick Up                               4,752,357  
     รย. 4 รถยนตสามลอสวนบุคคล Motortricycle                                      1,620  
     รย. 5 รถยนตรับจางระหวางจังหวัด Interprovincial Taxi                                           28  
     รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน Urban Taxi                                    87,359  
     รย. 7 รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง Fixed Route Taxi                                      6,080  
     รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk)                                    23,564  
     รย. 9 รถยนตบริการธุรกิจ Hotel Taxi                                      1,826  
     รย.10 รถยนตบริการทัศนาจร Tour Taxi                                         360  
     รย.11 รถยนตบริการใหเชา Car For Hire                                           86  
     รย.12 รถจักรยานยนต Motorcycle                             15,501,035  
     รย.13 รถแทรกเตอร Tractor                                    94,616  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  27
   

ตาราง 2  (ตอ) จํานวนรถแยกตามประเภทที่จดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548  
 

ประเภทรถ   ทั่วประเทศ  
     รย.14 รถบดถนน Road Roller                                      6,820  
     รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle                                    79,847  
     รย.16 รถพวง Automobile Trailer                                      1,907  
     รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ Public Motorcycle                                            -   
 ข. รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก     
     รถโดยสาร Bus     
     แยกเปน - ประจําทาง Fixed Route Bus                                    71,977  
                   - ไมประจําทาง Non Fixed Route Bus                                    23,021  
                   - สวนบุคคล Private Bus                                      8,249  
     แยกเปน - ไมประจําทาง Non Fixed Route Truck                                  108,812  
                   - สวนบุคคล Private Truck                                  537,080  
     โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus                                    16,855  
 ค. รถตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน                                            -   

รวมทั้งสิ้น                            25,266,294  

         (ที่มา : กรมการขนสงทางบก, อินเทอรเน็ต, 2548 ค) 
 
สถิติสํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา  สาขาอําเภอพนมสารคาม 
 - จํานวนรถตามพระราชบัญญัติรถยนตตั้งแตป พ.ศ. 31-49 มีจํานวน 41,697 คัน  
 - จํานวนรถตามพระราชบัญญัติขนสงในปจจุบัน 3,694  คัน  
 - จํานวนใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มี 13,905 ฉบับ 
 - จํานวนใบอนุญาตผูขับรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มี 3,425  ฉบับ   
  (สาขาพนมสารคาม : สํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา) 
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 2.3.3  สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ป 2548 
 
ตาราง 3 สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรป 2548 แยกเปนจังหวัดทัว่ประเทศ 

 

จังหวดั จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจร (คน) 
กรุงเทพ 
นครราชสีมา 
ชลบุรี 
ขอนแกน 
เชียงใหม 
พระนครศรีอยธุยา 

684 
599 
409 
385 
375 
348 

นครปฐม 
สุรินทร 
สมุทรปราการ 
อุดรธานี 
สงขลา 
ปทุมธานี 
ประจวบฯ 
นครศรีธรรมราช 
ฉะเชิงเทรา 
เพชรบูรณ 
รอยเอ็ด 
นครสวรรค 
ลพบุรี 
ศรีสะเกษ 
พิษณุโลก 
เชียงราย 
กาญจนบุรี 
ราชบุรี 
สระบุรี 

315 
296 
284 
276 
270 
267 
265 
260 
255 
241 
238 
222 
215 
210 
201 
199 
194 
190 
188 
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ตาราง 3  (ตอ)  สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจรป 2548 แยกเปนจังหวดัทั่วประเทศ 
 

จังหวดั จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจร (คน) 
เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี 
สกลนคร 
ชุมพร 
สุโขทัย 
สมุทรสาคร 
นนทบุรี 
ชัยภูม ิ
ลําปาง 
กําแพงเพชร 
พิจิตร 
กระบี ่
เลย 
ลําพูน 
บุรีรัมย 
จันทบุรี 
ตาก 
อุบลราชธานี 
ตรัง 
มหาสารคาม 
กาฬสินธ 
ชัยนาท  
ระยอง 
ภูเก็ต 
พะเยา 
อางทอง 
อุตรดิตถ 

175 
170 
170 
156 
155 
151 
151 
147 
145 
142 
141 
140 
135 
133 
132 
129 
128 
128 
126 
124 
121 
114 
112 
103 
103 
99 
97 
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ตาราง 3  (ตอ)  สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจรป 2548 แยกเปนจังหวดัทั่วประเทศ 
 

จังหวดั จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจร (คน) 
นาน 
พัทลุง 
ปราจีนบุรี 
หนองคาย 
แพร 
มุกดาหาร 
ยโสธร 
สุราษฎรธานี 
หนองบัวลําภ ู
ปตตาน ี
อํานาจเจริญ 
สระแกว 
สิงหบุรี 
นครนายก 
ตราด 
พังงา 
นครพนม 
สตูล 
อุทัยธาน ี
ยะลา 
สมุทรสงคราม 
นราธิวาส 
ระนอง 
แมฮองสอน 

95 
87 
86 
85 
81 
76 
75 
75 
75 
68 
68 
66 
66 
65 
58 
58 
57 
53 
53 
51 
46 
41 
35 
15 

รวมจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด                              12,548 

 
(ที่มา : การขับขี่ปลอดภัย, อินเทอรเน็ต, 2549) 
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  สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรป พ.ศ. 2548 จังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ 
ซ่ึงมีจํานวนถึง 684 คน และจังหวัดรองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 599 คน และจังหวัดที่
เสียชีวิตนอยที่สุดคือ แมฮองสอน เสียชีวิต 15 คน ดังจะเห็นไดจากปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
สืบเนื่องมาจาก ความเจริญของแตละจังหวัด จึงมีการสัญจรมาก ทําใหปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ 

  2.3.4  นโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
    นโยบายแหงชาติ (เปาประสงค) ในการควบคุมการบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล 

      1)  สรางจิตสํานึกใหมใหเยาวชนของชาติเพื่อปองกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในเยาวชน (ลดนักดื่มหนาใหม) 
      2)  ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยทั้งชาติ  
      3)  การคุมครองและลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทั้งใน
ผูที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและประชาชนทั่วไป 
   วัตถุประสงคเพื่อ  
      1)  ลดจาํนวนผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายใหม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน  
      2)  ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทย  
      3)  สรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
      4)  จัดตั้งศูนยขอมูลและคลังองคความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เพื่อรวบรวมขอมูลองคความรูทุกดานที่เกี่ยวเนื่องแบบบูรณาการ  
      5)  พัฒนาและถายทอดองคความรู เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      6)  ประสานหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ใหมีการปองกันควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ผานกลไกภาครัฐอยางมปีระสิทธิภาพ (กฎหมาย นโยบาย ภาษี การรกัษาพยาบาล) 
และมีทิศทางสอดคลองกัน  
      7)  สรางและพัฒนากลไกความรวมมือของเครือขายภาคประชาชน องคกรเอกชน 
ในการขับเคลือ่นการแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับองคกรภาครัฐอยางยั่งยนื  
      8)  เรงรัด ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบังคับใชกฎหมายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      9)  เสริมสรางคานิยม วัฒนธรรม พฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  
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  ยุทธศาสตรในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  ยุทธศาสตรที่  1 
      1)  การสรางฐานขอมูลองคความรู  
        (1)  เฝาระวังและรวบรวมขอมูลดานเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางรอบดาน  
        (2)  จัดตั้งคลังขอมูลองคความรูเพื่อจัดรวบรวมขอมูลองคความรูอยางเปนระบบ  
        (3)  วเิคราะหและสังเคราะหขอมูล ยกระดบัขอมูลเปนสารสนเทศ และองคความรู  
      2)  การวิจัยและพัฒนาองคความรู  
        (1)  สรางแผนแมบทการวิจัยแอลกอฮอลแหงชาติ   
        (2)  การพัฒนางานวิจัย นักวิจัย และเครือขายวิชาการเพื่อควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล  
      3)  การสื่อสาร การถายทอด และการใชประโยชนจากองคความรู โดย   
        (1)  ผานกลุมเปาหมายทุกระดับ  
        (2)  ผานกระบวนการและเครื่องมือตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม 
  ยุทธศาสตรกลุมที่  2 
  ยุทธศาสตรมาตรการทางกฎหมายและนโยบาย (ภาครัฐการเมือง)  
      1)  พัฒนากฎหมายและนโยบาย (เนนการคุมครองผูบริโภค) 
        (1)  ศึกษาขอมูลดานกฎหมายและนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจากทั้งภายในและตางประเทศ  
        (2)  พัฒนากฎหมายและนโยบายฯ ใหเหมาะสมและทันสมัยกับสถานการณ
ปจจุบัน  
      2)  เพิ่มประสิทธิภาพกลไกและสรางเครือขายการบังคับใชกฎหมาย   
        (1)  เพิ่มมาตรการการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเขมงวดและสม่ําเสมอ  
        (2)  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
เครือขายการดาํเนินงานดานกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
        (3)  พัฒนาศักยภาพ เครอืขายการเฝาระวัง และการดําเนินการดานกฎหมาย  
      3)  บําบัดรักษาและฟนฟูติดแอลกอฮอล  
         (1)  พัฒนามาตรการการปองกัน การรักษาเบื้องตน และคําแนะนํา ตอครอบครัว
ในสถานบริการปฐมภูมิ 
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         (2)  พัฒนาระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดแอลกอฮอลใหไดมาตรฐาน 
เขาถึงงายตอเนื่อง และครบวงจร ในสถานบริการปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
        (3)  พัฒนาระบบการรักษาฟนฟูที่ชุมชนและครอบครัวมีสวนรวมและสงเสริม
สนับสนุน  องคกร ประชาสังคมในการใหการชวยเหลือใหกําลังใจ การฟนฟูสภาพและการกลับเขา
สูสังคม 
        (4)  พัฒนาระบบสารสนเทศและการศึกษาวิจยั เพื่อการบําบัดรักษาฟนฟูผูติด
แอลกอฮอล 
  ยุทธศาสตรกลุมที่  3 
  ยุทธศาสตรการรณรงคและสรางภาคี (ภาคประชาชน)  
      1)  สรางเปาหมายรวมที่ชัดเจน  
        (1)  กําหนดกลุมประชากรเปาหมายรวม 
        (2)  กําหนดเปาหมายในการรณรงครวม  
        (3)  กําหนดเปาหมายการขยายองคกรภาคีรวม 
      2)  เร่ิมจากภายในองคกรของแตละองคกรภาคี 
        (1)  เร่ิมรณรงคภายในองคกรใหเปนองคกรปลอดแอลกอฮอล  
        (2)  สงเสริม สนับสนุน ประกาศเกียรติคุณแกองคกรปลอดแอลกอฮอล  
      3)  สรางจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมใหม  
        (1)  เลือกใชส่ือ และวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมกับยุคสมัย และกลุมเปาหมาย   
        (2)  เลือกใชศักยภาพ และทุนทางสังคมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
        (3)  สรางกระแสที่ดีงามเชิงสื่อสารขอความดานบวกในเทศกาลสําคัญ  
        (4)  เผยแพรประสบการณจริงของผลกระทบจาก ทั้งดานบวกและลบ  
        (5)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนการเรียนรูดานประสบการณ
ตางๆ ระหวางองคกร  
      4)  ทําตามภารกิจและความถนัดของแตละองคกร  
        (1)  พัฒนาศักยภาพทั้งดานองคความรู จิตสํานึก และคานิยมใหมแกบุคคลแกนนํา
ในแตละองคกร  
        (2)  ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคีเพื่อมุงสูเปาหมายหลักรวมกัน  
        (3)  สรางเครือขายการประสานงานในพื้นที่เพื่อขยายและเสริมสรางแนวรวม
การรณรงค 
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        (4)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนทัศนคติและสรางพันธมิตร
กับกลุมองคกรเอกชนภายนอก  (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแหงชาติ, อินเทอรเน็ต, 2546) 
  จากที่กลาวมาดังจะเห็นไดวานโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติในการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนนโยบายการปองกันมิใหเกิดนักดื่มหนาใหมและรณรงคใหผูดื่มมีจิตสํานกึ
ที่จะลดปริมาณการดื่มลง และเลิกไปในที่สุดยุทธศาสตรนี้เกี่ยวเนื่องกับการจราจรอยางมาก 
    2.3.5  โครงการเมาไมขับ 
 กองบังคับการตํารวจจราจร  ไดดําเนินโครงการเพื่อปองกัน และลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
โดยตรวจวัดแอลกอฮอล ผูขับขี่ยานพาหนะภายใตโครงการ “เมาไมขับ” โดยไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอดมา 
  เร่ิมโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
  ในชวง 1-2 ป ที่ผานมานั้น มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนตราวรอยละ 9.3 
และเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจถึง 1.06 แสนลานบาทเลยทีเดียว แลวทราบไหมวา ปจจุบัน
คนไทยตองเสียชีวิตไปกับอุบัติเหตุยานยนตเฉล่ียช่ัวโมงละ 2 คน ถาคิดกันเปนวนัก็เกือบ 50 คนตอวนั  
และหากสถิติยังเปนเชนนี้อยูตอไปในอนาคตคนไทยจะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอีกคอนขางสูง 
     -  เฉลี่ยช่ัวโมงละ 3 คนหรือประมาณวันละ 72 คนทีเดียว  
     -  สูญเสียดานเศรษฐกิจปละกวา 3 แสนลานบาท 
  คุณดื่มไดแคไหนกอนขับรถ 
     สุรา 6 แกว ผสมสุราแกวละ 1 ฝา (ฝาขวดแมโขง) 
     เบียรปกติ 2 กระปอง หรือ 2 ขวดเล็ก 
     ไลทเบียร 4 กระปอง หรือ 4 ขวดเล็ก 
     ไวน 2 แกว (แกวละ 80 ซีซี) 
  (หากดื่มในประมาณมากกวานี้จะมีประมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวากฎหมาย
กําหนดมากกวา 60 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) 
  ขอแนะนําในการเสี่ยงอุบัติเหตุ 
      1)  เมื่อดื่มสุราไมควรขับรถเอง ควรใหเพื่อนที่ไมดื่มสุราขับไปสง 
      2)  เมื่อดื่มสุราไมควรขับขี่ยานยนตทุกชนิด 
      3)  ใชบริการแท็กซี่เมื่อรูสึกเมา 
  มาตรการควบคุมและตรวจจับ...การตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือด 
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   ในปจจุบันมีวิธีตรวจหาระดับแอลกอฮอลในเลือดได 3 วิธีหลักๆ คือ  
     1)  ทางลมหายใจ โดยการเปาจากปากเขาไปในเครื่องตรวจ ตัวเลขที่ขึ้นอยูบนเครื่อง
จะบอกระดับแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต  
      2)  ทางเลือดโดยตรง  
      3)  ทางปสสาวะ 
   อัตราคาปรับ  
   กองบังคับการจราจร (บก.จร.) ไดใหขอมูลวา หากมีการตรวจพบการเมาแลวขับจะดําเนินการ
จับกุมและสงฟองภายใน 2 ชม. โดยผูขับรถท่ีมีระดับแอลกอฮอลในเลือด 50 มิลลิเมตรเปอรเซ็นต
หลังจากการตรวจผลจะสงตัวไปยัง สน. ทางดวน 1 สน.ทางดวน 2 (อโศก) หรือ สน.วิภาวด ีจากนัน้
พนักงานสอบสวนจะสงฟองศาลทุกราย ซ่ึงจะมีโทษจําคุก 3 เดือน ปรับตั้งแต 2,000-100,000 บาท 
อยางไรก็ตาม กอนสงฟองศาลผูที่มีความผิดจะตองถูกคุมขัง ซ่ึงตามกฎหมายสามารถนําเงินหรือ
หลักทรัพย 20,000 บาท มาประกันตัวได และพนักงานสอบสวนจะสงฟองภายใน 72 ช่ัวโมง หากยัง
สอบสวนไมเสร็จก็ผัดฟองได 5 ครั้งๆ ละ 6 วัน การเรียกตรวจจะเนนเคลื่อนจุดตรวจไปเรื่อยๆ 
ไมใหผูขับขี่ทราบ เพื่อปองกันการเลี่ยงจุดตรวจ  (ภานุ  เกิดผลลาภ, อินเทอรเน็ต, 2549) 
   ดังจะเห็นไดวาโครงการเมาไมขับเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง 
เพราะจากการศึกษาในเรื่องอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตมาจากเมาแลวขับเปนอันดับ 1 ถามี
การจัดทําและรณรงคและตรวจจับอยางจรงิจังก็จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุไดมากในระดับหนึ่ง 
   2.3.6  การจัดการสาธารณภัยและมาตรการปองกัน  
   ส่ิงแวดลอมในที่นี้ หมายถึง ทุกๆ อยางที่เขามาเกี่ยวของกับการใชยานพาหนะ ยกเวน
และตัวยานพาหนะเองที่สําคัญ ไดแก      
     1)  ถนน  
                    แมวาปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีสวนในการสรางถนนหนทางใหปลอดภัย
ยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนในแงของการออกแบบ การใชวัสดุอุปกรณ ฯลฯ แตราคาของการกอสรางก็แพง
ขึ้นไปดวย ทําใหในบางครั้งงบประมาณไมพอเพียงในการสรางถนน แตแทนที่จะลดความยาวของ
ถนนลงกับพบวาไดมีการตัดคาใชจายสําหรับสวนที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยออก เพื่อใหไดถนน
ยาวเทาที่กาํหนดเดิม มีการใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพทําใหไดถนนที่ไมมีคุณภาพมาใชงาน เชน ถนนจะ
ชํารุดเสียหายเร็วกวาปกติทําใหเปนหลุมเปนบอ ซ่ึงจะเปนบอเกิดของอุบัติเหตุไดงายขึ้น  
      พื้นผิวของถนนก็มีความสําคัญในการลดอุบัติเหตุเพราะถาใชวัสดุที่ไมดีทําให
คาความผิดที่ไมดีก็จะทําใหการหยุดของรถมีปญหา พื้นผิวถนนมีหลายแบบดวยกัน ควรเลือกให
เหมาะสมสําหรับในแตละพื้นที่  
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      ไหลทางก็มีความสําคัญในการลดอุบัติเหตุจราจร เพราะถาเกิดรถเสียก็สามารถ
นํารถมาจอดยังไหลทางเปนการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้น ไหลทางจึงตองมี
ความกวางไดมาตรฐาน  สําหรับทางดวนก็ควรที่จะมีชองทางพิเศษทางซายสุดไวเปนเลนฉุกเฉิน
สําหรับเวลาเกิดอุบัติเหตุ รถพยาบาลหรือรถตํารวจ จะไดใชเปนชองทางฉุกเฉินได หรือสามารถ
สํารองไวใหรถเสียจอดขางทางได  
      ที่กั้นขางทางมีความสําคัญในกรณีทางโคงหรือทางที่สรางไปบนภูเขาขางทาง
เปนเหวลึก ซึ่งถาเกิดเหตุจะสามารถปองกันความรุนแรงลงไดมาก ปจจุบันนี้ถนนสวนมากจะมี
ที่กั้นกลางระหวางรถที่สวนกัน ซ่ึงสามารถลดอุบัติเหตุรถชนประสานงากันไปไดมาก  
      ความลาดชันของทางโคงเปนอีกสวนหนึ่งที่นักออกแบบและนักกอสรางถนน
ตองคํานึงถึง เพราะถาทําไมดีจะมีโอกาสในการเสียการทรงตัวขณะรถเขาโคง และจะเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย  พบวา  ในทางโคงหลายๆ โคงไมไดรับการออกแบบและกอสรางอยางถูกตอง 
          2)  ไฟสัญญาณและปายสัญญาณ  
       ไฟสัญญาณและปายสัญญาณถือวามีความสําคัญมากในการปองกันอุบัติเหตุจราจร 
เพราะจะทําใหผูขับขี่ไดเตรียมตัวไดถูกตองวาจะปฏิบัติตัวอยางไรในทางขางหนา จะตองใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษหรือไม ความเร็วควรเปนเทาไร ควรที่จะตองเตรียมตัวหยุดหรือยังสัญญาณ
ทั้งหลายควรที่จะเห็นไดอยางชัดเจน หากมีอะไรมาบังตองรีบเอาออกทันที นอกจากจะตองตั้งใหเห็น
ชัดเจนแลว ตามทางแยกทางรวมตางๆ ควรมีสัญญาณไฟอยางเพียงพอ จะพบไดเสมอวา ตามแยกที่
เกิดอุบัติเหตุบอย สาเหตุหนึ่งคือไมมีสัญญาณไฟ ผูขับขี่ทุกทานควรจะชวยกันรักษาปายสัญญาณ
ตาง  ๆไว ไมควรนําไปเปนเปาซอมยิง หรือขโมยไป ซ่ึงจะทําใหผูอ่ืนเกิดอุบัติเหตุได ปญหาใหญอันหนึ่ง
ของกรมทางหลวงคือปายสัญญาณถูกขโมย และไมสามารถมีงบประมาณมาทําทดแทนได  
         3)  แสงสวาง  
      แสงสวางนับวามีความสําคัญ เพราะจากสถิติพบวาอุบัติเหตุมักจะเกิดในชวง
พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา หรือที่เราเรียกวาเวลาโพลเพล ซึ่งไฟทางก็ยังไมเปดและรถก็ยัง
ไมเปดไฟ อีกชวงหนึ่งก็คือตอนกลางคืนในที่ไมมีแสงสวางมักพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกวาที่มีแสงสวาง
เพียงพอ ในประเทศเมืองหนาวบางประเทศแมในเวลากลางวันยังมีการบังคับใหรถทุกคันตองเปด
ไฟหนาตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน สถิติอุบัติเหตุพบวา ลดลง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบดูแล
สภาพไฟของรถอยางสม่ําเสมอ และถาพบวา ที่ใดไฟสองสวางของทางถนนเสียควรรีบแจงให
ผูเกี่ยวของทราบโดยเร็ว เพื่อการแกไขจะไดเปนไปอยางรวดเร็ว เปนการชวยกันลดอุบัติเหตุได
อีกทางหนึ่ง  
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     4)  ตนไม   
       ในประเทศที่มีระบบปองกันอุบัติเหตุที่ดี จะไมอนุญาตใหมีการปลูกตนไมใหญ
บนเสนทางเดินรถอยางเด็ดขาด ถามีก็เปนตนไมเล็กหรือพุมไม เนื่องจากถาเสียหลักแลวไปชนตนไมใหญ
อาจทําใหผูขับขี่เสียชีวิตได แตถาตนไมเล็กจะเปนตัวรับแรงกระแทก และอาจชวยชีวิตของผูประสบ
อุบัติเหตุได ในประเทศไทยมีบางพื้นที่สงเสริมการปลูกตนไมใหญริมทางและตรงกลางถนนดวย 
ซ่ึงนับวาเปนเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แตเมื่อสอบถามมักจะไดรับคําตอบวาเปนนโยบาย
เพื่อความรมร่ืนและสวยงาม ซ่ึงในทางหลักวิชาการ ถือวาเปนเรื่องที่ควรหลีกเล่ียงการปลูกตนไมใหญ 
ริมทางหรือตรงกลางทาง 
     5)  ทัศนวิสัย  
       ทัศนวิสัยมีความสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับการมองเห็นของผูขับขี่พาหนะ สภาพอากาศ
ที่มีฝนตกมีหมอกหนา หรือมีควันจากการเผาหญาขางทาง จะทําใหทัศนวิสัยของผูขับขี่ดอยลงไปมาก 
ทําใหโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก ดังนั้นเมื่อสภาพสิ่งแวดลอมไมดีก็ควรงดการขับขี่ หรือเพิ่ม
ความระมัดระวังเปนสองเทา และใชความเร็วใหต่ํากวาปกติ ในประเทศหนาวภาวะหิมะตกถือวาเปน
เร่ืองที่ตองใหความสําคัญมากเพราะจะทําใหถนนล่ืน และทัศนวิสัยไมดี บางครั้งจะตองใชยางพิเศษ
ในการขับขี่ ในประเทศไทยเคยมีกรณีเผาหญาขางทางแลวทําใหเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญรถชนกัน
หลายคัน มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ที่มอเตอรเวย (motor way) เมื่อหลายปกอน ดังนั้นเมื่อเห็น
การเผาหญาขางถนนควรจะตองรีบแจงเจาหนาที่ใหทราบดวนเชนกัน  
      6)  ส่ิงกีดขวางตางๆ   
       บางครั้งสิ่งของที่ตกหลนลงมาจากรถแลวไมไดรับการเก็บออกจากถนนก็เปน
ตัวการที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดบอยครั้ง ดังนั้นเมื่อบรรทุกของควรระมัดระวังและคลุมของหรือ
ปดกั้นขางนอกใหมิดชิดเพื่อปองกันส่ิงของตกหลนบนถนน มีส่ิงกีดขวางอีกแบบหนึ่งซ่ึงคอนขาง
อันตรายสําหรับบานเรา คือพวกกองวัสดุที่จะนํามากอสรางทางบอยครั้งที่ไมไดมีการจัดเก็บให
เรียบรอย มีการนํามาวางกองไวขางทางแลวไมมีการใหสัญญาณเตือนไว ทําใหรถที่ผานไปมาเกิด
อุบัติเหตุไดงาย ยิ่งเปนตอนกลางคืนก็จะยิ่งเพิ่มอันตรายมากขึ้น สําหรับสิ่งกีดขวางที่ทําขึ้นมาเพื่อ
ความปลอดภัย เชน ราวขอบทางปองกัน (guardrail) หรือท่ีกั้นทางควรที่จะใชวัสดุที่เมื่อเกิดการชน
แลวสามารถรับแรงกระแทกไดสูง ไมควรใชวัสดุแข็งแตกยากเชนพวกคอนกรีต ในหลายประเทศ
ใชเปนถังพลาสติกแข็งแลวใสน้ําไวขางหนา ซ่ึงสามารถรับแรงกระแทกไดดีในขณะเกิดอุบัติเหต ุ
ทําใหลดความรุนแรงและการบาดเจ็บใหกับผูขับขี่ไดเปนอยางมาก 
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     7)  มาตรการดานการศึกษา 
       มาตรการดานการศึกษาเปนการใหความรูกับผูที่เกี่ยวของถึงอันตรายและอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นจากการจราจร โดยจะตองชี้ใหเห็นวาอุบัติเหตุมีอะไรบางและแตละอยางเกิดขึ้นไดอยางไร 
มีปจจัยอะไรเขามาเกี่ยวของ รวมถึงวิธีปองกันตัวเองจากอุบัติเหตุจากการจราจร ไมวาทานจะเปน
ผูขับขี่ยานพาหนะหรือเปนผูเดินทางหรือผูโดยสาร ทุกคนมีบทบาทในการปองกันไมใหอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได ตองขจัดความคิดเดิมๆ ที่เรามักจะคิดวาอุบัติเหตุเปนเรื่องของโชคชะตาหรือเวรกรรมอะไร
จะเกิดก็ตองเกิด อุบัติเหตุเปนเรื่องที่ปองกันไมได ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิด ถาเราใหความรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็จะเกิดความตระหนักวาอุบัติเหตุเปนเรื่องที่ปองกันได และจะเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่นําไปสูความปลอดภัยในการจราจร การใหความรูทําได 2 ทาง คือ ทางตรงและทางออม  
       (1)  การใหการศึกษาทางตรง   
       เปนการใหความรูโดยอาศัยช้ันเรียน ที่ดีที่สุดคือจัดหลักสูตรความปลอดภัย
ในการเดินทางใหเขาไปอยูเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาปกติ ในการนี้จําเปนตองทําหลักสูตร
อยางรอบคอบ อาจใชตัวอยางของตางประเทศมาประยุกตใชก็ได โดยตองแบงออกเปนหลายสวน 
ตองจัดทําใหเหมาะสมกับอายุของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนเมื่อมาโรงเรียนก็ตองอาศัยการจราจรแลว 
ดังนั้น การใหความรูจําเปนตองใหตั้งแตชั้นประถมศึกษาเปนตนไป นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการวิจัย
สํารวจวานักเรียนในแตละกลุมอายุมีทักษะและประสบการณอยางไรในการเดินทาง แลวแบง
การเรียนการสอนใหกับนักเรียนทุกชั้นปตั้งแตเล็กจนถึงมหาวิทยาลัย ซ่ึงในแตละชั้นเรียนก็จะมีเนื้อหา
ที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงก็ตองแลวแตทักษะและประสบการณของแตละกลุมอายุ เชน ในเด็กเล็ก 
ซ่ึงยังไมสามารถตัดสินใจไดเองและยังขาดประสบการณ ก็ตองสอนวาถาใชรถใชถนนตองมีผูใหญ
ไปดวย โดยเนนไมใหไปใชรถใชถนนเองโดยไมมีผูใหญไปดวย เพราะถาไปสอนเขาในขณะที่เขา
ยังไมมีประสบการณและการตัดสินใจยังไมดี ก็อาจทําใหเขาขามถนนแลวเกิดอุบัติเหตุได เพราะ
ไมสามารถจะกะความเร็วของรถและการถึงของรถไดดีพอ เมื่อเด็กโตขึ้นก็คอยๆ เพิ่มความรูไปเรื่อยๆ 
แตตองแบงใหไดเรียนในทุกๆ ป จนถึงขั้นที่เขามีความสามารถขับขี่ยานพาหนะได ก็ควรตอง
สอนถึงวิธีการขับขี่อยางถูกตองใหเขาดวย นอกจากการเรียนในชั้นแลว ก็ควรจะมีการฝกปฏิบัติ
ใหกับเด็กดวย โดยอาจจะจัดเปนสวนจราจรในโรงเรียน หรือมีกิจกรรม เชน การพาขามถนนหรือ
การเดินทางกลับบานอยางถูกวธีิ    
      การศึกษาในชั้นเรียนอีกแบบหนึ่งคือโรงเรียนสอนการขับขี่ ซึ่งนับวามี
ความจําเปนมาก เพื่อที่จะใหผูขับขี่รูถึงกฎเกณฑในการใชรถใชถนนรวมกับผูอ่ืนอยางปลอดภัยเพราะ
ถาเราขับขี่ตามอําเภอใจของเราฝายเดียว โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจะมีสูงมาก นอกจากกฎระเบยีบแลวก็
จะตองเรียนรูถึงปายสัญญาณการจราจรตางๆ ใหถูกตองดวยเพื่อการปฏิบัติตัวอยางถูกตองบนทองถนน 
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เปนที่นาเสียดายวาเรื่องโรงเรียนการสอนขับรถในบานเราไมคอยมีใครใหความสนใจเทาไร สวนมาก
จะใชวิธีใหคนรูจักสอนแลวก็ไปสอบใบขับขี่เลย เมื่อเปรียบเทียบกันแลว ผูขับขี่รถยนตและจักรยานยนต
จะเปนผูขับขี่ที่มีความรูในการขับขี่นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูขับขี่เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ ซ่ึง
ในกลุมหลังนี้ ผูรับผิดชอบตองเขาโรงเรียนเฉพาะ ซ่ึงมีความเขมงวดทั้งในการเรียนและการสอบ
ใบขับขี่   ซ่ึงเทียบไมไดเลยกับการขับขี่รถยนตและจักรยานยนต แมวาในปจจุบันจะมีกฎเกณฑวา
ตองผานโรงเรียนสอนการขับรถกอนที่จะมาสอบใบขับขี่แตก็ยังไมสามารถปฏิบตัิไดจริง ประเทศไทย
โดยกระทรวงศึกษาธิการและกรมการขนสงทางบกนาจะรวมกันพัฒนาโรงเรียนสอนการขับขี่ใหได
มาตรฐาน อาจจะไมตองดําเนินการเองแตใหเอกชนมาเปนผูดําเนินการโดยรัฐคอยควบคุมดูแลมาตรฐาน
ก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการขับขี่จักรยานยนต พบวา สวนใหญผูขับขี่ไมเคยผานโรงเรียนเลย สวนมาก
จะหัดเองจากเพื่อนหรือญาติพี่นอง ซ่ึงบางทีก็ไมมีความรูในเรื่องกฎหมายและเครื่องหมายจราจร
ดีพอที่จะเปนครูได สวนมากมักจะขับไดไมถูกหลักวิธีและไมสนใจความปลอดภัย 
      (2)  การใหการศึกษาทางออม 
       เปนการใหความรูนอกหองเรียน จะไมเปนวิชาการนัก ซึ่งทําใหเกิด
ความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุจราจรและทําใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดเชนกัน 
การใหความรูทางออมนี้สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก  
       ก.  ส่ือโทรทัศน  เชื่อกันวา โทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดดีที่สุด และ
มีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไดเปนอยางสูง เพราะจะไดเห็นทั้งภาพและ
ไดยินเสียงดวยแตขอเสียของสื่อโทรทัศนก็คือ เปนสื่อที่ตองใชงบประมาณสูงมาก  
       ข.  ส่ือวิทยุ เปนสื่อที่ใหความรูกับประชาชนไดดีอีกวิธีหนึ่ง และนยิมใชกนัมาก
เนื่องจากราคาไมสูงมากนักและประสิทธิภาพก็พอใชได แตยังสูส่ือทางโทรทัศนไมได  
       ค.  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ิงพิมพเปนสื่อที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยราคาไมสูงมาก 
ส่ือส่ิงพิมพยังแบงออกเปนอีกหลายอยาง เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว สติกเกอร 
โปสเตอร เปนตน  
       ง.  ส่ือปายประชาสัมพันธ ขณะนี้เปนที่นิยมกันมากโดยทําเปนปาย cut out 
ขนาดใหญมาก โดยมีฐานโครงเหล็กที่แข็งแรงรองรับ ติดตั้งไวในที่ที่พบเห็นไดงาย  
       จ.  ส่ือโดยการรณรงคมีสวนรวมของกลุมตัวอยางสื่อในลักษณะนี้ เชน การจัด
ใหมีการรณรงคโดยการเดินหรือวิ่ง บางครั้งอาจใชกิจกรรมขี่จักรยาน  หรือรถยนต  เชน Rally (แรลล่ี) 
เปนการใหความรูที่ดีอีกวิธีหนึ่ง  
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      8)  มาตรการทางกฎหมาย  
        กฎหมายนับวาเปนมาตรการที่สําคัญมากในการทําใหเกิดความปลอดภัยจาก
การจราจรเพราะจะทําใหเกิดกฎกติกาขึ้นในการจราจร สําหรับมาตรการทางกฎหมายแบงไดเปน 2 
สวน คือ การออกกฎหมายและอีกสวนคือ การบังคับใชกฎหมาย เหตุที่ตองมีกฎ ระเบียบ มาบังคับ
ผูที่เกี่ยวของกับการจราจร เพราะการใหความรูอยางเดียวคงไมพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได 
มนุษยยังคงมีความเห็นแกตัว และมีพฤติกรรมเสี่ยงเปนธรรมชาติอยูแลว แมบางครั้งจะรูแตก็ยัง
อดไมไดที่จะทําจึงตองมีกฎเกณฑมากํากับอีกทีวาหากทําผิดกติกาก็จะตองโดนลงโทษ ในประเทศ
ที่พัฒนาแลว กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีบทบาทในการควบคุม
พฤติกรรมของสังคมและบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร กลาวคือ กฎหมายทําใหพฤติกรรมการใช
รถใชถนนของผูมีสวนไดเสียของฝายตาง ๆ  เปนไปโดยปลอดภัย และยังทําใหผูผลิตพาหนะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการออกแบบและผลิตยานพาหนะดวย ในประเทศไทยมีกฎหมายถึง 3 ฉบับ ที่ตราขึ้น 
มากวา 20 ปแลว ไดแก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการจราจรและปองกันอุบัติเหตุจราจร
ทางบกและไดมีการแกไขพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 เมื่อควบคุมการจราจรและปองกันอุบัติเหตุ
จราจรทางบก และไดมีการแกไขปรับปรุง เพื่อเติมสาระของกฎหมายตอเนื่องกันมาตลอด 20 กวาป
ที่ผานมาจากการศึกษาระบบกฎหมายจราจรของประเทศ โดยนายแพทยไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล 
พบวา กฎหมายจราจรของไทยมีสวนผลักดันครอบคลุมนโยบายและระดับปฏิบัติและวาดวยการจัดการ
ทรัพยากรคลายคลึงกับในประเทศซึ่งเจริญแลว อยางไรก็ตามก็มีขอจํากัดที่สําคัญไดแก  
       (1)  ขาดความชัดเจนของสาระทําใหยากตอการบงัคับใช และเปดชองใหมีการใช
ดุลยพินิจมากเกิน  
       (2)  ความลาสมัยของสาระเนือ่งจากขาดการปรับปรุง โดยใชความจริงจากการวิจยั
ที่สะทอนสถานการณปจจุบนั ทั้งในดานสภาพปญหา สาเหตุ และองคความรูที่เกีย่วของซึ่งเปนพลวัต  
       (3)  การบังคับใชกฎหมายเพื่อความปลอดภัยบนถนนในประเทศไทยขาด
ความตอเนื่อง มีลักษณะเลือกปฏิบัติ (ไมเปนธรรม) ขาดการเตรียมความพรอมของชุมชนและขาด
การผสมผานมาตรการดานการศึกษา ดานวิศวกรรมและดานการเงินการคลัง อันเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
ตอความสําเร็จ จากประสบการณของอารยประเทศ  
       (4)  ในดานกลไกและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย พบวา ประเทศไทย
ขาดกลไกสรางความรูเพื่อปอนเขาสูกระบวนการ นโยบายและกระบวนการบรหิารกฎหมาย  
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        (5)  บทบาทของสังคมไทยมีลักษณะเดนที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนากลไก
การบริหาร และบัญญัติกฎหมาย อันไดแก การรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง การขาดการตรวจสอบ
จากสังคม การดอย ประสิทธิภาพและการแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ 
         สรุปไดวา ในสวนของตัวบทกฎหมายของประเทศนั้นใชได แตการนําเอากฎหมาย
บังคับใชใหเกิดความปลอดภัยนั้นยังไมสามารถทําไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สงผลให
อุบัติเหตุจากการจราจรของประเทศเปนสาเหตุใหญในอันดับตนๆ ที่ทําใหคนไทยตองเจ็บปวย
ลมตายกันเปนจํานวนมาก  
      9)  มาตรการดานวิศวกรรมจราจร 
        อุบัติเหตุจากการจราจรนอกจากจะมีสาเหตุหลักของคนกวารอยละ 90 แลวสาเหตุ
รองลงไปคือเกิดจากตัวยานพาหนะและสภาพแวดลอม ซึ่งเปนสาเหตุสวนนอยของการเกิดอุบัติเหตุ 
ในกรณีแรกที่มีสาเหตุจากคนนั้นมาตรการในการปองกันหลักๆ ก็คงตองใชมาตรการทางการศึกษา
และมาตรการทางกฎหมายจึงจะไดผลดี  
        (1)  มาตรการดานการออกแบบยานพาหนะ  
          ในสวนของยานพาหนะ วิศวกรรมจราจรมีสวนชวยใหเกิดความปลอดภัย
ไดโดยการออกแบบยานพาหนะใหมีความปลอดภัยขึ้น เชน  
        ก.  ตัวถังยานพาหนะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุตัวถังยานพาหนะอาจจะยุบตัวไป
จนถึงหองโดยสาร ดังนั้นจะตองมีการออกแบบใหแข็งแรงและไมยุบตัวตาม  
        ข.  ระบบเบรกของยานพาหนะตองหยุดยานพาหนะไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันก็มีการพัฒนาเรื่อยๆ เชน การพัฒนาระบบเบรกเดิมที่เปนแบบดรัม 
(drum) ไมเปนระบบดิสกเบรก (disc brade) และระบบเบรก ABS เปนตน  
        ค.  ยางรถสามารถออกแบบใหเกาะถนนไดมากยิ่งขึ้น  
        ง.  ระบบเข็มขัดนิรภัยมีสวนชวยในการลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได  
        จ.  ระบบถุงลมนิรภัยเปนระบบที่ชวยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุใหกับ
ผูขับขี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        ฉ.  การออกแบบกันชนสามารถลดแรงกระแทกได ทําใหความรุนแรงลดลง  
        ช.  การออกแบบตัวรถใหเกาะถนนมากขึ้นในปจจุบันสามารถลดอุบัติเหตุ
ลงไปไดพอสมควร  
        (2)  มาตรการดานสภาพแวดลอมการจราจร 
        ในสวนของสภาพแวดลอม ทางดานวิศวกรรมจราจรก็มีสวนในการลด
อุบัติเหตุได เชน  
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        ก.  การสรางถนนใหปลอดภัยและเหมาะสมกับความเร็วของรถ ไมวาจะเปน
ผิวถนน ไหลทาง ความโคงเอียงของถนนเวลาเขาโคง การทําลูกระนาดเพื่อบังคับความเร็ว การสราง
ถนนที่มีที่กั้นกลางระหวางรถที่มาคนละทาง การเพิ่มชองทางการจราจร การจัดถนนแบบวงเวียน 
เปนตน  
        ข.  ปายและสัญญาณไฟ ก็ตองอาศยัความรูทางวิศวกรรมจราจรในการตดิตั้ง
ปายบอกทางและสัญญาณรวมทั้งสัญญาณไฟ ตามทางรวมทางแยกก็ตองออกแบบใหเหมาะสม  
        ค.   การใหแสงสวางกับผูขับขี่ เปนปจจัยสําคัญในการลดอุบัติเหตุ ในการขับขี่
ตอนกลางคืนก็ตองอาศัยความรูทางวิศวกรรมวาจะจัดไฟสองสวางขนาดเทาไร วางเสาไฟหางกันแคไหน 
จึงจะทําใหการมองเห็นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544, หนา 
240-248) 
  ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการจัดการสาธารณภัยและมาตรการปองกันจะตองประกอบไปดวย
ถนนจะตองไดมาตรฐานดานวิศวกรรมจราจร ไฟสัญญาณ ปายสัญญาณควรเห็นไดอยางชัดเจน 
แสงสวางบนทองถนนตามเกาะกลางจะตองมีความสวางตอการมองเห็น ตนไมตามขางทางควรจะเปน
ไมเล็กๆ เมื่อเสียหลักลงขางทางจะทําใหอันตรายนอยลง และสิ่งกีดขวางตางๆ ไมควรอยูบนทองถนน 
หากจะมีอยูตองทําเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟตลอดจนใหการศึกษาดานการจราจรในทางตรงและ
ทางออม ซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถชวยลดและปองกันการเกิดอุบัติเหตุได 
  2.3.7  หลักการถนนปลอดภัย 
  4 E เปนแนวทางการจัดการเพื่อแกปญหาอุบัติภัยบนทองถนนที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติแนวทางหนึ่ง ประกอบดวย การจัดการดานวิศวกรรมจราจร (Engineering) ดานการจัดการศึกษา 
(Education) ดานสภาวะแวดลอม (Environment) และดานการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) 
  ทั้งนี้ กระบวนการการแกปญหาโดยผานองคประกอบทั้ง 4 ดานนี้ มีรายละเอียดที่
เกี่ยวของและสอดคลองกันหลายดาน หนวยงานที่เกี่ยวของแตละหนวยพยายามศึกษาดําเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ซ่ึงสามารถจะแยก
ประเด็นใหเห็นภาพของผลกระทบแตละดานรวมทั้งสามารถกําหนดหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของได
อยางชัดเจน  
  การสอดประสานขององคประกอบทั้ง 4  
  หลักการ 4 E มุงที่การสอดประสาน เชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 4 เขาดวยกันไดอยางเปน
ระบบ เชน  
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    -  หากสามารถปรับปรุงแกระบบวิศวกรรมทางถนนที่เปนปญหาและกอใหเกิดอันตราย 
รวมถึงการจัดระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะได  ขั้นตอนของการจัด
เทคโนโลยีใหเกิดความปลอดภัย (Engineering) ก็จะสําเร็จไปขั้นตอนหนึ่ง  
    -  กิจกรรมของการใหความรู (Education) เปนการจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงเพือ่
ปลูกฝงทัศนคติ ปรับพฤติกรรมใหกับประชาชนในการใชรถใชถนนอยางถูกตองและปลอดภัย ซ่ึง
การใหความรูหรือการใหการศึกษานั้น สามารถจัดกิจกรรมไดหลายลักษณะตามความเหมาะสม
ของกลุมเปาหมาย และทรัพยากรที่มีอยู โดยอาจตองอาศัยการพัฒนาปรับปรุงจากประสบการณของ
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้หรือจากขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยกระบวนการใหความรู
อาจเปนกิจกรรมในหองเรียน นอกหองเรียน หรืออาจเปนกิจกรรมาสาธารณะ (Public Campaign)  
    -  การจัดส่ิงแวดลอม (Environment) ใหถูกตองเหมาะสมปลอดภัย เปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานที่คอนขางเฉพาะดาน และมักเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนเปนสวนใหญ โดยมุงใหเกิด
การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  
    -  กิจกรรมในสวนของการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ซึ่งจะเปนฝายที่คอย
เสริมสรางใหกิจกรรมในขอบขายอ่ืนๆ มีความเขมแข็งขึ้นในการที่จะปฏบิัติเร่ืองของวินัยจราจร หรือ
การใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัยไดอยางจริงจังมากขึ้น  
  กระบวนการ 4 E เปนกระบวนการสากลที่ใชกันทั่วไปในหลายประเทศ ส่ิงสําคัญ คือ ตองมี
การจัดทํายุทธศาสตร เพื่อใหเกิดการสอดประสานความรวมมือระหวางภาคีที่เกี่ยวของในการดําเนินการ 
ซ่ึงมีจํานวนมาก ใหเกิดพลังตอการแกไขปญหาอุบัติภัยจราจรใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  
  ปกปองชีวิตดวย “วิศวกรรมจราจร” 
  การจัดการดานวิศวกรรมจราจร (Engineering) เปน 1 ใน 4 องคประกอบที่สนับสนุนให
เกิดความปลอดภัยบนทองถนน ตามหลัก 4E ขอบขายงานที่เกี่ยวของ ไดแก  
    -  การแกไขปรับปรุงถนนที่สภาพเปนอันตรายตอการขับขี่ยวดยาน (Black Spot)  
    -  การจัดทํา และดูแลปายสัญญาณจราจร  
    -  อาจรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดลอม และการลดมลพิษตางๆ ไดดวย  
  ในประเทศไทย หนวยงานหลักของรัฐที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ประกอบดวย กระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวง กรมการขนสงทางบก กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก  
   วิศวกรรมบกพรองตองแลกดวยชีวิต 
    จากสถิติของกรมทางหลวงพบวา ระหวางป พ.ศ. 2535-2539 ปรากฎรายงานจุดอันตราย 
(หมายถึง บริเวณที่เกิดการชนกันในลักษณะเดิม) บนถนนบริเวณทางแยก 1,211 จุด จากจํานวนทางแยก
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ทั้งหมด 6,498 แหง นอกจากนี้ การวิจัยอุบัติเหตุทีเกิดกับจักรยานยนต 723 รายใน กทม. เมือ่ พ.ศ. 2542 
ยังพบวา รอยละ 62 เกิดในเวลากลางคืนบนถนนที่ไมมีแสงสวางเปนสวนใหญ ทําใหจักรยานยนตที่
พุงชนทายรถคันอื่น นี่คือสวนหนึ่งของปญหาที่ทาทายใหมีการจัดการดานวิศวกรรมจราจร  
  จากการศึกษาขอมูลเพื่อคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพบสาเหตุสําคัญ ไดแก 
การออกแบบถนนไมเหมาะสม พื้นถนนชํารุด แสงสวางไมมากพอ ไมมีสัญญาณจราจร หรือสัญญาณเตอืน
ที่จําเปน การจัดชองทางการจราจรไมดี มีส่ิงกีดขวางสายตา เปนตน 
  ตัวอยางวิศวกรรมจราจรที่ปกปองชีวิต 
    -  การออกแบบถนน  ความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นถาเดินรถทางเดียว ถนนมีแสงสวางเพียงพอ 
มีการติดตั้งปายรถประจําทางใหอยูหางทางแยก การมีทางเทา  
    -  การออกแบบทางเดินเทา จัดสรางทางเดินเทาที่แยกคนเดินถนนจากกระแสการจราจร 
เชน อุโมงคลอดใตถนน สะพานลอยคนขามถนน รวมทั้งลดสิ่งกีดขวางริมทาง  
    -  ติดตั้งปายหรือสัญลักษณเตือน เชน ปายเตือนผูที่ขับขี่ยานพาหนะวา “ขางหนามี
คนขางทาง” หรือ ปายเตือนใหคนที่กําลังขามถนนมองรถที่กําลังเล้ียวกอนขาม  
    -  การเพิ่มแสงสวาง จุดที่สําคัญ คือ การเพิ่มแสงสวางบนผิวการจราจรและบริเวณที่มี
ทางเดินขาง และขยายเวลาเปดไฟสองสวางในยามเย็นใหเร็วขึ้น โดยเคยมีการวิเคราะหขอมูล เมื่อป 
พ.ศ. 2530-2534 พบวา ถานํามาตรการนี้มาใชจะชวยชีวิตคนเดินถนนได 727 รายและชวยชีวิตคนขับรถ
และผูโดยสารได 174 ราย  
  ทั้งนี้ การแกไขตองเริ่มตนจากการสํารวจหาจดุอันตรายจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
ทั่วประเทศ เพื่อกําหนดมาตรการแกไขที่เหมาะสม  
  สรางภูมิคุมกันดวย “การศึกษา”  
  การศึกษาชวยพัฒนาถนนปลอดภัย  
  การใหความรูเกี่ยวกับการใชรถใชถนนอยางถูกตอง และปลอดภัย (Education) เปน
องคกรประกอบสําคัญ 1 ใน 4 ขององคประกอบที่สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยบนทองถนน 
ตามหลัก 4 E   ลักษณะของกิจกรรมนั้นสามารถจัดไดตามกลุมเปาหมาย เชน กลุมเด็กและเยาวชน 
หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจเปนการใหความรูในระยะสั้นและระยะยาว  
  สําหรับโครงการระยะสั้นนั้น อาจรณรงคใหความรูอยางเขมขนเพื่อใชปรับพฤติกรรม
บางลักษณะที่ไมซับซอนมาก สําหรับโครงการระยะยาว เปนเรื่องของการใหความรูเพื่อสราง
จิตสํานึกและพฤติกรรมที่ถาวร ทั้งนี้ ในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลวถือวา
การจัดการศึกษาดานความปลอดภัยบนถนนใหกับเด็กและเยาวชนที่จะเปนประชากรรุนใหมของ
ประเทศเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะจะนําไปสูการสรางวินัย และปองกันปญหาไดในระยะยาว รวมถึง
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การสรางสํานึกรับผิดชอบตอสังคม (Public Mind) อันจะสงผลใหเกิดสังคมของการอยูโดยพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน  
  สอนเด็กขามถนนปองกันถูกรถชนได 
  มีหลักฐานระบุวา การสอนเด็กใหขามถนนบริเวณทางแยกชวยลดการถูกรถชนลงได           
รอยละ 12 และลดการถูกรถชนและการพุงพรวดระหวางรถที่จอดอยูริมถนนออกไปบนถนนได        
รอยละ 21 โดยพบวากลุมที่ประสบผลสําเร็จคือกลุมเด็กโต 
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุนดวยความรูที่ถูกตอง 
  ในชวงระหวางป พ.ศ. 2539-2542 นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ไดศึกษาผูปวยจากอุบัติเหตุจราจร
ที่เขามารักษาในโรงพยาบาลขอนแกนพบวา ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาสูง
เปนอันดับ 2 รองจากกลุมอาชีพรับจาง โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2542 ที่โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             
มีนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง 3 ราย โดย 2 ใน 3 เสียชีวิตจากการไมสวมหมวกกันน็อค        
จึงเกิดโครงการรวมระหวาง โรงพยาบาลขอนแกน กับ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัยในการรณรงคให
นักเรียนสวมหมวกกันน็อคโดยทําในหลายวิธี กลาวคือ การอบรมใหความรูที่ถูกตอง ช้ีใหเห็นพฤติกรรม
เส่ียงจากการใชรถใชถนนของนักเรียน และนํานักเรียนไปดูสภาพผูปวยหนักจากการไมสวมหมวก
กันน็อค ผลพบวา นักเรียนไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีอัตราการสวมหมวกกันน็อคเพิ่มขึน้
ถึงรอยละ 61  
  อุบัติเหตุลดไดถาปรับสภาพแวดลอมใหดี  
  การจัดการดานสภาพแวดลอม (Environment) เปน 1 ใน 4 องคประกอบที่สนับสนุนใหเกิด
ความปลอดภัยบนทองถนน ตามหลัก  4 E โดยมากการจัดการสภาพแวดลอมในที่นี้มักเกี่ยวของกับ
การจัดสภาพชุมชนใหเอื้อตอการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ เชน การที่ชุมชนมีมาตรการจํากัดการเขาถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับชุมชน การทําใหผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ตลอดจนการที่ชุมชนรวมบังคับใชกฎหมายตรวจแอลกอฮอลในเลือด ฯลฯ โดยชุมชนเขามา
สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมตามที่มีกฎหมายรับรองไว โดยการกํากับดูแลโดยสมาชิกในชุมชนเอง 
ไมใชเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายโดยตรง  
  ตัวอยางจากเทศบาลเมสชาชูเสตต 
  โครงการ Saving Lives Program  คือ ตัวอยางหน่ึงของการจัดการสภาพแวดลอม เพื่อลด
อุบัติเหตุโดยชุมชน ดําเนินการใน 6 เมืองของรัฐเมสซาชูเสตต สหรัฐอเมริกา โดยมีเจาหนาที่เทศบาล
ทําหนาที่ประสานความรวมมือจากประชาชนในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมเปน
คณะทํางานเพื่อรณรงคลดการ “เมาไมขับ” และการไมขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด โดยมี
กิจกรรมเดนๆ เชน การรณรงคผานสื่อมวลชน การใหขอมูลแกหนวยงานธุรกิจ การจัดวันไมขับรถเร็ว
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และเมาไมขับ เปดสายดวนรับแจงการขับรถดวยความเร็วสูงเกินอัตรากําหนด การอบรมเจาหนาที่
ตํารวจ การใหความรูที่โรงเรียนจัดโครงการตอตานการเมาแลวขับในนักเรียน การจัดงานฉลอง
วันสําเร็จการศึกษาโดยปราศจากสุรา การเฝาระวังแหลงจําหนายสุรา การตั้งดานตรวจแอลกอฮอล
ในลมหายใจ การรณรงคคาดเข็มขัดนิรภัยและการขามถนนบนทางมาลาย ฯลฯ  
  จากกิจกรรมตางๆ ของโครงการไดสรางบรรยากาศโอบลอมชุมชนในพื้นที่ใหเกิดกระแส
ความตื่นตัวและสํานึกสูการสรางถนนปลอดภัย  
  ผูใหญญาติมิตรมีอิทธิพลใหกลับใจ  
  ในตางประเทศ นักวจิัย ชื่อ Hingson และ Howland พบวา คนที่ถูกญาติมิตรขอรองไมให    
ขับรถหลังจากดื่มแอลกอฮอลมากเกินไป มีโอกาสที่จะไมขับรถหลังดื่มมากขึ้น 10 เทา ในภายหลงั 
เชนเดยีวกับคนที่ถูกจับเพราะขับรถหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ญาติมิตรรูเขา มีโอกาสทําผิด
ซํ้าอีกนอยลง เพราะละอายใจตอพฤตกิรรมที่สังคมไมยอมรับ ดงันัน้ การสรางกระแสสังคมที่เขมแขง็
ในการชวยกันเรียกรองสํานกึสรางถนนปลอดภัยจึงมีสวนชวยชีวิตคนจากความตาย บาดเจ็บ และ
พิการไดไมนอย   
  กํากับดวย “การบังคับใชกฎหมาย”  
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลดอุบัติเหตุบนทองถนนของประเทศไทยในปจจุบันมีอยูไมนอย 
ที่ถูกกลาวถึงมากก็คือ กฎหมายวาดวยการลดภัยจากการ “เมาแลวขับ” กฎหมายเพื่อความปลอดภัย
ของผูขับขี่และโดยสารพาหนะ  เชน การใชเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อค 
  อยางไรก็ตาม ลําพังการออกกฎหมายหามปรามและประกาศลงโทษ ยงันับวาไมเพียงพอที่จะ
กอใหเกิดผลเชิงปองกันปญหาไดอยางจริงจัง ในหลายประเทศจึงนํามาตรการเชิงรุกอีกหลายดานมา
ใชควบคุมไดดวย และเปนที่ยอมรับกันดวยวา หนึ่งในองคประกอบสําคัญของการคุมครองผูใชรถ
ใชถนนใหไดผลเต็มที่ก็คือการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและเทาเทียมกัน 
  ผลดีของการบังคับใชกฎหมาย  
  มีตัวอยางที่ยืนยันถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดตามมาหลังจากการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
ความปลอดภัยบนทองถนนอยางเครงครัดในหลายประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกากอนที่จะมีกฎหมาย
บังคับใหสวมหมวกนิรภัย มีคนเพียงไมเกินรอยละ 50 ที่สวมหมวกนิรภัย แตเมื่อมีการบังคับใช
กฎหมาย อัตราการสวมไดเพิ่มขึ้นเปนเกือบรอยละ 100 และในระยะเวลาเดียวกัน  จํานวนผูเสียชีวิต
เพราะอุบัติเหตุจากจักรยานยนตไดลดลงไปรอยละ 38  
  ตั้งดานตรวจถี่เพื่อลดความเสี่ยง  
  กลยุทธสําคัญที่หลายประเทศพบวา ทําใหกฎหมายเพื่อปองกันการดื่มแลวขับเกิดผลให
ทางปฏิบัติอยางแทจริง ก็คือ การตั้งดานตรวจแอลกอฮอลใหผูขับขี่อยางจริงจังและมากพอ เพื่อ
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สรางความตระหนักตอผูที่ดื่มและขับถึงความเสี่ยงที่จะถูกตรวจจับและลงโทษ ดังเชนในบางรัฐของ
ประเทศออสเตรเลียที่พบวา การตรวจแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่อยางจริงจัง และครอบคลุมผูขับขี่
วงกวางมากที่สุด สามารถลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนทองถนนไดถึงรอยละ 30 ในเวลาเพียง 
18 เดือน 
  ความเร็วกับความตาย 
  จากสถิติของสํานักงานตํารวจแหงชาติระบุชัดเจนในทุกปวาสาเหตุอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุ
จราจรคือ การขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด ในป พ.ศ. 2545 คดีอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวของกับความเร็ว
เกินอัตราที่กําหนด ถูกบันทึกไว 20,896 คดี และทุกกรณีที่เปนอุบัติเหตุรายแรงความเร็วมักเขามา
เกี่ยวของไมมากก็นอย ทั้งนี้ ความแตกตางกันระหวางการที่รถวิ่งดวยความเร็วที่ 50 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
กับ 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง อาจหมายถึง โอกาสรอดชีวิตของคนที่ถูกชน (คนขี่จักรยานหรือคนเดินเทา) 
ถึง 9 เทา ทีเดียว  
  ดื่มแลวขับกออุบัติเหตุ 
  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เกี่ยวของกบัการเกิดอุบัติเหตุถึงรอยละ 30 และขอมูลการสํารวจ
ผูขับขี่ยานพาหนะที่มีระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ป พ.ศ. 2548 ยังพบวา     
“นักบิด” เปนกลุมที่ถูกตรวจพบมากที่สุด โดยมากกวาผูขับรถยนต 1.2 เทา และมากกวา “สิงหรถบรรทุก” 
1.5 เทา และในกลุมผูขับขี่จักรยานยนตที่ประสบอบุัติเหตุขี่รถลมหรือวิ่งออกนอกถนน ซ่ึงเปนลักษณะ
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดบอยที่สุดยังพบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ชนิดนี้เพิ่มขึ้นถึง 2 เทา นอกจากนี้ ผูขับขี่จักรยานยนตท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมักไมสวมหมวก
นิรภัย  
  ขาดหมวกนิรภัยคือขยับใกลความตาย  
  มีหลักฐานมากมายยืนยันวาการสวมหมวกนิรภัยปองกันการเสียชีวิตไดประมาณรอยละ 30   
“นักบิด” ที่ไมสวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาผูที่สวมรอยละ 40 และอุปกรณประเภทนี้
ชวยลดการบาดเจ็บของสมองลงไดรอยละ 67 ในประเทศไทยมีกฎหมายบงัคับผูขับขี่จักรยานยนต
สวมหมวกนิรภัยตั้งแตป พ.ศ. 2536 แตการใชประโยชนจากอุปกรณกันภัยสําหรับจักรยานยนตชนิดนี้
ก็ยังเกิดไมทั่วถึง โดยพบวา ผูขับขี่ในเมืองรอยละ 66 และนอกเมือง รอยละ 75 ยังคงไมสวมหมวก
นิรภัย  
  คนไทยยังไมนิยมคาดเข็มขัดนิรภัย  
  การบาดเจ็บของผูขับขี่และโดยสารรถยนตสัมพันธกับการคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะเมื่อรถ
หยุดกะทันหัน ศีรษะ หนา และลําตัวของคนในรถจะถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัยและกระจกหนา  
ทําใหหมดสติหรือเสียชีวิตได เข็มขัดนิรภัยคืออุปกรณที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุมครองผูขับขี่รถยนต
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จากอันตรายในสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม จากขอมูลผูประสบอุบัติเหตุชวงสงกรานตป 
พ.ศ. 2546 ที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลพบวา ผูขับขี่ที่บาดเจ็บถึง รอยละ 82 ไมคาดเข็มขัดนิรภัย  
(เครือขายอุบัติเหตุ  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ  (คบอช.),  
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2547, หนา 2-14) 
  จากการศึกษาพบวาหลักการ 4 E คือ แนวทางการจัดการเพื่อแกปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน 
ประกอบดวย การจัดการดานวิศวกรรมจราจร การจัดการดานการศึกษา ดานสภาวะแวดลอม และ
การบังคับใชกฎหมาย จะเห็นไดวา สถิติของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป 
ควรมีการนํานโยบายยุทธศาสตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการรณรงคโครงการเมาไมขับ 
จะตองมีการปรับปรุงเรื่องสภาพถนนและจัดการสิ่งแวดลอม เชน แสงสวางบนทองถนน ซ่ึงทั้งหมด
ที่กลาวมานี้จะตองดําเนินการไปดวยกันอยางสอดคลองเพื่อบรรลุเปาหมายไดอยางชัดเจน 
 

2.4  งานภาระหนาที่ตํารวจ 
 

   2.4.1  งานปองกันปราบปราม ขาราชการตํารวจ มีหนาที่ดังนี้ 
      1)  ทําหนาที่เจาหนาที่สายตรวจ หรือปองกันปราบปราม โดยจะตองเก็บรวบรวม
สถิติขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน ระงับปราบปราม ตามที่หัวหนาสายตรวจ หรือสารวัตร หรือหัวหนา
งานปองกันปราบปรามมอบหมายและนําวิทยาการตางๆ มาใชในการปองกันปราบปราม การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สายตรวจ แบงออกเปน 2 ประเภท คือแบงตามลักษณะพื้นที่คือสายตรวจตําบล สายตรวจ
ชุมชน สายตรวจพิเศษไดแกตูยามหรือยามจุด และแบงตามเครื่องมือเครื่องใช คือสายตรวจรถยนต 
สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจทางเรือ สายตรวจเดินเทาหรือรถจักรยาน การปฏิบัติงานของ
สายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการปองกันและใหบริการประชาชน เปนการตรวจ
โดยทั่วไปในเขตพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณหรือตรวจคนเมื่อจําเปนและ
เห็นสมควร สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ใหคําปรึกษาโดยไมแสดง
อาการรังเกียจ หรือรําคาญหรือปฏิเสธวาไมมีหนาที่เกี่ยวของ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ไดจาก
การตรวจผลัดอ่ืนหรือเขตตรวจอื่นที่เกี่ยวของ เมื่อพบเหตุที่ตองเขาระงับปราบปรามใหเขาจัดการ
ทันที ในกรณีจําเปนตองรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อรักษารองรอยพยานหลักฐานจนกวาพนักงาน
สอบสวนหรือผูเกี่ยวของจะมาดําเนินการ ตองทราบแผนการระงับ ปราบปรามที่กําหนดไวและ
ปฏิบัติตามแผนเมื่อเกิดเหตุ หรือไดรับคําสั่ง เชนแผนสกัดจับคนราย แผนระงับอัคคีภัย เมื่อไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สิบเวร กรณีสถานีตํารวจใดไมมีผูทําหนาที่ประชาสัมพันธ ควบคุม
ผูตองหาพิมพลายนิ้วมือ ใหสิบเวรปฏิบัติหนาที่นั้นๆ แทน เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ยามสถานีใหมีหนาที่รักษาการณเฉพาะบริเวณสถานีตํารวจ รักษาความสงบเรียบรอย ชวยเหลือ
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ควบคุมดูแลผูตองหา ผูตองขัง รักษาพัสดุของหลวง ส่ิงของที่ยึดมาประกอบคดีตางๆ ซ่ึงอยูในเขตที่
ยามรักษาตีระฆังอาณัติสัญญาณบอกเวลาและรักษาความสะอาด มิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอยเศษกระดาษ 
เศษบุหร่ี บวนน้ําหมาก น้ําลาย หรือ ทําสกปรกโสโครก 
      2)  ทําหนาที่ควบคุมผูตองหาบนสถานี กอนนําตัวผูถูกควบคุมเขาหองควบคุมตอง
ตรวจคนเพื่อมิใหมีส่ิงของตองหามตามระเบียบ เชน อาวุธ ยาเสพติด ถาจะคนผูหญิงตองใหผูหญิง
เปนผูคน แยกการควบคุมชายและหญิงไวคนละที่ ลงรายละเอียดในสมุดควบคุมผูตองหา ดูแล
หองควบคุมและผูถูกควบคุมใหเรียบรอย มิใหมีการหลบหนี กอความวุนวาย ตลอดจนการพยายาม
ฆาตนเอง ดูแลความสะอาดของหองควบคุม ในการสงมอบหนาที่ใหกับผูควบคุมผลัดตอไป ให
รวมกันตรวจนับจํานวนผูถูกควบคุมตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตองและลงชื่อ
รับ-มอบไวเปนหลักฐาน จัดใหผูมาเยี่ยม เย่ียมผูถูกควบคุมไดตามกําหนดเวลา ตรวจดูส่ิงของและ
อาหารที่มีผูนํามาเยี่ยมผูถูกควบคุมปองกันไมใหส่ิงของตองหาม ปะปนเขาไป 
      3)  ทําหนาที่เจาหนาที่ประชาสัมพันธ สอบถามและใหคําแนะนําประชาชนผูมาตดิตอ 
รับโทรศัพท ดําเนินการเกี่ยวกับคํารองตางๆ เชน การรองขอประกันตัวผูตองหา แนะนําใหเขียนคํารอง 
หลักฐานสัญญาประกันใหถูกตองนําเสนอหัวหนางานสอบสวนพิจารณาตอไป การรองขอคัดสําเนา
ประจําวันคดี แนะนําใหเขียนคํารองใหถูกตองนําเสนอหัวหนางานสอบสวนพิจารณาตอไป การรองขอ
กรณีอ่ืนๆ เชน แจงเอกสารหาย ใหพบนายรอยตํารวจเวรเพื่อสอบถามขอเท็จจริงและพิจารณาขอยุติ 
      4)  ทําหนาที่พิมพลายนิ้วมือ พิมพลายนิ้วมือบุคคลที่ขอตรวจสอบประวัติในแบบพิมพ
ลายนิ้วมือผูขอตรวจสอบประวัติพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบใหครบถวน ใหผูขอตรวจสอบ
ประวัติลงชื่อไวและลงรายละเอียดในสมุดคุม พิมพลายนิ้วมือผูตองหาหรือศพอันเกิดจากการตาย
โดยผิดธรรมชาติในแบบพิมพลายนิ้วมือผูตองหาพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบใหครบถวน 
ใหผูตองหาลงชื่อไวและลงรายละเอียดในสมุดคุม พิมพลายนิ้วมือผูตองสงสัยในแบบพิมพลายนิ้วมือ
ขอตรวจสอบประวัติพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบใหครบถวน ใหผูตองสงสัยลงชื่อไวรวบรวม
แผนพิมพลายนิ้วมือตางๆ ที่พิมพในแตละวันใหเจาหนาที่ธุรการทางคดีภายใน 16.00 น. ทุกวัน 
      5)  ทําหนาที่เสมียนประจําวันธุรการ มีหนาที่ลงบันทึกประจําวันการปฏบิัติงานของ
สถานีตํารวจในสวนที่มิไดกําหนดใหลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี โดยใหทําหนาที่ธุรการทัว่ไปของ
งานปองกันปราบปราม การรับสง การเสนอหนังสือ การรางโตตอบที่เกี่ยวกับงานปองกันปราบปราม 
พิมพดีด การเก็บรักษา ทําลายเอกสาร จัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เกี่ยวกับงานปองกันปราบปราม
และจัดทําแผนการปองกันปราบปราม 
      6)  ทําหนาที่พนักงานวิทยุ รับสงวิทยุระหวางสถานีตํารวจกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
บันทึกการรายงานตําแหนงที่อยูและภารกิจที่กําลังปฏิบัติของผูทําหนาที่สายตรวจปฏิบัติงานอยูใน
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พื้นที่ เมื่อไดรับแจงเหตุทางวิทยุ ใหรีบแจงนายรอยตํารวจเวรเพื่อพิจารณาสั่งการ ดูแลรักษาเครื่องรับ
สงวิทยุและอุปกรณ ตรวจสอบใหใชการไดเสมอ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา 
  กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานปองกันปราบปราม เนนหนักในการออกตรวจเพื่อ
ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด การระงับเหตุ การสกัดจับคนรายที่
กําลังหลบหนี การดูแลควบคุมผูตองหาในสถานีตํารวจ การสื่อสารกับหนวยงานตางๆ และการตรวจสอบ
ประวัติ 
   2.4.2  งานสอบสวน  
    ขาราชการตํารวจ งานสอบสวน มีหนาที่ดังนี้ 
      1)  ทําหนาที่ธุรการทางคดี การเก็บรักษาของกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไวประกอบการ
ดําเนินคดี ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายของกลางที่ยึดไว โดยตองคอยติดตามผลคดีเพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับของกลางไดรวดเร็ว การสงหมาย ติดตอกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับการพิสูจน เชน การติดตอ
ขอรับรายงานชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรพลิกศพ การนําของกลางสงตรวจพิสูจนและรับผล
การตรวจ การนําสงแบบพิมพลายนิ้วมือ การติดตอกับอัยการและศาล ชวยพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับ
การผัดฟองฝากขัง การติดตามผลคดีจากอัยการหรือศาล การรายงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ใน
ความรับผิดชอบของงานสอบสวน งานสารบรรณที่เกี่ยวของ เชน รับสงเอกสาร รางโตตอบ พิมพดีด       
เก็บรักษาทําลายเอกสาร 
      2)  ทําหนาที่เสมียนประจําวันคดี ลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี แบงเปน 2 ลักษณะ
คือ ลงประจําวันเปนหลักฐาน อานใหผูแจงความฟงและใหลงชื่อไว และลงประจําวันในกรณีรับ 
คํารองทุกขหรือกลาวโทษ ใหผูรองทุกขลงชื่อไว กรณีมีตัวผูตองหาใหลงประจําวันควบคุม แจงสิทธิ
ผูตองหา การปลอยช่ัวคราว การนําผูตองหาออกจากหองควบคุมเพื่อการสอบสวนเชน ทําแผน
ประทุษกรรม นําชี้ที่เกิดเหตุ พิมพลายนิ้วมือ การลงประจําวันตองใหปรากฏสาเหตุที่จะนําผูตองหา
ออกจากหองควบคุม ช่ือพนักงานสอบสวนผูส่ังการ ชื่อผูทําหนาที่ควบคุมผูตองหา และชื่อผูตองหา 
ใหบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของลงชื่อไว เมื่อมีผูมาขอคัดสําเนาประจําวัน ใหพบเจาหนาที่ ผูดําเนินการ
เกี่ยวกับคํารอง และดําเนินการจนไดรับอนุมัติจากหัวหนาสถานีตํารวจใหคัดสําเนาได 
      3)  ทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบ เปรียบเทียบปรับคดีอาญาทุกประเภทในขั้นตอน
ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนไดส่ังเปรียบเทียบปรับแลว รับเงินคาปรับตามจํานวนที่พนักงาน
สอบสวนสั่งเปรียบเทียบ และเขียนใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการเปรียบเทียบ
ใหผูตองหาลงชื่อไว นําเงินสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยมีหลักฐานการรับมอบ 
      4)  ทําหนาที่คุมผูตองหาไปศาล เปนผูชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการควบคุม
ผูตองหาออกนอกหองควบคุมเพื่อสงฟอง ผัดฟอง ฝากขัง หรืออ่ืนๆ 
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      5)  ทําหนาที่เวรบริการหรือผูชวยพนักงานสอบสวน รวมกับพนักงานสอบสวนไป
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ปฏิบัติงานตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการ งานอื่นที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
หรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานสอบสวน เกี่ยวของกับเอกสารและการรายงานตางๆ 
การเก็บรักษาของกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไว ตลอดจนการชวยพนักงานสอบสวนในการติดตอ
เกี่ยวกับเอกสารทางคดี 
    2.4.3  งานสืบสวน  
   ขาราชการตํารวจ  งานสบืสวน  มีหนาที่ดังนี้ 
      1)  ทําหนาที่สืบสวน ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับงานสืบสวน 
หาขาว รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ปกปดและใหความคุมครองแหลงขาวโดยเครงครัดใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน 
      2)  ทําหนาที่ธุรการทั่วไป ไดแก การรับสง การเสนอหนังสือของงานสืบสวน การราง
โตตอบ การรายงานของงานสืบสวน พิมพดีด การจัดทําแผนการสืบสวน งานอื่นที่เกี่ยวของกับ
งานสืบสวนหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานสืบสวน เนนหนักที่การสืบสวนหาขาวความเคลื่อนไหว
ของคนราย การจับกุมผูกระทําผิด ติดตามจับกุมคนรายที่มีหมายจับ สวนใหญปฏิบัติหนาที่โดย
ไมตองแตงเครื่องแบบ 
   2.4.4  งานจราจร  
   ขาราชการตํารวจ  งานจราจร มีหนาที่ดังนี้ 
      1)  ทําหนาที่จราจร ศึกษารวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจรและนําวิทยาการ
ตางๆ มาใชในงานจราจร การจัดและควบคุมการจราจร สอดสอง ตรวจตรา แนะนําใหประชาชน
ผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร วากลาวตักเตือน 
หรือจับกุมผูละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร ตองรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
รองรอยพยานหลักฐานตางๆ ใหคูกรณีและพยานบุคคลอยูรอพบพนักงานสอบสวน จัดการจราจร
ในบริเวณที่เกิดเหตุ 
      2)  ทําหนาที่ธุรการ ไดแกการรับสงและการเสนอหนังสือ การรางโตตอบที่เกี่ยวของ
กับงานจราจร พิมพดีด เก็บรักษาทําลายเอกสาร จัดทําแผนการจราจร งานอื่นที่เกี่ยวของกับงานจราจร
หรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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   กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานจราจร ไดแกการอํานวยความสะดวกดานการจราจร 
ควบคุมการจราจร จับกุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจร นอกจากนี้ยังทําหนาที่คลายสายตรวจทั่วไป 
(เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ, 2545, หนา 35-39) 
 

2.5  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 
  2.5.1  ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน   
 กรอบแนวความคิดทฤษฎีนี้เชื่อวา พฤติกรรมหรือสภาวการณใดๆ ที่เปนบรรทัดฐานของ
สังคม แตเปนอุปสรรคตอเปาหมายของบุคคลหรือกลุมบุคคล เชนเด็กยากจนมีโอกาสที่จะไดรับ
การวาจางในการทํางานนอย เพราะดอยการศึกษา ดอยทักษะ คนเหลานี้อาจจะมารวมตัวกันเปน
กลุมวัฒนธรรมยอยของตนและยอมทําตามกฎเกณฑของกลุมตนเพราะอยากเปนพวกเดียวกัน เชน  
เสพยยาเสพติด ลักขโมย แตก็ไมไดหมายความวาคนที่มีโอกาสจํากัดทุกคนจะตองกลายเปนผูทําผิด
เสมอไป เพราะจะตองมีแรงจูงใจบางอยาง เชน หากกลุมยกยองคนที่ทําผิดหรือเพื่อนเปนพวก
มิจฉาชีพบุคคลนั้นก็มโีอกาสที่จะถูกจูงใจใหกระทําผิดและกลายเปนผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
  เมอรตัน  (Merton, 1983; อางถึงใน งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 29)  กลาววา  พฤติกรรม
เบี่ยงเบนเปนเรื่องการอางถึง การกระทําที่ละเมิดหรือเกินเลยไปจากชุดบรรทัดฐานที่คนสวนใหญ
ปฏิบัติ เชน การไมปฏิบัติตาม กฎเกณฑ หรือการกระทําของบุคคลที่มีสภาพคลายเด็ก หรือการกระทําที่มี
ลักษณะ “ทาทาย” หรือ “แหวกแนว” เชน พวกปญญาชน นักวิทยาศาสตร นักเขียน ที่ไมสนใจจะทําตาม
กฎหมายบางอยางที่เกี่ยวของ  
  คําวา “เบี่ยงเบน” หมายถึง คุณสมบัติที่บอกลักษณะ เชน บอง ชอบกล พิลึก ข้ีโกง วิตถาร บา 
คําเหลานี้เปนคําที่บอกลักษณะตรงขามกับบรรทัดฐานที่คนธรรมดาทั่วไปใช (เสริน ปุณณะหิตานนท, 
2528, หนา 164; อางถึงใน งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 29)   
  โคเฮ็น (Cohen, 1965; อางถึงใน งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 30) เสนอวา พฤติกรรม
เบี่ยงเบนเปนการละเมิดความคาดหวังของสถาบัน ซ่ึงคาดหวังที่มีการรับรูและการมีสวนรวม ซ่ึงเปน
เสมือนความชอบธรรมในระบบสังคม มโนทัศนเบี่ยงเบนโดยนัยของมัน คือ มโนทัศนของระเบียบ
แบบแผนซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจนเปนบรรทัดฐานของสังคมแตในทิศทางตรงกันขาม ความเบี่ยงเบน
เปนสวนที่แตกตางไปจากสวนของการมีสวนรวมในกลุมที่กระทําตามระเบียบ แบบแผน โคเฮน็ ให
ขอคิดเห็นวา ความนึกคิดในเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนมิใชเปนเรื่องที่นักสังคมวิทยาปรุงแตงขึ้นแต
เปนขอเท็จจริงอยางหนึ่งของชีวิตสังคมโดยบุคคลในสังคมนั้นเปนผูวางขอบขายเอาเองวา การกระทํา
ชนิดใดบางที่จัดไดวาฝาฝนตอระเบียบกฎเกณฑที่ตั้งไว ยังไมเปนการเพียงพอ และการที่จะเขาใจ
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ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนใหแจมแจงนั้น ควรจะไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเขารวมดวย
ดังตอไปนี้  
      1)  ระบบสังคมที่บุคคลถือวา ตนเองเปนสมาชิกอยู  
      2)  กฎเกณฑตอระบบสังคมนั้น  
      3)  พฤติกรรมเบี่ยงเบนควรจะหมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดกฎของสังคม ไดแก 
พวกเด็กและเยาวชนที่ทําผิดกฎและถูกลงโทษตามเกณฑแหงสังคมนั้นไดกําหนดไว ซ่ึงพฤติกรรมนี้
อาจเกิดจากความบังเอิญหรือความประมาทอันแกไขได และพฤติกรรมที่เกิดจากนิสัย จิตใจ ที่สะสม
มาดวยเหตุใดก็ตามแมจะถูกลงโทษแลวก็ยังกระทําอีก 
      4)  การกระทําที่ถือวาเบี่ยงเบนนั้น เปนไดทั้งการกระทําของบุคคลเดียว หรือของ
หมูคณะ  
   สังคมดํารงอยูไดเนื่องจากมีระเบียบกฎเกณฑใหสมาชิกปฏิบัติตาม แตการฝาฝนหรือ
ลวงละเมิดระเบียบสังคมก็เปนสิ่งเกิดขึ้นเปนปกติของสังคม ดังนั้นการกระทําผิดกฎหมายและ
การฝาฝนจารีตประเพณีหรือการละเมิดศีลธรรมในรูปแบบตางๆ จึงปรากฏใหเปนบอๆ นกัสงัคมวทิยา
เรียกวา การกระทําดังกลาวเปนการเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน   
   จากขอความดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวาเกือบทุกคนเคยกระทําผิดกฎหมายหรือจารีต
ประเพณีมาแลวบางไมมากก็นอย เชน การกระทําผิดกฎหมายจราจรไมวาจะฝาสัญญาณไฟจราจรหรือ 
ไมขามถนนตรงทางมาลาย จอดที่หามจอด เปนตน แตการกระทําดังกลาวไมไดทําใหผูกระทําผิด
เบี่ยงเบนไปโดยอัตโนมัติ ปจจัยท่ีกําหนดวาใครเปนผูเบี่ยงเบนขึ้นอยูกับสังคมหรือคนอื่นๆ ในสังคม
เปนสําคัญ  
   2.5.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ  
   เนื่องจากไดมีผูอธิบายความหมายของคําวา “แรงจูงใจ” ไวเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญ      
มุงอธิบายไปที่แรงผลักดันภายในของแตละบุคคล ที่กอใหเกิดพฤติกรรมบางอยางออกมา ดังเชน
นักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งไดกลาวถึงแรงจูงใจไดอยางนาสนใจวา หมายถึง ความพยายามที่เกิดขึ้น
จากความปรารถนา แรงขับ ความตองการ ดังนั้นแรงจูงใจจึงเปนแรงผลักดันภายในที่ทําใหมนุษย
บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง และมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นสิ้นสุดลง   
   กองวิชาการและแผนงาน (2543, หนา 5-6; อางถึงใน ดวงพร เวชยนุกูล, อินเทอรเน็ต, 2545) 
ไดอธิบายความหมายของแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการยายถ่ินไวอยางนาสนใจ วาหมายถึง 
เหตุผลหรือวัตถุประสงคในการยายถ่ินที่ทําใหผูยายถ่ินตัดสินใจยายออกจากสถานที่ที่เคยอยูเดิมไปยัง
สถานที่แหงใหม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่เกี่ยวของกับสถานที่ที่เคยอยูเดิมเปนแรงผลักดัน หรือ
เหตุผลที่เกี่ยวของกับสถานที่แหงใหมเปนแรงดึงดูดหรือทั้ง 2 อยางประกอบกัน   
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   อยางไรก็ตามแมวาแรงจูงใจจะสามารถสื่อความหมายไดหลายประการดังกลาวแลว จึงนาจะ
พิจารณาถึงแรงจูงใจที่ทําใหแรงงานไทยอพยพยายถ่ินไปทํางานในตางประเทศวา มีแรงจูงใจอะไรที่
เปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหแรงงานไทยเดิมทางไปทํางานตางประเทศ โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลาง
กันมาก แตเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจสวนใหญจะเปนการศึกษาเกี่ยวของกับทางดาน
จิตวิทยา ดังนั้นจึงแบงทฤษฎีแรงจูงใจออกกวางๆ ตามความเชื่อของแตละทฤษฎีในแนวจิตวิทยา ซ่ึง
เชื่อวาแรงจูงใจเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี้ (นิยม  สารรัตน 2524, หนา 14-16; อางถึงใน ดวงพร เวชยนุกูล, 
อินเทอรเน็ต, 2545) 
      1)  The Need-Drive-Incentive Theory เปนทฤษฎีแรงจูงใจที่เชื่อวา ความตองการ
ของรางกายทําใหเกิดแรงขับ (drive) ซ่ึงเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
เชน ความหิว ความกระหาย เปนตน การกระทําที่มนุษยเลือกทําขึ้นอยูกับความมากนอยของแรงขับ
ที่จะตัดสินการกระทํานั้นๆ และแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเปนผลสืบเนื่องมาจากระบบสิ่งลอใจ (incentive 
system) ที่จะไดรับคือประสาทสัมผัส (sensory) ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) การคบคาสมาคม
กับผูอ่ืน (affiliative) ความกาวราว (aggressive) ความตองการความสําเร็จ (achievement) ความตองการ
มีอํานาจ (power) และความตองการเปนอิสระ (independence) ซ่ึงระบบตางๆ ที่กลาวมานี้จะเปน
แรงจูงใจใหมนุษยเกิดปฏิกิริยาตอบสนองหรือมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  
      2)  Cue-Stimulus Theory เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งเชื่อวา
พฤติกรรมของแตละบุคคลจะเกิดจากการควบคุมจุดมุงหมายมากกวาแรงขับ เชน เมื่อไดยินเสียง
เคาะประตูเปนสิ่งเราใหบุคคลตองแสดงพฤติกรรมออกมา เชนเดียวกันเมื่อการทํางานในตางประเทศ
ทําใหมีรายไดสูงมาก ประกอบกับบางคนที่ไปทํางานแลวไดรับความสําเร็จจากการไปทํางานกลับมา 
จึงทําใหเกิดการตัดสินใจเดินทางไปทํางานตางประเทศ เปนตน  
      3)  Psychoanalytic Theory เปนทฤษฎีทีเ่ชื่อวา แรงจูงใจทีเ่ชื่อวาเรื่องเพศเปนแรงผลกัดัน   
ขั้นมูลฐานของพฤติกรรมทุกอยาง กจิกรรมบางอยางเปนที่พอใจบางอยางไมเปนทีพ่อใจ  
      4)  Cognitive Theory  เปนทฤษฎีที่เชื่อวา แรงจูงใจเปนส่ิงที่ตองอาศัยหลักการมีเหตุผล 
โดยเชื่อวาความสามารถในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งตางๆ ยกยองความตั้งใจจริงและ
ความปรารถนาของมนุษย (willing and desiring) ซ่ึงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในอันที่จะมีอิสระ
กระทําหรือตัดสินใจสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล และรูวาตนเองตองการอะไร ปรารถนาสิ่งใดโดยไมสนใจ
วาอะไรเปนสาเหตุของพฤติกรรมนั้น แตสนใจวามนุษยตัดสินใจเลือกอยางไรมากกวาอาจจะเลือก
จากความคิดหรือคานิยมตางๆ สําหรับตัวเองก็ได  
   แรงจูงใจเหลานี้อาจสรุปไดวาเปนแรงผลักดันใหแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ        
อันเปนผลที่สืบเนื่องมาจากปญหาทางดานเศรษฐกิจกับการวางงาน อนึ่งเมื่อการทํางานในตางประเทศ
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มีรายไดสูงกวาการทํางานในประเทศ จึงมีสวนเปนแรงผลักดันใหแรงงานไทยแสวงหาแหลงงานที่
มีรายไดสูงและยิ่งมีนงานบางคนเคยไปทํางานตางประเทศแลวกลับมามีฐานะความเปนอยูดีขึ้น
อยางเห็นไดชัดทําใหแรงงานไทยตัดสินใจเดินทางไปเสี่ยงโชคในตางประเทศกันมากขึ้น (ดวงพร  
เวชยนุกูล, อินเทอรเน็ต, 2545) 
   การศกึษาเรื่องของการจูงใจ เปนการชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล เนื่องจาก 
แรงจูงใจจะเปนตัวท่ีคอยกําหนดทิศทางตางๆ ของการเกิดพฤติกรรมในตัวบุคคล นอกจากนี้ยังพบวา 
การจูงใจนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความพยายามในอันที่จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม 
และพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล  
   2.5.3  ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ีนิยม 
   ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานวาสังคมเปนเสมือนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง ส่ิงมีชีวิตนี้จะมีสวนประกอบ
หลายอยาง แตละอยางมีหนาที่เฉพาะจะตองปฏิบัติเพื่อการคงอยูของสวนรวมคือ ส่ิงมีชีวิตนั้นๆ 
สังคมมนุษยก็เชนกัน ทุกสวนของสังคมมีหนาที่จะตองปฏิบัติ สวนตางๆ เหลานั้นรวมกันเขาเปน
โครงสรางของสังคม จึงไดช่ือวาเปนทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่นิยม  
   วิวัฒนาการของทฤษฎีตอมารวมเอามโนภาพระบบเขาไปดวย โดยบอกวา โครงสรางของ
สังคมอาจจัดเปนระบบไดหลายระบบ แตละระบบ จะมีหนาที่ตางๆ กัน แลวรวมเอามโนภาพสมดุล 
(equilibrium) เขามาดวย โดยบรรยายวาระบบตางๆ ของสังคมจะปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองกัน
ทําใหเกิดดุลยภาพ หรือสังคมเกิดความมั่นคงอยูได สังคมไมไดอยูนิ่งหรือคงอยูกับที่ แตเติบโต
เจริญกาวหนาหรือยุบหดเสื่อมโทรมลงได ทั้งที่ยังมีดุลยภาพอยู ดุลยภาพอยางนี้เรียกวาดุลยภาพ
เคลื่อนที่  
   ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมขึ้นอยูกับหนาที่และโครงสรางนี่เอง ถาโครงสราง
เพิ่มสวนประกอบมากขึ้น สวนประกอบเหลานั้นปฏิบัติหนาที่แตกตางหรือเฉพาะเร่ือง เฉพาะดาน
ไมเหมือนกัน สวนที่แยกออกมา เรียกวาสังคมมีความเจริญเติบโตแลว ถาสวนตางๆ ของโครงสราง    
หดหายไปโดยไมปฏิบัติหนาที่อันจําเปนสังคมนั้นก็เสื่อมลง  
   นักสังคมวิทยาที่ใชทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยมมองเห็นสังคมมีลักษณะ ดังนี้  
      1)  สังคมในฐานะที่เปนระบบ มีอาณาเขตแนนอน เปนสังคมที่วางระเบียบของตน 
ควบคุมตนเอง (Self-regulating) โดยมีแนวโนมที่สวนประกอบตางๆ พึง่พาอาศยักนัและรกัษาดลุยภาพ
ไวได  
      2)  ในฐานะที่เปนระบบที่บํารุงรักษาตนเอง ทํานองเดียวกันกันอินทรียทั้งหลาย สังคม
มีความตองการจํานวนหนึ่งซึ่งเมื่อสนองไดแลว จะทําใหสังคมดํารงอยูไดสวนตางๆ สามารถพึ่งพา
กันไดและสามารถรักษาดุลยภาพไวได  
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      3)  เมื่อเปนดังนั้น การวิเคราะหระบบของสังคมเชิงสังคมวิทยา จึงควรตองมุงสนอง
ความตองการจาํเปนของสวนประกอบตางๆ ของสังคม ซ่ึงการกระทําเชนนั้นจะสงผลใหเปนการรักษา
ความพึ่งพากนัและดุลยภาพแลว  
      4)  ในระบบที่มีความตองการจําเปนนี้ สังคมจึงจะตองมีโครงสรางแบบใดแบบหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อเปนหลักประกันใหมีการพึ่งดุลยภาพ และการมีชีวิต อาจกลาวไดวาโครงสรางหลายโครงสราง
สามารถสนองความตองการจําเปนอันเดียวก็ได แตโครงสรางจํานวนจํากัดเทานั้น ที่สามารถสนอง
ความตองการจําเปนใดๆ หรือความตองการจําเปนหลายอยางไดในขณะเดียวกัน  
   ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ มองสังคมในฐานะที่เปนกลุมที่รวมมือประสานกันเปนรางแหที่มี
ระเบียบ กระทําการในทาที่เปนระเบียบสอดคลองกับกฎเกณฑและคานิยมของสมาชิกสวนมาก 
สังคมเปนระบบที่มั่นคงมีแนวโนมที่มุงตอความสมดุล หมายความวาเปนแนวโนมที่จะรักษาระบบ
ที่กระทําการไดสมดุล และมีความจําเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
   เนื้อหาสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ไดแก  
      1)  สังคมทั้งสังคมจะตองมีโครงสราง ซ่ึงประกอบดวยหนวยตางๆ  
      2)  แตละหนวยตางทําหนาที่ประสานกัน  
      3)  แตละหนวยตางปฏิบัติหนาที่เพื่อความคงอยูของสังคม  
      4)  แตละหนวยตางยึดบรรทัดฐานทางสังคมเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกัน  
   เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหสังคมเสียดุลได แตไมนานนัก สังคมจะตองสราง
ใหเกิดความสมดุลขึ้นมาใหม ครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมากๆ เปนสิ่งที่เราตองการตลอด
ประวัติศาสตร เพราะอัตราการตายสูง ในขณะนั้นครอบครัวขนาดใหญ ชวยใหประกันไดวาสังคม
ยังอยูรอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่มีเนื้อทีเหลืออยูอีกมากที่ประชาชนใชเปนที่อยูอาศัยและ
ประกอบการทํามาหากิน ครอบครัวขนาดใหญถือวายังมีประโยชนในแงของการทําหนาที่สราง
ประชากรใหมเพิ่มขึ้น ซ่ึงก็ถือวาเปนสิ่งที่ดีสําหรับบุคคลและดีสําหรับสังคมดวยแตในสภาพการณ
ปจจุบันโลกเต็มไปดวยประชากรที่อยูกันอยางแออัดยัดเยียด เนื่องมาจากอัตราการเกิดมาก และ
การตายที่ลดลง ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกมากๆ เหมือนเมื่อกอนยอมไมเปนส่ิงที่ดีแน กลาวอีก
นัยหนึ่ง ครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมากๆ ไดกลายเปนการทําเกินหนาที่หรือผิดหนาที่ เพราะเปน
การคุกคามขมขูสวัสดิภาพของสังคม ดังนั้น ความสมดุลแบบใหมจะตองเขามาแทนกลาวคือ แทนที่
จะมีอัตราการเกิดมาก การตายมาก แตเปนมีการเกิดนอย และมีการตายนอยดวย ดังนั้น คานิยมหรือ
การปฏิบัติซ่ึงถือวาเปนการกระทําหนาที่ที่ถูกตองในสมัยหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง อาจจะเปนการกระทํา
ที่ผิดหนาที่เกินหนาที่เมื่อถึงยุคสมัยตอมาหรือในสถานที่ที่เปล่ียนแปลงไป 
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   ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงนั้นสนับสนุน
ใหเกิดความสมดุลจนกลายเปนเนื้อเดียวกันในระบบสังคมนี้ เรียกวาเปนการกระทําหนาที่ที่ดี ถา
การเปล่ียนแปลงนั้นทําใหเกิดการเสียความสมดุล เรียกวาเปนการกระทําผิดหนาที่เกินหนาที่ แตถา
การเปลี่ยนแปลงนั้นไมบังเกิดผลใดๆ เรียกวาไมมีการทําหนาที่ ดังเชนในระบอบประชาธิปไตย 
การมีกลุมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองถือวาเปนการทําหนาที่ที่ดี แตการที่มีการวางระเบิดก็ดี 
การลอบฆาตกรรม การคุกคามขูเข็ญทางการเมืองก็ดี จัดวาเปนการกระทําที่ผิดหรือเกิดหนาที่ของ
ระบบในระบอบประชาธิปไตย สวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชนคําศัพทที่ใชในวงการเมืองหรือ
สัญลักษณของพรรคการเมือง ไมถือวาเปนการกระทําหนาที่ทางการเมืองแตอยางใด 
   โครงสรางทางสังคมและสภาวะไรระเบยีบ (Social Structure and Anomie) 
   แนวคิดที่ถือวา สังคมเกิดจากการรวมตัวอยางมีระเบียบของกฏเกณฑตางๆ ที่คาดหวังให
สมาชิกตองปฏิบัติ การเสียระเบียบทางสังคมเกิดจากกฎเกณฑเหลานี้ลมเหลวทําใหไมมีผูปฏิบัติ
ตามความลมเหลวของกฎเกณฑหรือการละเมิดดังกลาวอาจมีสาเหตุ 3 ประการ คือ 
      1)  การไรกฎเกณฑ เปนภาวะที่คนเราไมมกีฎเกณฑคอยบอกวา จะตองทําอยางไร  
      2)  ความขัดแยงของกฎเกณฑ เปนภาวะที่คนเรารูสึกวาถูกบีบหรือถูกบังคับใหกระทํา
ตามบรรทัดฐานที่ตรงกันขามหรือขัดแยงกัน  
      3)  การฝาฝน เปนภาวะที่คนเรารูสึกวา การเชื่อกฎเกณฑที่กําหนดไว ไมไดทําใหตน
ไดรับประโยชนหรือไดรับโทษอะไร เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว อาจทําใหมาตรฐาน
ความประพฤติที่เคยปฏิบัติมาจนเปนประเพณีกายเปนสิ่งที่ลาสมัย และสังคมก็ไมมีมาตรฐานใหม
ใหสมาชกิปฏิบัติ  
   โครงสรางของสังคม คือ รูปแบบ แบบแผน หรือวิถีทางที่คนมีอยูรวมกันในสังคมหนึ่งๆ 
สังคมมนุษยจะอยูรวมกันอยางมีแบบแผนและยึดถือระเบียบของสังคมนั่นเอง เชนแบบแผนของ
การเมืองของสังคม พลาโต ไดใหทัศนะวา “ความประพฤติของบุคคลแตกตางกันตามแบบแผนของ
ระบบการเมือง” แบบแผนของสังคมมีลักษณะบังคับความประพฤติของบุคคลในสังคม ในการให
คําอธิบายปรากฏการณของอาชญากรรมในสังคมใดสังคมหนึ่ง อาจพิจารณาไดจากโครงสราง
ทางสังคม และความเกี่ยวของสัมพันธกับองคการทางสังคมนั้นๆ รวมถึงการพิจารณาไดจากความ
ไมมีระเบียบขององคการสังคม การใหคําอธิบายในลักษณะนี้ เปนการหาคําตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณ
ของอาชญากรรมที่นอกเหนือจากการศึกษาประวัติการเรียนรูของบุคคล ปจจัยภายใน เชน อดทนตอ
ส่ิงเรา ความทนตอความลมเหลว รวมทั้งปจจัยภายนอกบุคคล ซ่ึงลวนแตมีสวนในการสงผลกระทบ
ตอบุคคลในเชิงลบ จนทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมที่ยอมรับได 
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   การศึกษาและการใชทฤษฎีทางสังคมในอดีต ใชแนวทางการคาดคะเนโดยอาศัยแนวคิด
ตามหลักปรัชญา ตอมาในระยะตนศตวรรษที่ 19 ออกัสต คอมต (August Comte) ซ่ึงไดรับการยอมรับ
วาเปนผูวางรากฐานทางสังคมวิทยา มุงการศึกษามาที่ระเบียบสังคม โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรที่
แนนอน มากกวาอาศัยหลักปรัชญาอยางแตกอน การศึกษาในแนวใหมนี้ แพรหลายอยูในการศึกษา
สังคมวิทยาดานพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior) โดยอธิบายวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนผล
มาจากชีววิทยา จิตวิทยา และปญหาทางจิตใจ  
   ผูใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่อง “สภาพไรบรรทัดฐาน” (Normlessness) หรือ “อโนม่ี” 
(Anomie) คือ อีมิล เดอรไคม (Emile Durkheim) และโรเบิรต เค เมอรตัน (Robert K.Merton) 
การศึกษานี้มีความสําคัญในดานสังคมวิทยาเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการศึกษาที่อธิบายพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของบุคคลในสังคมโดยอาศัยการศึกษาจากโครงสรางสังคม แนวความคิดเรื่อง Anomie 
หรือสภาพไรบรรทัดฐาน ยังมีความสําคัญมาก ในการศึกษาพลังทางสังคม (Social Forcess) จิตสํานึก
ทางวัฒนธรรม และความบกพรองทางสังคม ในเวลาตอมา 
   เดอรกไคม ไดใหทัศนะเกี่ยวกับสภาพไรบรรทัดฐานหรือ อโนมี่ (Anomie) วามีพื้นฐาน
มาจากความตองการตามปกติที่มนุษยพึงมี เชน อยากร่ํารวย อยากมีหนามีตาในสังคม ถาความตองการ
ดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความพอดี ทํามาหากินตามปกติ วิธีการแสวงหาทรัพยสินเพื่อเล้ียงชีพอยู
กฎเกณฑที่สังคมยอมรับได ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม  
   สวนเมอรตัน ใหทัศนะวา ในสภาพที่ขาดแคลนวิธีการที่จะนํามาใชเพื่อตอบสนอง
ความตองการตางๆ อันเปนพื้นฐานของมนุษยทั่วไป คนที่เปนอาชญากร จะใชวิธีการอันมิชอบที่ขัด
ตอกฎเกณฑสังคมเพื่อการสนองความตองการของตน พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ทําใหบุคคลกออาชญากรรม
มีสาเหตุมาจากโครงสรางทางสังคม โดยบุคคลไดตั้งเปาหมายหรือความฝนอันสูงสุดของชีวิตเอาไว 
ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลบางประเภทมีพฤติกรรมหรือไมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
เนื่องจากเปาหมายความสําเร็จในชีวิต ที่ไดกําหนดไว ไมสอดคลองกับวิถีทางสังคมสถาบันสังคม
จะยอมรับได  
   เมอรตัน ไดนําทฤษฎี อโนมี่ (Anomie สภาพไรบรรทัดฐาน) มาอธิบายเพิ่มเติมวาสภาพ
ไรบรรทัดฐานเกิดจากความขัดแยงระหวางความมุงหวัง และความลมเหลวของกฎขอบังคับ ซ่ึงเปน
บรรทัดฐานของสังคม เมอรตันไดใชทฤษฎีนี้มาอธิบายถึงปญหาอาชญากรรมดวย โดยเสนอ
แนวความคิดวา โครงสรางสังคมเปนแรงกดดันอยางหนึ่งตอบุคคลในสังคม อาชญากรรมเปน         
ส่ิงผิดปกติที่ตอบสนองสถานการณบางอยาง แรงกดดันที่ทําใหคนประพฤติฝาฝนระเบียบสังคม จะ
เปนสิ่งปกติตามหลักจิตวิทยา เพราะมนุษยยอมมีความตองการอยางไมมีทีส้ิ่นสดุ มคีวามทะเยอทะยาน
และปรารถนาที่จะแสดงออกอยางเต็มที่ ความปรารถนาอันแรงกลาของบุคคล อาจเปนเครื่องชักจูงใจ
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ใหบุคคลประพฤติฝาฝนระเบียบสังคม พฤติกรรมฝาฝนระเบียบสังคม ยอมมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ไปตามลักษณะโครงสรางทางสังคมที่แตกตางกัน เมอรตันไดใหเหตุผลตอไปอีกวา โครงสราง
สังคมและสิ่งแวดลอมเปนทั้งแรงกดดันและเปนตัวกระตุนใหบุคคลละเมิดกฎหมายและขอบังคับ
ของสังคม ซ่ึงจะพบวา ในบางสังคมผูกระทําความผิดหรือฝาฝนกฎเกณฑของสังคม จะมิใชกลุม
บุคคลที่มีแนวโนมจะกระทําความผิดโดยธรรมชาติ หรือเปนพวกอาชญากรอาชีพ แตมิไดกระทําผิด
ลงไปก็เพราะอิทธิพลจากแรงกดดันจากสังคมและสภาพแวดลอม ทําใหผูที่มีความปรารถนาจะ
ประสบความสําเร็จในชีวิตมากกวาบุคคลอ่ืน   ตองแสดงออกดวยวิธีการอันมิชอบโดยไมคํานึงถึง
กฎเกณฑของสังคม เพื่อใหตนไดยืดหยัดในสังคมที่ตนเองปรารถนาไดตอไป (งามพิศ  สัตยสงวน, 
2545, หนา 23-28) 
   จากคํากลาวขางตนพอจะสรุปไดวาบุคคลที่ไดรับผลจากการเสียระเบียบทางสังคม อาจ
กลายเปนคนที่ไมสนใจจะทําตามระเบียบเชนติดยาเสพติด หรือฝาฝนกฎหมายจราจร และสังคมเอง
ก็ไดรับแรงกระทบจากความไรระเบียบนั้น และอาจจะแกไขดวยการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑบางอยาง 
หรืออาจจะรักษากฎเกณฑที่ขัดแยงนั้นไว เพื่อใหสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางมีกฎระเบียบและ
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตาม  
   2.5.4  ทฤษฎีการมีสวนรวม 
   ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
   การมีสวนรวมของชุมชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม
การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และการรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
ประชาชนเอง (ตอศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ, 2542, หนา 30; อางถึงใน ทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 
41) เปนการสรางประชาธิปไตย คืนอํานาจแหงการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชนในกระบวนการนี้ 
อยางนอยที่สุดประชาชนตองมีสวนในการกําหนดแผนและดําเนินการในเรื่องทั้งปวง อันมีผลตอ
การปรับปรุงสภาพความเปนอยู และอนาคตซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเมื่อประชาชนไดอํานาจไดทรัพยากร
ของพวกเขากลับคืนมา 
   สําหรับหลักสําคัญเรื่องนโยบายการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา คือขบวนการที่
รัฐบาลสงเสริมชักนํา และสรางโอกาสใหประชาชนใหชุมชน ทั้งรูปสวนบุคคล ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
และองคการอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องรวมกัน (ไพรัตน เตชะรนิทร, 2527 หนา 6-7; อางถึงในทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 
41) 
   นอกจากนี้ (เอกชัย ไขแสง, 2535, หนา 83; อางถึงใน ทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 41) 
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา “ความรวมมือของประชาชนไมวาปจเจกบุคคล 
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หรือกลุมคนที่เห็นพองตองกันและเขารวมรับผิดชอบ หรือเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคม เพื่อดําเนินการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการโดยการกระทํา ผานกลุมหรือ
องคการ เพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค” 
  ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526, หนา 20; อางถึงใน ทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 41) ไดให
ความหมายการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
คิดริเร่ิม การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง  ๆอันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 
การที่สามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหาและนํามาซึ่ง
สภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาวาที่มนุษย
ทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับความเปนธรรมและเปนที่ยอมรับ
ของผูอ่ืนและพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงที่วา
มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดตองมีโอกาสและไดรับการชี้แนะที่ถูกตอง 
  นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527, หนา 183; อางถึงใน ทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 41) 
กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึงการเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (Mental and 
Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งสถานการณกลุม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวของ
ดังกลาวเปนเหตุเราใหกระทํา (Contribution) ใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทั้งการทําใหเกิด
ความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 
  ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527, หนา 2; อางถึงใน ทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 42) ไดให
ความหมายการมีสวนรวมวา การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจดัการ
ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรที่มีอยูเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะของสมาชิกสังคม ในการมีสวนรวมประชาชนได
พัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของ
ตัวเอง 
  กานดา ผรณเกียรติ (2529, หนา 37; อางถึงใน ทิพวรรณ กาญจนมณี, 2547, หนา 42)ไดให
ความหมายของการมีสวนรวมของเกษตรกรในโครงการชลประทานไววา หมายถึง การใหเกษตรกร
ไดมีสวนรวมเกี่ยวของในการตัดสินใจเพื่อรวมวางแผนดําเนินการและการประเมินผลโครงการที่มี
เปาหมายในการที่จะปรับปรุงผลผลิตและประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน 
  พรพรหม  ชนะวรรณ (2541, หนา 10; อางถึงใน ทิพวรรณ  กาญจนมณี, 2547, หนา 42) 
ไดใหคํานิยามการเขาไปมีสวนรวมในทางสังคมวาเปนการเขาไปมีสวนรวมดวยความสมัครใจใน
ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลตอกลุมคน ระหวางกลุมตอกลุม ซ่ึงเปนสวนประกอบของกิจกรรม
ของกลุมนั้นๆ ซ่ึงอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
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  ไพรัตน  เตชรินทร  (2527,  หนา  6; อางถึงใน  สําเนาว  กรุยกระโทก,  2547,  หนา  25)  
ไดใหความหมายและหลักการสําคัญเรื่องนโยบายการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาวาหมายถึง  
กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม  ชักนํา  และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งรูปสวนบุคคล  
กลุมชน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกร  อาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 
 อาภรณพันธ  จันทรสวาง  (2522, หนา 19; อางถึงใน  สําเนาว  กรุยกระโทก,  2547,  หนา  25) 
ไดอธิบายเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไววา  การมีสวนเปนผลมาจากการเห็นพองตองกัน
ในเรื่องของความตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง  และความเห็นพองตองกันจะตองมีมาก
จนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ  เพื่อการปฏิบัตินั้นๆ เหตุผลเบ้ืองแรกของการมีคนมารวมกันไดควร
จะตองตระหนักวา  ปฏิบัติการทั้งหมดหรือการประทําทั้งหมดที่ทําโดยกลุมนั้น 
 พัฒน  บุญยรัตพันธ  (2527,  หนา  29; อางถึงใน  สําเนาว  กรุยกระโทก,  2547,  หนา  25)  
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา  กระบวนการทําใหประชาชนมีความสมัครใจเขามามี
สวนรวมในการกําหนดเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง  โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง  และมีสวนดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่ปรารถนา  หรือตั้งใจไว  
ทั้งนี้  ตองมิใชเปนการกําหนดกรอบแนวคิดจากบุคคลนอก 
 สุรัสวดี  หุนพยนต  (2538,  หนา  25; อางถึงใน  สําเนาว  กรุยกระโทก, 2547, หนา  26)  
ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมไววา  หมายถึง  การที่กลุมคนซึ่งในอดีตที่ผานมาเปนผูที่อยู
วงนอกหรือกลุมคนยากจน  สวนใหญไดมีสิทธิและโอกาสในการควบคุมทรัพยากร  และสถาบัน
ตางๆ ในสังคมรวมถึงไดเขาจัดการการใชปจจัย  การผลิตและทรัพยากรที่มีอยูในสังคมดวยตนเอง
โดยไมมีผูกําหนด  
 จากการศึกษาพบวาการที่ประชาชนหรือกลุมองคกรใดๆ เขามามีสวนรวมดําเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งดวยความสมัครใจและพัฒนากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายจนเกิด  
ผลประโยชนกับตนเอง กลุม องคกร และสวนรวม สวนพฤติกรรมของผูกระทําความผิดสวนมากจะ
มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน นอกจากนี้ยังพบวาทฤษฎีแรงจูงใจจะเปนตัวกําหนดทิศทางใหผูนั้นอยากจะ
ทํากิจกรรมนั้นๆ เชน สินบน รางวัลนําจับ ของเจาหนาที่ตํารวจ รวมถึงทฤษฎีโครงสรางนั้นจะตอง
มีกฎมีระเบียบจึงสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชรถใชถนนของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (อางถึงใน อภิศรา อิศรศักดิ์ 
ณ อยุธยา, 2531, หนา 32) ไดศึกษาความรูความสามารถของผูใชรถ โดยแบงตามกลุมตางๆ ดังนี้ 
 กลุมยุวชน  (อายุระหวาง 6-11 ป) จํานวน 1,300 คน พบวา 

-  ยุวชนชายและหญิงรูจักที่ที่ปลอดภัย ซ่ึงควรขามถนน เชน ทางมาลาย สะพานลอย  
บริเวณที่มีสัญญาณไฟ รอยละ 85 

-  ยุวชนจํานวนรอยละ 89 คิดวาอันตรายที่จะขามถนนที่มีรถมากคนเดียว 
-  ยุวชนมีความรูวาบุคคลที่จะสามารถไปขอรองใหชวยพาขามถนนไดคือ พอแม  

ตํารวจ คนรูจัก 
-  ผูที่เคยสอนเรื่องขามถนนใหแกยุวชนเรียงตามลําดับคือ พอ แม ครู และตํารวจ 
-  เปนที่นาสังเกตวา ยุวชนกลุมอายุ 6 ป ไดรับการสอนในเรื่องการขามถนนจากครู 

นอยกวากลุมอายุอ่ืนๆ  
 กลุมนกัศกึษา  จํานวน 500 คน เปนนักศกึษาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหดิล 
พบวา 
     - นิสิตนักศึกษาสวนใหญประมาณรอยละ 90 มีความรูเรื่องการจราจรจากสื่อตางๆ 
เชน ประสบการณจากหนังสือวิชาการ วิทยุ โทรทัศน และ หนังสือพิมพตางๆ เปนที่นาสังเกตวามี
เพียงรอยละ 12 ของประชากรกลุมตัวอยางตอบวา ไดรับความรูเรื่องกฎจราจร และวิธีการใชถนน
จากสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
     -  นิสิตนักศึกษา รอยละ 52 จะไมขามถนนที่ทางมาลาย แตจะขามตรงบริเวณที่ตนยืนอยู 
ถึงแมวาจะมีทางมาลายในบริเวณใกลเคียง 
     -  ในสวนที่เกี่ยวกับการขามถนนบริเวณทางแยก มีนิสิตถึงรอยละ 24 ที่ยังขามถนน
ไมถูกตอง เชน เดินขามตัดไฟทีละชองทาง หรือบีบใหรถหยุดแลวเดินขาม เปนตน 
 กลุมผูขับขี่ยวดยานทั่วไป จํานวน 1,500 คน พบวา 
     -  รอยละ 79 จะหยุดรถเมื่อเห็นผูเดินเทากาวลงบนทางมาลาย สวนที่เหลือคิดวาจะเรง
รถหรือชะลอรถ ทั้งนี้ขึ้นกับทาทีของผูเดินเทา 
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     -  เมื่อมีผูเดินทางเทากาวลงบนถนนนอกทางมาลาย มีเพียงรอยละ 22 เทานั้นที่จะ
หยุดรถให รอยละ 47.5 จะชะลอรถ สวนที่เหลือจะขับตอไปตามปกติ 
     -  รอยละ 62 ของประชากรตัวอยาง มีความสนใจที่จะตรวจยวดยานกอนการขับขี่     
ทุกครั้ง 
 กลุมพนักงานขับรถโดยสาร และรถบรรทุก  
     -  รอยละ 56.2 ของพนักงานขับรถดังกลาว ไดทําการตรวจสอบสภาพรถเปนระยะ 
สวนที่เหลือไมไดทําการตรวจสอบสภาพรถ 
     -  ความรูเกี่ยวกับการควบคุมรถเมื่อยางแตก รอยละ 90.9 ตอบไดถูกตอง 
 ประสิทธิ์ จึงสงวนพาสุข (2530; อางถึงใน อภิศรา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, 2531, หนา 33) ได
ศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนบริเวณทางแยกในกรุงเทพฯ โดยแบงแยกเปนกลุม ดังนี้ (อภิศรา 
อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, 2531, หนา 33) 
 พฤติกรรมของผุขับขี่ยวดยาน 
     -  ที่บริเวณทางแยกในกรุงเทพฯ พบวา มีการฝาฝนสัญญาณไฟแดงของผูขับขี่ยวดยาน
ถึง 31% และมีผูขี่ยวดยาน 6% ที่ยังขับขี่ยวดยาน เขาสูทางแยกหลังจากที่สัญญาณไฟแดงไดผานไปแลว
มากกวา  5 วินาที 
     -  ที่บริเวณมาลายในกรุงเทพฯ พบวาผูขับขี่สวนใหญจะพยายามขบัขี่ยวดยานผานทาง
มาลายโดยไมยอมหยุด แมจะปรากฏวามีคนกําลังขามถนน คือมีผูขับขี่เพียง 16% เทานั้นที่ยอมหยุด
ยวดยานใหคนขามถนน 
 พฤติกรรมของคนเดินเทา  
     -  การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่บริเวณทางมาลาย ซ่ึงไมมีสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ 
คนเดินเทาที่ขามถนนบนทางมาลายมีเพียง 48% เทานั้น 
     -  ความเร็วในการขามถนนของคนเดินเทาขึ้นกบัองคประกอบที่สําคัญหลายประการ 
เชน เพศ อายุ การเดินถนนเปนกลุมหรือคนเดียว และชวงเวลาที่ตางกัน (Time Gap) ระหวางจุดที่คน
กําลังขามกับรถที่กําลังแลนมา 
 สมานชัย และคนอื่นๆ (2530; อางถึงใน อภิศรา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, 2531, หนา 34) ไดวจิยัเร่ือง
การศึกษาเพื่อประเมินผลความรูความสามารถของผูใชทางเกี่ยวกับอบุตัิเหตุ พบวา 
     -  เด็กมีความรูความเขาใจนอยเร่ืองของการขามถนน เมื่อมีรถจอดบัง และการวิ่งขาม
ถนน นอกจากนี้ยังพบวา เดก็ไดเรียนรูการขามถนนจากบดิามารดามากทีสุ่ด รองลงไปไดแก เจาหนาที่
ตํารวจและครู 
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     -  นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร จากประสบการณที่พบเห็น
บนทองถนน ซ่ึงสวนใหญเปนการเรียนรูที่ไมถูกตองนัก เปนที่นาสังเกตวา แมวาสื่อมวลชนตางๆ จะ
ไดพยายาม เผยแพรความรูดานจราจรศึกษา แตนิสิตนักศึกษาก็ยังไดรับความรูผานสือ่มวลชนนอยมาก 
ผลการศึกษาพบวาการขามถนนในทางมาลาย และบริเวณทางแยก ยังมีความบกพรองและไมปลอดภัย
เทาที่ควร 
     -  ในการประเมินผลความรูความสามารถ ผูขับขี่รถโดยสารและรถบรรทุก ซ่ึงจะตอง
เปนบุคคลซึ่งรับผิดชอบโดยตรงตอชีวิตผูโดยสาร การศึกษากระทําในหมูผูที่เขาสอบขอใบอนุญาต
ขับขี่จากกรมตํารวจ หรือผูเขาสอบใบประจําเครื่อง อุปกรณการขนสงจากกรมขนสงทางบก พบวา 
โดยทั่วไป ความรูความสามารถ เกี่ยวกับการใชรถใชถนนอยูในเกณฑต่ํามาก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับ
ยานพาหนะอยูในเกณฑต่ําเชนเดียวกัน สวนใหญไมเคยผานโรงเรียนสอนขับรถมากอน ขาดความรู
ในสวนที่เกี่ยวกับกฎขอบังคับจราจร เชน การบังคับรถเมื่อเกิดยางระเบิด หรือวิธีแซงรถอยางถูกตอง
และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับการดื่มสุราขณะขับขี่รถ การใชยากระตุนประสาทประเภท
แอมพิตามิน เพื่อระงับอาการออนเพลียและงวงนอน จากการศึกษาประเมินผลผูขับขี่แท็กซี่ สวนใหญ
มีความรูต่ํากวาประถมปที่ 4 มีประสบการณในการขับรถนาน มีความรูความสามารถในการใชรถ
อยูในเกณฑพอสมควร แตมักไมคอยปฏิบัติตามกฎขอบังคับการจราจร 
     -  ผูใชทางมีความรูเร่ืองการใชทางอยางปลอดภัยอยูในเกณฑต่ํา ขาดความรับผิดชอบ
ในการใชทาง มักมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับจราจร ขาดมารยาท ขาดการเคารพสิทธิซ่ึง
กันและกันในการใชรถใชถนน แมแตเมื่อการกระทําผิด และถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ก็ยังพยายาม
หาทางหลีกเลี่ยงหาระบบอภิสิทธิ์ตางๆ มาบังคับเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดพนจากการลงโทษตาม
กฎหมาย 
 ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2529; อางถึงใน อภิศรา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, 2531, หนา 35-37) ไดวิจัย
เรื่อง อุบัติเหตุการจราจรบนถนนลาดพราว : ศึกษาสํารวจประชาชนผูใชถนน และการบังคับใชกฎหมาย
จราจร พบวา ทัศนคติตอตํารวจจราจรประจําถนนลาดพราว ประชาชนสวนมาก (หรือ 58.2%) ไม
ถึงกับชอบ แตไมถึงกับชังตํารวจจราจร กลาวคือ มีทัศนคติตอตํารวจจราจรระดับปานกลาง จํานวน
ประชาชนที่มีทัศนคติในทางไมพึงพอใจตอตํารวจจราจรมีเพียงรอยละ 9.6 และไมพึงพอใจมากมี
เพียงรอยละ 0.3 กลาวโดยทั่วไปเปนที่นาสนใจ ประชาชนจํานวนมากถึงรอยละ 31.9 ที่มีทัศนคติ
พอใจตอตํารวจจราจรบนถนนลาดพราว สวนประเด็นมิติอ่ืนของตํารวจจราจรบนถนนลาดพราว มี
ดังนี้ 

- รอยละ 67.1 ของประชาชนพึงพอใจตอความเรียบรอยของเครื่องแบบ 
- รอยละ 45.5 ของประชาชนพึงพอใจตอลักษณะทาทาง 
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- รอยละ 34.9 ของประชาชนพึงพอใจตอความสุภาพออนโยน 
- รอยละ 34.2 ของประชาชนพึงพอใจตอน้ําเสียงในการพูดจากับประชาชน 
- รอยละ 35.2 ของประชาชนพึงพอใจตอความมีมนุษยสัมพันธ 
- รอยละ 45.2 ของประชาชนพึงพอใจตอความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ 
- รอยละ 48.2 ของประชาชนพึงพอใจตอความสามารถในการจัดการจราจร 
- รอยละ 43.9 ของประชาชนพึงพอใจตอความเสมอภาคในการบังคับใชกฎจราจร 

 การเคารพกฎจราจรของผูขับขี่ยวดยานบนถนนลาดพราว 
- รอยละ 63.9 ของผูขับขี่ยวดยานไมเคารพกฎจราจร 
- รอยละ 22.3 ของผูขับขี่ยวดยานเคารพกฎจราจร 
- รอยละ 14.3 ของผูขับขี่ยวดยานไมแนใจวา เคารพกฎจราจร 

 คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดทําการวิจัยเร่ือง การสํารวจทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอภาพยนตรโฆษณา
ทางโทรทัศนเพื่อปองกันอุบัติภัยบนทองถนนของคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)   
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา 
     -  นักศึกษารอยละ 94.4 ไดเปดรับขาวสารของ กปอ. ทางโทรทัศน 
     -  สวนทัศนคติตอภาพยนตรโฆษณา เพื่อปองกันอุบัติภัยบนทองถนนของ กปอ. จดัฉาย 
เผยแพรทางโทรทัศน นักศึกษาสวนใหญ (คิดเปนรอยละ 57.5) มีทัศนคติที่ดีตอภาพยนตรดงักลาว 
สําหรับภาพยนตรชุดที่นักศึกษาเคยดูและจําไดมากที่สุดไดแกชุดสรพงษขามถนน รองลงมาไดแก 
ขามถนนไมเปนที่ เอื้อเฟอแกคนตาบอด จอดรถในปายประจําทาง จอดรถในที่หามจอด และกลับรถ
ในที่หามเลี้ยว ตามลําดับ สําหรับในเรื่องการนําความรูหรือเนื้อหาสาระที่ปรากฏในภาพยนตรไป
ปฏิบัติตามนั้น นักศึกษาสวนมาก (คิดเปนรอยละ 56.7) แสดงความคิดเห็นวา สามารถนําไปได   
ปานกลางเทานั้น ในเรื่องรูปแบบที่เสนอในภาพยนตร นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเหมาะสมและ
ปานกลาง จํานวนเทากัน (คิดเปนรอยละ 46) ในดานการเลือกใชตัวแสดงภาพยนตร พบวารอยละ 
73.0 เห็นวาไมจําเปนตองใชตัวแสดงที่เปนดารา หรือที่มีช่ือเสียง 
     -  ความสนใจในการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับแนวโนมในการกอพฤติกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เฮอรเบิรต สเปนเซอร และ จอรจ ซิมเมลล (Herbert Spencer & George Simmel, 2003; อางถึงใน
สําเนาว กรุยกระโทก, 2547, หนา 41) ไดศึกษาความสัมพันธของขนาดองคกรกับการบริหาร พบวา 
ทิศทางของอิทธิพลของขนาดองคกรที่มีตอการใหบริการเปนเชิงบวก คือ ขนาดองคกรมีความเหมาะสม 
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การจัดเนื้อที่ใหประชาชนติดตอ เฟอรนิเจอรมีผลตอความรูสึกใกลชิดทําใหเกิดการบริการเชิงบวก  
  การเบรียล อัลมอนด และ ซิดนีย เวอรบา (Gabriel Almond & Sidney Verba, 2003; อางถึงใน 
สําเนาว กรุยกระโทก, 2547, หนา 42) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เจาหนาที่ตํารวจ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของตํารวจที่ปฏิบัติอยางเสมอภาค
เทาเทียมกัน 
 จอหน อี.เมยเยอร และ โนว ทิมเมอร (John E.Mayer & Noel Timmer, 2003; อางถึงใน 
สําเนาว กรุยกระโทก, 2547, หนา 42) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ
เจาหนาที่องคกรภาครัฐ พบวา ประชาชนไมพอใจกับการใหบริการที่เจาหนาที่วางเฉยและไมเอาใจ
ใสกับประชาชน ไมพอใจการที่เจาหนาที่ปฏิบัติตอตนในฐานะเปนปญหาปญหาหนึ่งซึ่งไมใชฐานะ
ของปุถุชนคนหนึ่ง 
 โบลน และ คูลเลอร (Broen & Coulter, 2003; อางถึงใน สําเนาว กรุยกระโทก, 2547, หนา 42) 
ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดในเชิงอัตวิสัย (ความพึงพอใจ) และวัตถุวิสัย (สถิติการจับกุม การดําเนินคดี 
อาชญากรรม) ตอการใหบริการงานตํารวจในเมืองทัสคาลูส มลรัฐอลาบามา พบวา ตัวแปรที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ คือ การใชเวลาของเจาหนาที่ตํารวจภายหลัง
ไดรับแจงเหตุ การปฏิบัติตัวของเจาหนาที่ตํารวจตอประชาชน และความรูสึกเปนธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับการบริการของเจาหนาที่ตํารวจทองที่อ่ืน โดยมีปจจัยเบื้องตนที่มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรทั้ง 3 คือ ปจจัยภูมิหลัง เชน อายุ เชื้อชาติ รายได การศึกษา และประสบการณในการสัมผัส
กับงานตํารวจ โดยเฉพาะการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม ในขณะที่ขอมูลจากการวัดในเชิงวัตถุ
วิสัยไมไดแสดงถึงความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนแตอยางใด 
 อิน จุง วอง (In Chung Wong, 2003; อางถึงใน สําเนาว กรุยกระโทก, 2547, หนา 43) ไดศึกษา
ระบบการใหบริการสาธารณสุขของประเทศเกาหลี พบวา ประชาชนยังไมพอใจในการใหบริการ 
เนื่องจากการเดินทางไมสะดวก ความลาชาในการใหบริการ เจาหนาที่วางอํานาจไมเอาใจใส  
 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชรถ พบวาประชากร
สวนมากไมคอยขามถนนตามทางมาลาย พฤติกรรมการเรียนรูเร่ืองกฎหมายจราจรสวนใหญไมคอย
ถูกตองนัก เร่ืองการใชทางอยางปลอดภัยอยูในเกณฑต่ํา  ขาดความรับผิดชอบ ขาดการเคารพสิทธิ
ซ่ึงกันและกัน ทางดานเจาหนาที่ตํารวจประชาชนสวนใหญมีทัศนคติกับตํารวจจราจรในระดับปานกลาง 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของตํารวจที่ปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
ไมพอใจกับการที่เจาหนาที่ตํารวจวางเฉยและไมเอาใจใสประชาชน 
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