สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

รายงานฉบับสมบูรณ์

การประชุมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
(ครัง้ ที่ 1)

นโยบายและมาตรการด้านการจราจร

สิงหาคม 2557

คํานํา
รายงานฉบับนี้ของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เป็นผลจากการศึกษาและจากการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในเมืองหาดใหญ่ เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการในการ
แก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหา 3 ด้านด้วยกัน คือ
1. ด้านการจราจร
2. ด้านอุทกภัย และ
3. ด้านทิศทางการพัฒนาเมือง
รายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน โดยแต่ละเล่มจะเป็นผลการศึกษาในแต่ละด้าน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
การศึกษาครั้งนี้เป็นการดําเนินการภายใต้กระบวนการสมัชชาประชาชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มี
การดําเนินการเช่นนี้ในภูมิภาค สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่จึงถือเป็นสมัชชาประชาชนระดับท้องถิ่น
แห่งแรกของประเทศไทย โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ขึ้น โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานกรรมการสมัชชาฯ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายให้ทํางานเป็นอนุกรรมการวิชาการ และเป็นผู้ทําการศึกษา
เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหาทั้ง 3 ด้าน
คณะทํางานได้ศึกษาและรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบในปัญหาทัง้ 3 ด้าน
จัดทําเป็นเอกสารเพื่อนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรเอกชน และตัวแทนประชาชน) โดยได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในแต่ละด้านขึ้นด้านละ 2 ครั้ง คือในช่วงปลายเดือน มิถุนายน และ
กรกฎาคม 2557 และได้ปรับปรุงเอกสารจากข้อเสนอแนะเหล่านั้น นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60
ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมดังกล่าวโดยมีการแก้ไขปรับปรุง
เล็กน้อย
คณะผู้ศึกษาและจัดทํารายงานฉบับนี้ใคร่ขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณ ในการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นและการประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อาํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ และอนุญาตให้บุคลากรมาร่วมทํางานนี้ สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรบางส่วนและ
ให้ความช่วยเหลือในงานด้านเลขานุการ และ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้
การสนับสนุนในงานเอกสารและการประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่
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ส่วนที่ 1

สถาณการณ์ของปัญหาและมติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๑

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
การจัดการด้านการจราจร

ขอบเขต
การจัดการปัญหาการจราจรและการคมนาคมขนส่ง ครอบคลุมประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้คนในสังคม ๓ ด้าน คือ อุบัติเหตุจราจร, การคมนาคมขนส่ง, และ มลภาวะจากการจราจร ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งโลก และทั้งประเทศ
แม้รายละเอียดการจัดการหลายเรื่องในที่นี้ จะข้องเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันในที่แห่งอื่นๆ ของประเทศไทยอย่าง
เป็นสากล แต่ขอบเขตของการจัดการในครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหานครหาดใหญ่ และ
เส้นทางที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองใกล้เคียง
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
๑. อุบัติเหตุจราจร
อุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นเรื่องสากล นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต้องเผชิญกับปัญหานี้ไม่แตกต่างจากที่
อื่นๆ ของประเทศ และของทั้งโลก โดยมีขนาดของปัญหายิ่งใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยของโลกอีกด้วย และแม้แต่ขนาดของ
ปัญหานี้ก็ยังไม่ชัดเจนนัก ขึ้นกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลายแหล่งมาก เฉพาะที่มีการรายงานโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่
ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒๘ โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติของสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๘ มีผู้เสียชีวิตจากการชนที่
เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่เฉลี่ยปีละกว่า ๑๐๐ ราย บาดเจ็บสาหัสเฉลี่ยกว่า ๑,๔๐๐ คน บาดเจ็บเล็กน้อยเฉลี่ยกว่า
๔,๕๐๐ ราย และเกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นจวบถึงปัจจุบัน อัตรานี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนัก
อุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาระดับโลกและระดับชาติ ประเทศไทยได้บรรจุเรื่องนี้เป็น วาระแห่งชาติ ภายใต้
โครงการ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ค.ศ. 2011-2020) ของสหประชาชาติ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๖ อุบัติเหตุจราจรทางถนนของประเทศไทยติดอันดับ ๓ ของโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
เท่ากับ ๓๘.๑ คน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่ามีการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั่วโลกกว่า ๑.๓ ล้าน
รายต่อปี หรือกว่า ๓,๕๐๐ รายต่อวัน และบาดเจ็บอีกนับแสนคนต่อวัน ในจํานวนนี้ เกือบร้อยละ ๖๐ มีอายุ
ระหว่าง ๑๕-๔๔ ปี และยังรายงานด้วยว่าอัตราการเสียชีวิตร้อยละ ๙๐ เกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนาและ
ประเทศที่มีรายได้ระดับต่ํา-ปานกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารโลกได้รายงานว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
กําลังพัฒนา มีประชากรกว่า ๖๗ ล้านคน (มากเป็นอันดับที่ ๒๐ ของโลก) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น กรมทางหลวง
รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ รวมกว่า ๔๖,๐๐๐ ราย (เฉลี่ย ๙,๓๐๐
รายต่อปี) และมีผู้บาดเจ็บเกือบ ๖ แสนคน (เฉลี่ย ๑.๒ แสนคนต่อปี) ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้มาจากรายงานที่มีการรับ
แจ้งเหตุเท่านั้น และยังไม่นับรวมส่วนที่มีการไกล่เกลี่ยยอมความกัน ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลในระดับที่น้อยกว่าที่เกิดขึ้น
จริงมาก ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีรายงานตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ประมาณ ๑๓,๐๐๐ รายต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้คาดคะเนตัวเลขไว้ที่สองเท่าของที่
กระทรวงสาธารณสุขรายงาน กล่าวคืออยู่ที่ระดับไม่ต่ํากว่า ๒๖,๐๐๐ รายต่อปี (และนี่คือที่มาของตัวเลขอัตราการ
เสียชีวิตต่อแสนประชากรเกือบ ๔๐) และถ้าหากพิจารณาแนวโน้มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา อุบัติเหตุได้
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๑-๑/๘

เกิดขึ้นสูงมากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗ จากนั้นแม้จํานวนอุบัติเหตุได้มีแนวโน้มลดลง แต่ความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ ยังสูงคล้ายเดิม (กรมทางหลวง, ๒๕๕๖)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้รายงานว่า ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน มีมูลค่าประมาณร้อยละ ๒.๘๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product หรือ GDP) และในปีก่อนหน้านั้น สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข., ๒๕๕๕) ได้
ระบุผลการวิจัยว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุ ที่ทําให้เกิดผู้เสียชีวิต มีค่าเฉลี่ยประมาณ ๕.๓ ล้านบาท
ต่อราย ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่ทําให้เกิดมีผู้พิการนั้นยิ่งสูญเสียสูงกว่า โดยอยู่ที่ประมาณ ๖.๒ ล้านบาทต่อคน และเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรกับอีกสิบกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย
อยู่ในลําดับที่ ๑ โดยมีผู้พิการทางสมอง แขน และ ขา อยู่ในลําดับต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ทั้งนี้ การ
เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ๐.๔๒ ราย พิการ ๐.๐๓ คน บาดเจ็บสาหัส ๐.๗๙ คน และบาดเจ็บ
เล็กน้อย ๒.๗๖ คน (สํานักอํานวยความปลอดภัย, ๒๕๕๖)
จังหวัดสงขลา หนึ่งใน ๗๗ จังหวัดของประเทศไทย มีปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนอยู่ในระดับสูง จาก
ข้อมูลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดที่มีประชากรเกือบ ๑.๔ ล้านคนแห่งนี้ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๒๒๒ ราย โดยที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขสูงกว่า ไปอยู่ที่ประมาณ ๓๐๐ ราย ซึ่งจากที่
กล่าวถึงข้างต้นถึงการประมาณการในระดับชาติโดยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงใน
จังหวัดสงขลาจากการจราจรทางถนน คงมีมากกว่าตัวเลขสูงสุดนี้อีกหนึ่งเท่าตัว ในจํานวนนี้ อําเภอหาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นอําเภอที่ใหญ่ที่สุดใน ๑๖ อําเภอของจังหวัดสงขลา มีส่วนในการสร้างสถิติสูงมากดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากถือ
เกณฑ์การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจจากการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บพิการของ สนข. ข้างต้น ปีหนึ่งๆ ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนถนนเฉพาะในเมืองหาดใหญ่จะคิดเป็นเงินหลายพันล้านบาท
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอําเภอหาดใหญ่ร้อยละ ๘๐ เกิดกับจักรยานยนต์ โดย ๗ ใน ๑๐ เกิดกับผู้ที่มีอายุต่ํากว่า
๒๕ ปี ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่ อายุเฉลี่ยผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ มีแนวโน้มลดลงๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีอยู่ ๓ อย่าง คือ ผู้ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ และสภาพถนน/สิ่งแวดล้อม
อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ห่วงโซ่ ที่มักเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่อเนื่องหลายอย่าง ซึ่งอาจเกิดจาก
ความผิดพลาดของคน ของรถ หรือ ของถนน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ร่วมจากสองในสามปัจจัย หรือร่วมจากทั้ง
สามปัจจัย รายงานสถานการณ์สุขภาพประเทศไทย (๒๕๔๙) ระบุว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการจราจรร้อยละ
๗๗.๕ มาจากคน ร้อยละ ๑.๓ มาจากรถ และร้อยละ ๐.๔ มาจากถนน/สิ่งแวดล้อม ที่เหลือนั้นมาจากปัจจัยร่วม ซึ่ง
สรุปได้ว่า “คน” ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน มีส่วนในการเป็นสาเหตุมากกว่า ๓ ใน ๔ ของเหตุที่เกิด
ที่ผ่านมา หน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรทางถนน มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคกึ่งรัฐ
ตัวอย่างภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช), หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น กรมทาง
หลวง (ทล) สํานักงานตํารวจทางหลวง กรมทางหลวงชนบท (ทช) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข) และกรมการขนส่งทางบก โดยเฉพาะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ), หน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เช่น กองควบคุมโรค โดยเฉพาะสํานักระบาดวิทยา ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ) และโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น ศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เช่น มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
ตัวอย่างภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิมิตรภาพ
สามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง), ชมรมต่างๆ เช่น ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ ชมรมคนรักเมืองหาดใหญ่,
บริษัทประกันภัยต่างๆ เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด และ บจก ประกันคุ้มภัย
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ตัวอย่างภาคกึ่งรัฐ ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (สช) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ตั วอย่า งหน่ วยงานเหล่ านี้ ที่ มีม ากมายหลายหลาก ทั้งจํา นวน และ เป้า หมายเฉพาะหน่ว ยงานในการ
ดําเนินงาน แสดงให้เห็นว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง คือ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ การ
ประสานงาน เพื่อเป้าหมายรวม ที่เป็นหนึ่งเดียว
แผนงาน นโยบาย และ มาตรการ สมัชชาสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ ๖๔ เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๕๓ ได้
รับรองคําประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก และประกาศ (A/RES/64/255) ให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็น
ทศวรรษแห่งการกระทําให้เกิดความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการลดการเสียชีวิตเมื่อสิ้นสุดทศวรรษ
ในระดับที่ท้าทาย เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละประเทศ โดยมีกรอบในการดําเนินงานสําคัญ ๕
ประการ คือ
- การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ
- การออกแบบถนนและการจัดการโครงข่ายถนนที่รองรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
- การดําเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของรถ
- การดําเนินการเพื่อให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม
- การปรับปรุงการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากการชน
เกี่ ย วกั บเรื่ องดัง กล่าว รั ฐ บาลไทย ได้ มีม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตามที่ ศปถ กระทรวงมหาดไทย ได้นํ า เสนอ
กําหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และให้มีการขับเคลื่อนการทํางาน
ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ํากว่า ๑๐ คนต่อแสน
ประชากร ที่ประชุม ครม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบ และได้มีมติให้มีการบูรณาการการดําเนินงาน
ทุกภาคส่วน และได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการสําคัญ ๘ ประการ คือ (๑) การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
(๒) การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ (๓) การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
จุดอันตราย (๔) การปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็วในการขับขี่ (๕) การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย
(๖) การพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนน (๗) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ
และ (๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ E เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อกําหนดมาตรการและกรอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การป้องกัน และการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีแนวทางดังนี้:
Engineering ให้แขวงการทาง ทางหลวงชนบท เทศบาล ดําเนินการด้านวิศวกรรม ขีดสีตีเส้น ทําป้ายจราจร
สัญญาณไฟ ป้ายเตือนความเร็ว สร้างสะพานลอย จัดที่พักริมทาง เฝ้าระวังน้ําท่วมถนน ดูแลระบบการระบายน้ํา
Education ให้ศึกษาธิการเขตพื้นที่ ป้องกันภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัด บริษัทกลางฯ ประกันสังคม แรงงาน
จังหวัด โรงงาน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ให้ความรู้และการศึกษา เน้นที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา พนักงาน
Enforcement ให้ ตํารวจภูธรและตํารวจทางหลวง บังคับใช้กฎหมาย เพิ่มการจับ/ปรับในอัตราสูงสุดตาม
มาตรการ ๓ม ๒ข ๑ร โดยให้กําหนดวันบังคับใช้กฎหมาย และให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ๑ เดือน
Evaluation ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง ป้องกันภัยจังหวัด รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทุกเดือน และรายงานต่อกระทรวงเพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี
Emergency Medical Service ให้ กระทรวงสาธารณสุข และ สพฉ เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ
และรูปแบบความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน
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นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในฐานะส่วนหนึ่งของประเทศไทย คงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้สั่งการมาในเรื่องนี้ และหลายความคิดจากสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ในเรื่องนี้ก็
สะท้อนถึงแนวทางในทิศทางเดียวกับที่นโยบายระดับชาติได้กําหนด
๒. การคมนาคมขนส่ง
เมื่อพิจารณาภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยมี
ทางหลวงรวมระยะทาง ๖๒,๐๖๐ กิโลเมตร ทางหลวงชนบท ๑๔๘,๗๖๑ กม. ทางหลวงท้องถิ่น ๓๓๘,๒๕๐ กม.
ทางรถไฟ ๔,๐๔๓ กม. ทางน้ําในแผ่นดิน ๕,๒๔๗ กม. มีท่าอากาศยานที่ใช้งาน ๓๒ แห่ง ที่ไม่ใช้งานอีกหลายสิบ
แห่ง มีท่าเรือทางทะเล ๑๒๒ แห่ง และมีแผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
คมนาคมขนส่งในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) รองรับการ
เดินทางอย่างเป็นโครงข่ายและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น สําหรับโครงการนี้ ในที่นี้ ครั้งนี้ จะมีการ
พิจารณาถึงการจราจรทางบกเป็นหลักเท่านั้น
โครงข่ายถนน ถนนได้รับการจําแนก เพื่อการวางแผนและควบคุมการใช้ที่ดินตามแนวถนน และเพื่อการ
ควบคุมการเข้าถึง ออกเป็น ๕ ลักษณะ คือ ๑. ทางด่วน ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นแบบที่ควบคุมการเข้าถึงอย่างเต็มที่
(Freeway) และแบบที่ควบคุมการเข้าถึงบางส่วน (Expressway), ๒. ถนนสายหลัก ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นถนนสาย
หลักเอก (Major Arterial) และถนนสายหลักโท (Minor Arterial), ๓. ถนนสายรอง (Collector), ๔. ถนนท้องถิ่น
(Local), และ ๕. ถนนตันและซอยสาธารณะ (Cul-de-sac และ Public Lane) ถนนเหล่านี้ควรได้รับการใช้งาน
อย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เช่น ทางหลัก ที่ต้องการความจุและความเร็วสูง ไม่ควรมีรถจอดและรถวิ่งช้า เป็นต้น
การติดขัดและการจัดการจราจรบนท้องถนน ปัจจุบัน ยานพาหนะจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั่วประเทศมีกว่า ๓๑ ล้านคัน ในจํานวนนี้เป็นรถจักรยานยนต์กว่า ๑๘ ล้านคัน หรือ
ประมาณร้ อ ยละ ๖๐ ของยานพาหนะจดทะเบี ย นทั้ ง หมด พาหนะจํ า นวนกว่ า ๗ ล้ า นคั น จดทะเบี ย นที่
กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดสงขลามีการจดทะเบียนประมาณ ๗ แสนคัน ส่วนสัดส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ที่
ประมาณร้อยละ ๗๐ ของยานพาหนะที่จดทะเบียนในจังหวัด
ถ้าไม่นับการเดินเท้าแล้ว การเดินทางบนท้องถนนสามารถจําแนกออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคล และส่วนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดการจราจรติดขัด คือ จาก
ยานพาหนะส่วนบุคคล ที่บ่อยครั้งมีมากจนเกินความจุถนน ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มี ยังมีไม่พอ ยัง
ไม่เชื่อมต่อ ยังไม่สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางได้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านเส้นทาง จํานวน และ
ความถี่ ให้เป็นที่พึงใจ หรือให้มีศักยภาพเป็นทางเลือกแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลได้ ในการขนถ่ายผู้เดินทาง
ปริมาณเท่ากัน ยานพาหนะส่วนบุคคลจะครอบครองพื้นที่ถนนสูงมากเมื่อเทียบกับระบบขนส่งสาธารณะ แต่การที่
จะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะนั้น จะต้องทําอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ครอบคลุมเชื่อมต่อ ปลอดภัย ตรงเวลา ราคารับได้ ฯลฯ ในส่วนของการเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัวนี้
นอกจากเรื่องพื้นที่ที่ต้องใช้มากแล้ว ยังมีปัญหาการติดขัดการจราจรจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ขาดระเบียบ
วินัยในการใช้เส้นทางร่วมกัน การปนเปยานพาหนะหลายขนาดหลากชนิดในพื้นที่เดียวกันแต่ต่างจุดประสงค์การ
เดินทาง ไม่เหมาะกับลําดับชั้นของถนนที่ได้มีการจําแนก/ออกแบบตามทฤษฎี และการจัดการและการควบคุม
การจราจร ที่ยังพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลได้อีกมาก เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การจัดระบบสัญญาณไฟ
เป็นต้น
นอกจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกกฎหมาย หลายอย่างแล้ว พฤติกรรม
การจอดรถในเขตชุมชน ซึ่งแพร่หลายคล้ายโรคติดต่ออย่างยิ่ง ทั่วประเทศ คือ การจอดในที่ที่ห้ามจอด การจอดรถ
ซ้อนคัน การจอดกีดขวางการจราจร สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะส่งเสริมให้โอกาสการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อ
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๑-๔/๘

ความคล่องตัวของกระแสจราจรจากความจุถนนที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การจอด
ในที่ที่ห้ามจอด ที่ มีผู้ กระทํ าความผิดมากกว่า ๒ แสนรายต่อปีในกรุ งเทพมหานคร ทําให้ เจ้ าหน้าที่ตํารวจนํา
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒ มาตรา ๕๙ และ ๑๕๙ มาบังคับใช้นําร่องในปี ๒๕๕๗ (๒๕ ปีให้
หลัง) นั่นคือ มาตรการการยกรถบนถนนสายหลัก ๑๐ สาย ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศอาจใช้เป็นตัวอย่างได้
ในส่วนของความรู้และทักษะในการขับขี่ กรมการขนส่งทางบกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ปรับมาตรฐานการสอบ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ เพิ่มมาตรการคุมเข้มการสอบใบขับขี่โดยปรับความยากและจํานวนของข้อสอบข้อเขียนใน
การขอรับใบอนุญาตขับรถ จากเดิมที่รวบรวมไว้ ๓๐๐ ข้อและสุ่มมาใช้สอบ ๓๕ ข้อ เพิ่มมาเป็น ๑,๐๐๐ ข้อ และ
สุ่มสอบ ๕๐ ข้อ พร้อมทั้งเพิ่มเกณฑ์การวัดผลจากร้อยละ ๗๕ เป็นร้อยละ ๙๐ ก่อนมีสิทธิ์ไปสอบขับภาคปฏิบัติ
และยังปรับเพิ่มชั่วโมงการอบรมหลังการสอบผ่าน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งกําหนดไว้ที่ ๑๒ ชั่วโมง ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา แต่ก็ยังมิได้ปรับมาตรการการสอบทักษะการขับขี่ให้ออกนอกสถานที่
บริการที่ได้รับจากระบบขนส่งสาธารณะ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รายงานว่า ในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ สัดส่วนของการใช้บริการยานพาหนะสาธารณะในประเทศ คือ แท็กซี่ร้อยละ ๒, รถรับส่ง
พนักงานร้อยละ ๖, รถโดยสารระหว่างจังหวัดร้อยละ ๗, รถเมล์ร้อยละ ๘, รถโดยสารนําเที่ยวร้อยละ ๑๖, รถ
โดยสารปรับอากาศร้อยละ ๓๐, และรถตู้โดยสารสาธารณะร้อยละ ๓๑
รถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นยานพาหนะสาธารณะยอดนิยมในสมัยนี้นั้น มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่นําไปสู่
การเสียชีวิตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของการตาย ๖ รายต่อเดือน ทางเลือกของผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างจํากัด นําไปสู่การ
ขาดการได้รับบริการที่ดี การได้รับบริการที่ไม่เป็นระบบและไม่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น รอบระยะเวลาการเดินรถ การ
เสริมที่นั่งในตัวรถ การไม่มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง การใช้ความเร็วในการขับขี่ การเข้าถึงการบริการ และการเรียกเก็บ
ค่าโดยสาร เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้มาใช้บริการ
แผนงาน นโยบาย และมาตรการ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติรับ แผนหลักการ
พัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และให้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
และเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงาน/บูรณาการร่วมกันต่อไป โดยสรุป แผนหลักนี้มีสาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การขนส่ง ที่ยั่งยืน
พันธกิจ พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบาย ขับเคลื่อนการพัฒนา กํากับดูแล และ
บูรณาการการขนส่งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ให้มีบริการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง คุ้มค่า และ
เป็นธรรม
เป้าประสงค์
๑. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ของประตูการค้า และการปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยง รวมถึงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวก
๒. ให้มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระดับการให้บริการที่ดี เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน โดย
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกําหนดรูปแบบและ
แนวเส้นทางขนส่งหลักระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่และชุมชน
๓. ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ที่สําคัญคือ ต้องให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัย
๔. ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ํา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อให้มีใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาด
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๑-๕/๘

๕. ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่
เชื่อถือได้ เข้าถึงสะดวก และมีค่าโดยสารที่เหมาะสม การปรับปรุงระบบการขนส่งเชื่อมโยงกับการขนส่งสาธารณะ
และ การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง
๖. เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่ง โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลด
ปัญหาคอขวด เชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางและการบริหารจัดการจราจร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาในการเดินทาง
จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในระดับประเทศข้างต้น หน่วยงานในระดับท้องถิ่นอย่างมหานครหาดใหญ่
สามารถรับไปดําเนินการได้หลายส่วน ดังเช่นในส่วนที่เน้นในข้อที่ตรงกับความต้องการของสมัชชาประชาชนนคร
หาดใหญ่
อนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัจจุบัน ได้มีการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและ
จราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. การก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ ๒ จังหวัดสงขลา (ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) ตามโครงการเพื่อพัฒนาการขนส่งทางน้ําและระบบโลจิสติกส์, ๒. การเร่งรัดขยายทางสาย
ประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) รวมระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร, และ ๓. การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการมอเตอร์เวย์ (หาดใหญ่-สะเดา)
๓. มลภาวะจากการจราจร
การจราจรก่อให้เกิดมลภาวะในระดับความสูงเดียวกันกับที่ผู้ใช้บริการดํารงชีพอยู่ ทําให้ผลกระทบมีลักษณะ
เข้มข้นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่อง ควัน เขม่า ก๊าซ ฝุ่นละออง เสียง และการสั่นสะเทือน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สุขภาพในระยะยาว จนนําไปสู่ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากภัยที่ส่วนใหญ่มองไม่เห็น แต่ภัยเหล่านี้ กลับยัง
ไม่ได้รับความสนใจศึกษามากเท่าที่ควรในปัจจุบัน ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงความใส่ใจในการ
แก้ไขปัญหาจากความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาเท่าที่มีอยู่
มีรายงานว่า สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งาน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ เ ป็ น ประจํ า ทุ ก ปี โดยได้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบมลพิ ษ จากยานพาหนะใช้ ง าน อั น
ประกอบด้วย รถยนต์เบนซินส่วนบุคคล รถยนต์เบนซินรับจ้าง รถยนต์ดีเซลประเภทต่างๆ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถยนต์สามล้อเครื่อง สําหรับจังหวัดสงขลา ผลการตรวจปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียง
จากยานพาหนะใช้งานในจังหวัดเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีรายละเอียดคือ รถที่จดทะเบียนตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๓ มีค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ๐.๙๗ % โดยปริมาตร, ค่าเฉลี่ยระดับเสียง ๘๔.๑ เดซิเบล เอ (ไม่
ทราบแน่ชัดถึงระยะห่างของเครื่องวัดจากจุดกําเนิดเสียง) ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความหมายที่สําคัญจากค่าเหล่านี้
ยังคงไม่ได้รับการตีความเผยแพร่ให้รับรู้กันในวงกว้าง ว่าแปลว่ามีผลกระทบเปรียบเทียบในระดับใด และก็ยังคงมี
ช่องว่างของความรู้ช่องใหญ่มาก ว่าในสภาพพื้นที่จริงกลางชุมชน ณ จุดที่ที่มียานพาหนะหนาแน่น ค่าเหล่านี้จาก
ยานพาหนะจํานวนมาก ซึ่งก็มียานพาหนะที่จดทะเบียนก่อนหน้าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวนมากด้วย ได้รวมกันออกมา
ในปริมาณเท่าใด ในลักษณะใด แปลว่าอะไร และควรต้องมีการเผยแพร่/รณรงค์/ควบคุม เช่นไร เป็นต้น
ควัน สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ นอกจากจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว คือ จากยานพาหนะ เมื่อต้นปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร และกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณ สน.
คู่ขนานลอยฟ้า ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ และสาย ๓ เปิดจุดตรวจวัดค่ามลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ทุกชนิด โดยใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดกระดาษกรองอากาศ และเครื่องวัดความทึบแสง พบว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่กว่าร้อยละ ๘๐ มี
ปัญหาไอเสียควันดําเกินค่ามาตรฐาน ในเขตจังหวัดสงขลา สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / หลัก ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๑-๖/๘

มลพิ ษ ได้ ร ายงานปริ ม าณมลพิ ษ ทางอากาศ (ควั น ดํ า ) จากยานพาหนะ ๒ ประเภท คื อ รถบรรทุ ก และรถ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) ที่ใช้งานในเขตจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ ว่า ปริมาณการปล่อย
ควันดําเกินค่ามาตรฐานของยานพาหนะทั้งสองประเภท มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔๘.๕ และ ๕๑.๖ ตามลําดับ
กล่าวคือ ประมาณครึ่งหนึ่งของรถสองประเภทนี้ในจังหวัดสงขลา มีปัญหาการก่อเกิดควันดําเกินค่ามาตรฐาน
เสียง โดยทั่วไป มาตรฐานระดับเสียงแวดล้อมกําหนดค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๗๐ เดซิเบล (เอ) จากการ
ตรวจสอบต่อเนื่องตลอดทั้งปีของสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ พบว่า ระดับเสียงใน
พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สถานีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระดับเสียง ๒๔ ชั่วโมง เฉลี่ยต่ําสุดอยู่ที่ ๕๒.๒ เดซิเบล (เอ) และเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ ๗๗.๙
เดซิ เ บล (เอ) อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ค่ า ระดั บ เสี ย งแวดล้อ มส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ภ ายในมาตรฐาน แต่ สํ า หรั บ เสี ย งจาก
การจราจรนั้น ตําแหน่งที่วัดมีความสําคัญยิ่ง ว่ากําหนดให้อยู่ห่างจากกระแสจราจรแหล่งการเกิดเสียงเพียงไร อีก
ทั้งพื้นที่ถนนและทางแยกถนนแต่ละแห่งนั้นก็แตกต่างกัน และที่สําคัญ ค่าเสียงจากการจราจรที่ส่งผลกระทบยัง
ขึ้นอยู่กับค่าสุดยอด (peak) ของเสียง และความยาวของช่วงเวลาในการได้รับเสียงที่ระดับใกล้จุดสุดยอด เสียงที่ดัง
มากๆ ที่เกิดขึ้น แม้ในช่วงสั้นๆ ก็มีผลต่อการได้ยินของมนุษย์ในระยะยาว ดังนั้น แม้ว่าเวลาอื่นๆ ของวันจะมีระดับ
เสียงต่ํา ซึ่งทําให้ค่าเฉลี่ยต่ํา แต่เสียงที่สูงมากหนึ่งๆ ก็อาจได้ทําลายการได้ยินไปเรียบร้อยแล้ว จากรายงานของกรม
ควบคุมมลพิษ ในเมืองหาดใหญ่ ระดับเสียงจากรถบรรทุก และรถดีเซลขนาดเล็ก (รถปิคอัพ) ในปี ๒๕๕๓ มี
ค่าเฉลี่ย ๙๔.๒ เดซิเบล (เอ) และ ๘๙.๗ เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ
การสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนจากการจราจรมีผลต่อสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์อาศัยอยู่หรือใช้งานอยู่ มาตรฐาน
DIN ๔๑๕๐-๒ – Part ๒ – Human Exposure to Vibration in Buildings ได้ระบุความสั่นสะเทือนที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง และความรู้สึกของมนุษย์ โดยเฉพาะจากการเคลื่อนที่ของรถไฟ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบ
การศึกษาอย่างเป็นทางการอย่างจริงจังถึงระดับการสั่นสะเทือนของโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการจราจรทางถนนใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ถ้ามี) และมาตรการที่ควรมีการดําเนินการลดปัญหา (ถ้ามี)
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางบก ปัจจุบัน นโยบายด้านนี้ของรัฐ ไม่ได้
ถูกระบุไว้ชัดเจนเจาะจง แม้จะมีกล่าวถึงในหลายๆ นโยบาย เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลายๆ
ฉบับ, นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจร คือ การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (ระบบ
รางและการขนส่งทางน้ํา แทนการขนส่งทางถนน) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์
ส่วนบุคคล เพื่อประหยัดพลังงานและทรัพยากร และเพื่อช่วยลดมลพิษ
นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙ (นโยบาย ๒๐ ปี) มี
นโยบายที่สําคัญ ๖ ประการ คือ นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ, นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ, นโยบายแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม, นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน, นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม,
และ นโยบายเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างนโยบายเหล่านี้ บ่งบอกถึงภาพกว้างซึ่งยังคงต้องรอการกระชับมาตรการต่อไป
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
ขอให้สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ พิจารณา ร่างมติ ๑
______________________________________________
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สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑)

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / มติ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
การจัดการด้านการจราจร

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ครั้งที่หนึ่ง
ได้พิจารณา รายงานเรื่องการจัดการด้านการจราจร แล้ว
รับทราบ ว่า สถานการณ์ด้านการจราจรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ยังคงมี
แนวโน้มขาดการกระชับการควบคุม และยังรอคอยการพัฒนาและปรับปรุงอีกหลายส่วน ทั้งในด้านอุบัติเหตุ การ
คมนาคมขนส่ง และมลภาวะจากการจราจร ในด้านอุบัติเหตุ มีความสูญเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในจังหวัด
สงขลา และในอําเภอหาดใหญ่ ปีหนึ่งๆ นับร้อยราย มีการบาดเจ็บ พิการ สูญเสียทรัพย์สิน จํานวนมาก ไม่ต่างมากไป
จากที่เกิดขึ้นในที่อื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งก็เป็นประเทศที่มีความสูญเสียติดอันดับต้นๆ ของโลก และยังขาดการ
พัฒนาด้านวินัยจราจร การพัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุ การสืบค้นสาเหตุของอุบัติเหตุในเชิงลึก การปรับปรุงป้าย
บริการข้อมูล/ป้ายให้ความรู้/ป้ายเตือนภัย การให้ความรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และการเร่งรัดแก้ไขจุดเสี่ยง
จุดอันตรายในเขตเมือง ในด้านการคมนาคมขนส่ง มีปริมาณยานพาหนะส่วนตัวจํานวนมาก ชาวสงขลาเกือบ ๑.๔
ล้านคนครอบครองยานพาหนะกว่า ๐.๗ ล้านคัน ส่วนใหญ่แล่นอยู่ในชุมชนใหญ่อย่างมหานครหาดใหญ่/สงขลา มี
การติดขัดของการจราจรจากการใช้รถใช้ถนน ขาดระเบียบวินัยในการใช้งาน และยังขาดการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ การให้ความคุ้มครองผู้โดยสารจากระบบขนส่งสาธารณะ การทําท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ การจัด
ระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการจัดทําโครงการเพื่อรองรับการขยายเมือง ในด้านมลภาวะจาก
การจราจร น่าจะมีปัญหาทั้งเรื่อง ควัน เสียง และการสั่นสะเทือน แต่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาถึงขนาดและผลกระทบ
และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงระดับของพิษภัยเพื่อความรู้/ความเข้าใจ สําหรับการหลีกเลี่ยง/ลดละ/แก้ไข
ตระหนัก ว่า การจัดการด้านการจราจร เป็นงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานหนึ่งๆ ที่จะสามารถ
บริหารจัดการได้เพียงลําพัง เพราะมีทั้งด้านวิศวกรรมถนน (Engineering: การออกแบบเส้นทางให้มีความปลอดภัย
ความจุ และการเข้าถึง), การศึกษา (Education: ความรู้กฎจราจร/มารยาทการใช้รถใช้ถนน และทักษะการขับขี่),
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement: การป้องปรามและจับปรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ), การรักษาพยาบาล
(Emergency Medical Services: การดูแลผู้บาดเจ็บจากการชน อย่างถูกต้องและอย่างทันท่วงที), และการให้
อํานาจบริหารจัดการให้แก่ท้องถิ่น (Empowerment: การให้ท้องถิ่นได้มีอํานาจควบคู่กับการมีหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย) ซึ่งการดําเนินงานในแต่ละด้านนั้นล้วนมีข้อจํากัด มีเป้าหมาย ความรู้ความชํานาญ ความรับผิด และ
ความรับชอบ ในหน้าที่เฉพาะ ปริมาณผู้ปฏิบัติงาน และข้อจํากัดด้านงบประมาณ ที่ต่างกัน การดําเนินการโดย
หลายๆ หน่ วยงานนั้ น จั กต้ องมีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมื อระหว่าง
หน่วยงานแล้ว การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังคงต้องการความยอมรับและความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนและชุมชนเป็นอย่ างมาก จึงจําต้ องมีการวางแผนการบริหารจัดการอย่ างเหมาะสม ครอบคลุม
ต่อเนื่อง และอย่างเป็นเครือข่าย
ห่วงใย ว่า การดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในประเทศและในท้องถิ่น ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเนิ่นนานเท่าที่
จะจดจําความกันได้ (จนชาชิน) นี้ ได้เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะยังขาดความ
จริงใจ/จริงจังจากหลายฝ่าย ยังมีช่องว่างของการประสานงาน/ประสานแผน ยังขาดการขับเคลื่อน/ผลักดันให้
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๒-๑/๖

แนวนโยบายได้ดําเนินไปตามแผน ยังขาดการประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงรูปแบบ
การทํางานต่อๆ ไป และที่น่าห่วงใยที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน/ถนน/รถ นี้ ก็คือเรื่องของปัจเจกชน เรื่องของ
ประชาชน ที่ผ่านๆ มา ประชาชนในสังคมและชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไป แม้จะยังขาดแคลนสื่อด้านอุบัติเหตุจราจร
การคมนาคมขนส่ง มลภาวะจากการจราจรไปบ้าง ก็มิได้ถึงกับขาดความรู้ หากแต่ขาดความใส่ใจ/ความเข้าใจ
ความรู้จักละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมทาง และความรู้ความตระหนักว่า ภัยเป็นของตน
ผลเป็นเพราะเรา และคาดหวังว่า สมัชชาประชาชน จะเป็นก้าวย่างที่สําคัญก้าวหนึ่ง ที่จะนําพาไปสู่การดําเนินการ
อย่างยั่งยืน/ต่อเนื่อง ของการแก้ไขปัญหาจราจรขนส่งในมหานครหาดใหญ่และปริมลฑล ร่วมกัน
กังวล ว่า ในการผลักดัน/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหาจราจรขนส่งให้สัมฤทธิ์ผลนี้ หลายส่วนไปข้องเกี่ยวกับ
นโยบายระดับชาติ ซึ่งเป็นทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดีคือ การดําเนินการตามนโยบายระดับชาตินั้น คงได้รับความ
สนับสนุน ไม่ถูกต่อต้าน แต่ข้อเสียคือ เรื่องใหญ่ระดับชาติมักมีช่องว่าง แนวทางการดําเนินนโยบายระดับชาติยังขาด
ความชัดเจนของการที่จะให้ความสนับสนุน ทั้งด้านความรู้และด้านงบประมาณ เช่น ในด้านอุบัติเหตุ ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัย ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ได้รับการประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านมาหลายปี ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ หลาย
หน่วยงานรวมถึงประชาคมในท้องถิ่น อาจยังไม่ทราบว่าได้มีนโยบายเช่นนี้ และรัฐได้มีการดําเนินนโยบายนี้ใน
ระดับมหภาคไปแล้วเช่นไร ได้ผลลัพธ์ ได้ปรับปรุงรูปแบบวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลให้เป็นไปในรูปแบบอื่นแล้วเช่นไร มี
งบประมาณสนับสนุนท้องถิ่นเช่นไร เท่าไร เป็นต้น ในการที่จะสามารถให้ท้องถิ่นได้ช่วยทําให้อัตราการเสียชีวิตจาก
การจราจรบนท้องถนน ลดลงจากที่เป็นอยู่เกื อบ ๔๐ ต่อแสนประชากร ให้เหลือ ๑๐ ต่อแสนประชากร ตาม
นโยบายที่ได้ประกาศเจตนารมณ์แน่ชัดภายในเวลาอีกไม่กี่ปีที่เหลืออยู่ได้ ในด้านการขนส่ง การดําเนินการก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมือง โครงการก่อสร้างทางพิเศษไปยังชายแดน และการสนับสนุนงบประมาณจัดระบบขนส่งสาธารณะใน
ท้องถิ่น คงต้องได้รับการเร่งรัด/สนับสนุนจากรัฐบาลเท่านั้นจึงจะสัมฤทธิ์ผล ในด้านมลพิษจากการจราจร ประชาชน
ส่วนใหญ่อาจยังไม่ตื่นถึงภัยรอบตัว อาจยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่ภัยนั้นติดอยู่แค่ลมหายใจและโสตประสาท
สัมผัสในระดับเดียวกับยานพาหนะ หากท้องถิ่นหาดใหญ่และสมัชชาฯ จะพลิกวิกฤติเหล่านี้ให้เป็นโอกาส ด้วย
ความสํา เร็ จ ในการนํา พาให้ ท้ องถิ่ น ได้ เ ป็นต้ น แบบนํ าร่อ งให้ม ากที่สุ ด เท่าที่ จะทํ า ได้ ในส่ วนย่ อย ก็ อ าจทํ าให้
นโยบาย/มาตรการ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ ที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําใน ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนใน
การปรับใช้นโยบายระดับชาติ และนโยบายในเรื่องสุขภาพมากขึ้น และ..
จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะหน่วยงานหลักเจ้าของพื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลักในการพิจารณา
ประสานงานให้มีผู้เข้าร่วมดําเนินการตามที่เห็นควรในแต่ละกิจกรรมในแต่ละหัวข้อย่อยในข้อ ๑ นี้ เช่น ร่วมกับ
สถานี ตํ า รวจภู ธ รหาดใหญ่ / สถานี ตํ า รวจภู ธ รคอหงส์ และ/หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ/หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ และ/หรือ แขวงการทางสงขลา/สํานักงานบํารุงทางสงขลาที่ ๒ สํานักทางหลวงที่
๑๕ สงขลา และ/หรือ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และ/หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ/หรือ
สํานักงานจังหวัดสงขลา และ/หรือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา และ/หรือ มูลนิธิมิตรภาพ
สามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) และ/หรือ หน่วยงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถานพยาบาลขนาดใหญ่ใน
นครหาดใหญ่ รวมทั้ง มูลนิธิ/ชมรม/ชุมชนตัวแทนสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ไปดําเนินการดังนี้
๑.๑ จัดให้ มี งบประมาณโครงการพั ฒนาฐานข้อมูล อุบัติ เหตุจราจรทางถนน ออกแบบ/ปรั บปรุ ง
ฐานข้อมูลของหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนของรูปแบบร่วม ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สะดวก
และให้มีการจัดตั้งสถานีข้อมูลเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการณ์นี้สําหรับการนําไปสู่การป้องกัน/บรรเทา/
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ และสําหรับการเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้แก่ชุมชน
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๒-๒/๖

๑.๒ จัดให้มีงบประมาณก่อตั้งศูนย์บังคับการควบคุมการจราจร (Traffic Control Center) เพื่อ
ติดตาม ตรวจตรา สอดส่อง ดูแล และปรับแก้สถานการณ์การจราจรบนถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งส่วน
เชื่อมต่อกับพื้นที่ในความควบคุมของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
๑.๓ ปรับปรุงป้ายบริการข้อมูล/ป้ายให้ความรู้/ป้ายเตือนภัยด้านการจราจร ทั้งในส่วนของกายภาพ
สถานที่ ติ ด ตั้ ง และภาษา อนึ่ ง เพื่ อ ความเป็ น สากลรองกั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) สื่ อ
ภาษาอังกฤษบนแผ่นป้ายควรต้องได้ รับการพิ จารณาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถู กต้อง จากผู้มีความรู้จริ งด้ าน
ภาษาต่างประเทศเสียก่อน
๑.๔ ดําเนินการให้ความรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
แบบเวลาจริง (Real time) ในลักษณะที่ได้มีการดําเนินการในที่อื่นอย่างเช่น จ.ส.๑๐๐ การจัดทําเอกสาร/แผ่นปลิว
ให้ข้อมูลข่าวสารเสนอแนะหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามแต่ละวิกฤติ/โอกาส และการสร้างกลไกความร่วมมือ
จากภาคประชาชนโดยจัดให้มีอาสาพัฒนาชุมชนด้านการจราจร/คมนาคมขนส่ง
๑.๕ เร่งรัดแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายจากการจราจรในเขตเทศบาลฯ เช่น เพิ่ม/ปรับปรุง จังหวะและรอบ
เวลาสัญญาณไฟ ติดตั้งกล้องถ่ายภาพการฝ่าสัญญาณไฟแดง (Red Light Camera) และจัดให้มีวงเวียนขนาดเล็ก
เพิ่มเติมอย่างเหมาะสมแทนการใช้สัญญาณไฟ ณ บริเวณทางแยกที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง
๑.๖ เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดสอดส่องความเคลื่อนไหวการจราจรตามแหล่งชุมชน/สถานที่สําคัญๆ
ในเขตเมือง เช่น ตลาด โรงเรียน ศูนย์ราชการ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการสนับสนุนมาตรการทางความมั่นคงด้านการ
ก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายอีกทางหนึ่งด้วย
๑.๗ จัดงบประมาณ ส่งเสริม/พัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง/ชานเมือง เช่น รถรับส่ง
นักเรียน รถเมล์ประจําทาง รถไฟฟ้ารางเบา รวมทั้งป้ายจอดรถและที่พักผู้โดยสาร เส้นทางการเดินรถ ตารางการ
เดินรถที่เข้าใจง่าย/เข้าถึงง่ายจากสังคมออนไลน์
๑.๘ จัดระเบียบให้มหานครหาดใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการกวาดล้างสิ่งกีดขวางสายตาริมถนน จัด
ระเบียบร้านค้าที่ใช้พื้นที่ทางเท้า ปรับปรุง/เพิ่มทางเท้า จัดให้มีหรือเพิ่มให้มี ถนนคนเดิน ตลาดคนเดิน เพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรทางเท้าได้สะดวก ร่มรื่น
๑.๙ ส่งเสริมให้มีการใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทาง (นอกเหนือจากการใช้เพื่อการออกกําลังกาย) ด้วย
การรณรงค์และด้วยการจัดให้มีทางจักรยานและสถานที่จอดรถจักรยานในเขตเมือง รวมทั้งการประสานงานกับกรม
ทางหลวงชนบท ในการพิจารณาจัดให้มีทางจักรยานเลียบฝั่งคลองอู่ตะเภา
๑.๑๐ พิจารณากําหนดความหนาแน่นของประชากรที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใช้ในเขตเทศบาลฯ
พร้อมจัดทําโครงการ/แผนการรองรับการเกิด/การขยายตัว ของเมืองบริวาร ด้วยการพิจารณาจัดสร้างที่จอดรถ
บริเวณชานเมืองที่ทิศต่างๆ ในตําแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการสําหรับการเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งมวลชน
ระหว่างชุมชนภายนอกกับใจกลางเมือง
๑.๑๑ จัดระเบียบ/จํากัดการใช้รถโฆษณาใช้เสียง และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความ
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจราจรและการขนส่ง ด้วยการจัดให้มีการแสดงผลคุณภาพอากาศและ
ระดั บความดังของเสียง ณ บริเวณทางแยกที่มีการจราจรคั บคั่ งผ่านจอ LED พร้อมการเผยแพร่ทางสื่อสั งคม
ออนไลน์
๒. ขอให้สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่และสถานีตํารวจภูธรคอหงส์ ในฐานะหน่วยงานรักษากฎจราจรและ
ความเป็นระเบียบวินัยในสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการประสานงานให้มีผู้เข้าร่วมดําเนินการตามที่เห็น
ควรในแต่ละกิจกรรมในแต่ละหัวข้อย่อยในข้อ ๒ นี้ เช่น ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ/หรือ สํานักงานขนส่ง
จั ง หวั ด สงขลา และ/หรื อ โรงพยาบาล และ/หรื อ สถาบั น /สถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และนั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น
นักวิชาการท้องถิ่นในสาขาวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรจราจร/ขนส่ง นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ (ถ้ามี)
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๒-๓/๖

นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ และ/หรือ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา และผู้นําชุมชนตัวแทนสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ไปดําเนินการดังนี้
๒.๑ กวดขั นและบังคั บใช้กฎหมายอย่ างเข้มงวดในเรื่องการจราจร/คมนาคมขนส่ง โดยเน้นการ
ตรวจจับรถจักรยานยนต์ซิ่งในเขตเมือง/ชานเมือง การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย
การสุ่ ม ตรวจระดั บ แอลกอฮอล์ ใ นผู้ ที่ ดื่ ม แล้ ว ขั บ ขี่ การจอดรถลู ก พ่ ว งบรรทุ ก บนไหล่ ท าง และการตรวจจั บ
ยานพาหนะที่แต่งเติมผิดกฎหมาย รถที่ติดไฟหน้า/ไฟท้ายผิดกฎระเบียบ และรถที่ปล่อยควันดํา
๒.๒ ประกาศพื้นที่กวดขันจราจร จัดระเบียบพื้นที่ที่มีการก่อสร้างริมถนน พื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง
และพื้นที่ที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้าบ่อยครั้ง เช่น สถานศึกษา/โรงเรียน ร้านค้า/ออฟฟิศที่รวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน
โรงพยาบาล ตลาดสดริมถนน ฯลฯ โดยให้กวดขันการจอดรถแช่รอในที่ที่ห้ามจอด การจอดรถบนที่จอดรถประจํา
ทาง การจอดรถซ้อนคัน การจอดรถผิดประเภทที่จอดรถที่ได้กําหนด รวมทั้งให้มีการจัดระเบียบพื้นที่รถสามล้อพ่วง
ข้าง และเข้มงวดวินัยรถตุ๊กๆ/รถสองแถว
๒.๓ จัดให้มีรถยกสําหรับเคลื่อนย้ายพาหนะที่จอดกีดขวางเส้นทาง พร้อมทั้งประกาศให้ชุมชนได้รับรู้
ในวงกว้าง ถึงบริเวณที่ที่จะบังคับใช้ เวลาการจอดที่บังคับใช้ โทษและค่าจับปรับในการถูกยกรถ ฯลฯ
๒.๔ จัดเวลา และบังคับใช้ระเบียบการใช้งานยานพาหนะขนาดใหญ่บนเส้นทางหลักเข้าออกเมือง
และในชุมชนเมือง ตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ให้ระเบียบนั้นบังคับใช้ได้กับยานพาหนะของเทศบาลและของหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ด้วย
๒.๕ ในการกวดขันและบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ ให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม อาสาจราจร
อพปร. ร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการดําเนินการในการจัดจ้าง บริษัท/หน่วยงานเอกชน/กลุ่ม
บุคคล (Outsourcing) มาช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เป็นการลดปัญหาของการขาดบุคลากรตํารวจ
ส่งเสริมให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นการป้องปรามผู้ที่จะกระทําผิด ว่าจะมีโอกาสในการได้รับโทษ ถูกจับ
ถูกปรับจากการกระทําที่ไม่ถูกต้อง มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต
๓. ขอให้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง รั ฐ เป็ น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการประสานงานให้มีผู้เข้าร่วมดําเนินการตามที่เห็นควรในแต่ละกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ
ย่อยในข้อ ๓ นี้ เช่น ร่วมกับ สถาบันการศึกษาอื่นในพื้นที่ และ/หรือ สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่/สถานีตํารวจภูธร
คอหงส์ และ/หรือ แขวงการทางสงขลา/สํานักงานบํารุงทางสงขลาที่ ๒ สํานักทางหลวงที่ ๑๕ สงขลา และ/หรือ
สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และ/หรือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา และ/หรือ มูลนิธิ
มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) และ/หรือ หน่วยงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถานพยาบาลขนาด
ใหญ่ในมหานครหาดใหญ่ รวมทั้งชมรม/ชุมชนตัวแทนสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ไปดําเนินการดังนี้
๓.๑ ให้ความรู้และร่วมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ให้ถี่และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัว
แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และร่วมผลักดัน ให้ความรู้สําหรับการดูแลชีวิตให้ปลอดภัยจากการจราจรเหล่านี้ ได้รับการ
บรรจุในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ของยุวชน กระทั่งหยั่งลึกเป็นวินัยอยู่ในจิตสํานึกในระยะต่อๆ ไปของชีวิต
๓.๒ ประสานและดําเนินการเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety Audit)
ตามทางแยกและบนเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในเขตเมืองและชานเมือง
๓.๓ จัดตั้งหน่วยตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Road Accident Investigation Unit) อย่างถาวร
เพื่อสืบสวนเชิงลึกถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งในที่ต่างๆ ของเมือง อันจะนําไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้อง
เฉพาะเจาะจง ยั่งยืน มากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบทั่วไป หรือแบบที่เหมือนๆ กันทุกท้องที่
๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยการจราจร/ขนส่ง ทั้งด้านอัตรากําลังทดแทน/เพิ่มเติม และ
ด้านจํานวนและคุณภาพการวิจัย รวมทั้งให้สนับสนุนการเปิดมิติใหม่ด้านคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ด้วย
การเริ่มให้มีการศึกษาผลกระทบจากมลพิษ ทั้งด้านฝุ่น ควัน ก๊าซ เสียง และการสั่นสะเทือน
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๒-๔/๖

๔. ขอให้ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานจดทะเบียน/ควบคุมมาตรฐานยานพาหนะ
การจราจรขนส่ง เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการประสานงานให้มีผู้เข้าร่วมดําเนินการตามที่เห็นควรในแต่ละ
กิจกรรมในแต่ละหัวข้อย่อยในข้อ ๔ นี้ เช่น ร่วมกับ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ และ/หรือ สถานีตํารวจภูธร
หาดใหญ่/สถานีตํารวจภูธรคอหงส์ และ/หรือ สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้งชุมชนตัวแทน
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ไปดําเนินการดังนี้
๔.๑ จัดหลักสูตรประจําเพื่ออบรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในชุมชน ให้
เกิดทักษะในการบังคับใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้อง อย่างชํานาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับขี่แบบปกป้องชีวิต
ตนเอง (Defensive Riding/Driving) และการเสริมสร้างมารยาทในการขับขี่ ที่ต้องใช้ร่วมทางกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ
๔.๒ ปรับปรุง และปรับให้เป็นปัจจุบัน (update) ฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะอย่างสม่ําเสมอ ทุกปี
เช่น จํานวนรถตุ๊กๆ รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้รับจ้าง รถตู้ประจําทาง รถโดยสารระหว่างชุมชนและ
ระหว่างเมือง และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ทางสื่อท้องถิ่น/สื่อสังคมออนไลน์
๔.๓ คุ้มครองผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จัดการสุ่มตรวจสอบรถโดยสารต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรถตู้ เพื่อให้มีบริการที่ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน สุภาพ สะอาด ไม่บรรทุกเกิน ไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่
กําหนด เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๔.๔ จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบสถานประกอบการตรวจรถเอกชน (ตรอ.) ตลอดทั้งปี ทุกปี เพื่อให้การ
ตรวจรถโดยเอกชนได้รับการตรวจสอบ ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ
๔.๕ จัดระเบียบและบังคับใช้กฎระเบียบกับยานพาหนะต่างประเทศที่เข้ามา/ผ่านเข้ามานครหาดใหญ่
และส่วนอื่นๆ ของจังหวัดสงขลา
๕. ขอให้ สํานักทางหลวงที่ ๑๕ สงขลา กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานก่อสร้างและซ่อมบํารุงทางหลวง
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการประสานงานให้มีผู้เข้าร่วมดําเนินการตามที่เห็นควรในแต่ละกิจกรรมในแต่ละ
หัวข้อย่อยในข้อ ๕ นี้ เช่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ/หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ และเทศบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ชุมชนตัวแทนสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และชุมชนอื่นๆ ที่
อาจเกี่ยวข้อง ไปดําเนินการดังนี้
๕.๑ ติดตาม/เร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกของนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับการ
ขยายเมือง และเพื่อลดปัญหาการจราจรทางถนนที่ไม่จําเป็นต้องผ่านเมืองให้ไม่ต้องผ่านเมือง ว่าได้รับงบประมาณ
และมีการดําเนินการภายในกรอบเวลาที่รัฐได้กําหนด
๕.๒ เพิ่มเติมให้มีการก่อสร้างทางลอดทางแยก/ทางข้ามทางแยก ณ จุดที่มีการจราจรหนาแน่น หรือจุด
เสี่ยงอันตรายจากการชน ดังเช่นที่ได้ดําเนินการสําเร็จเป็นแบบอย่างบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ทางเลี่ยง
เมืองหาดใหญ่ ระหว่างสี่แยกคลองหวะและสี่แยกสนามบิน
๖. ขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักใน
การดําเนินการประสานงานให้มีผู้เข้าร่วมดําเนินการตามที่เห็นควรในแต่ละกิจกรรมในแต่ละหัวข้อย่อยในข้อ ๖ นี้
เช่น ร่วมกับสํานักงานจังหวัดสงขลา และ/หรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
และ/หรือ สํานักงานภู มิภาค ๔ สาขาสงขลา กรมเจ้าท่า และ/หรือ สํานักทางหลวงที่ ๑๕ สงขลา และ/หรือ
เทศบาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งชุมชนตัวแทนสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
และผู้แทนชุมชนในเขตอื่นๆ ของจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้อง ไปดําเนินการดังนี้

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๒-๕/๖

๖.๑ จัดให้มีการศึกษาเพื่อรื้อฟื้นระบบขนส่งทางราง สงขลา- หาดใหญ่ และการเพิ่มต่อโครงข่ายไป
จนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา ทั้งที่ด่านนอกและปาดังเบซาร์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจรทางบก
ระหว่างเมือง และระหว่างประเทศ
๖.๒ จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูและการบริหารจัดการเส้นทางน้ําคลองอู่ตะเภา ตั้งแต่
ต้นน้ําที่ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตอําเภอสะเดา ผ่านอําเภอหาดใหญ่ จรดแหลมโพธิ์ที่ทางออกสู่ทะเลสาบสงขลา
เพื่อให้เป็นทางเลือกในการสัญจรเสริม/เชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมทางบก และเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ํา พร้อมทั้ง
ความเป็นไปได้ในการจัดให้มีทางจักรยานเลียบคลองอู่ตะเภาตลอดเส้นทาง
๗. ขอให้ สํานักงานจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานปกครองระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินการประสานงาน/โน้มน้าว (Lobby) ผู้มีอํานาจในหน่วยงานบังคับบัญชาส่วนกลาง และรัฐบาล ในการจัดหา
พื้นที่สําหรับการย้ายสถานที่ราชการออกจากใจกลางเมืองไปยังศูนย์ราชการชานเมือง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และเพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อศูนย์ราชการแห่งใหม่
๘. ขอให้ฝ่ายขับเคลื่อน และฝ่ายติดตามและประเมินผล สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ รายงานผลการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการทั้งหมดข้างต้น ต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เป็นประจํา ทุกปี
และ
๙. ขอให้ประชาชนชาวนครหาดใหญ่ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ และเป็นผู้มีส่วนเสีย ทุกๆ คน ในฐานะเจ้าของบ้าน/
ผู้อยู่อาศัย และ/หรือผู้มาประกอบธุรกิจ/ธุรกรรม/กิจกรรม ในพื้นที่ รับเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของพลเมืองดี ใน
การให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันให้ความสนับสนุนการดําเนินนโยบายและมาตรการของสมัชชาประชาชน
นครหาดใหญ่เหล่านี้ อย่างมีวินัยปฏิบัติ อย่างเห็นแก่ส่วนรวม อย่างเข้มแข็ง และอย่างเต็มใจ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑) / ร่างมติ ๑ การจัดการด้านการจราจร หน้า ๒-๖/๖

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ (ครั้งที่ ๑)

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ / ผนวก ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
การจัดการด้านการจราจร

เป้าหมาย
๑. สังคมต้นแบบ
มหานครหาดใหญ่ – ในการดําเนินการผ่านสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ – จักเป็นสังคมต้นแบบด้าน
การจัดการปัญหาชุมชนหนึ่งของประเทศ ทั้งในระยะสั้น/กลาง/ยาว ด้วยการมีมติจัดการวาระสําคัญที่
เห็นพ้องต้องกันในท้องถิ่นในการประชุมใหญ่ประจําปี โดยในแต่ละหัวข้อนโยบายที่ได้ร่วมกันกําหนด จะ
ขอให้หน่วยงานหนึ่งรับเป็นเจ้าภาพหลัก และออกไปแสวงความร่วมมือเพื่อทํางานร่วมกันกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในระดับเดียวกัน กับภาคงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง กับภาคเอกชน และที่สําคัญที่สุดคือ กับภาค
ประชาสังคม
สังคมต้นแบบ ในส่วนของการจัดการด้านการจราจรนี้ ประกอบด้วยสามส่วน คือ ๑. การจัดการอุบัติเหตุ
ทางถนน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ๒. การจัดการคมนาคมขนส่ง เพื่อความเป็นระเบียบและ
เพื่อลดการติดขัด และ ๓. การจัดการมลภาวะจากการจราจร เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. มหานครห่างวิบัติ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในเมืองหาดใหญ่จักต้องลดลงจาก
ประมาณ ๔๐ ต่อแสนประชากร ให้เหลือไม่เกิน ๑๐ ตามเป้าหมายของประเทศไทยในนโยบายของรัฐ
ตามโครงการ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน กล่าวคือ หากอําเภอหาดใหญ่ในปีนั้นมีพลเมือง ๔
แสนคน จักต้องมีการสูญเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนไม่เกิน ๔๐ รายในเขตอําเภอ และหากเทศบาล
นครหาดใหญ่ในปีนั้นมี ๒ แสนคน จักต้องมีการสูญเสียไม่เกิน ๒๐ รายในเขคเทศบาลฯ คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหายที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ประมาณปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๓. มหานครแห่งวินัย
ชาวหาดใหญ่จักเป็นผู้มีวินัย เกรง และ ละอาย ต่อการกระทําผิด มีอัตราการกระทําผิดกฎจราจรลดลงๆ
ต่อเนื่อง ทุกปี มีความรับผิดชอบต่อภาวะแวดล้อม ด้วยการไม่ร่วมสร้างมลพิษจากการจราจร จากฝุ่น
ควันดํา ก๊าซ เสียง ความสั่นสะเทือน มากเกินกว่าระดับที่องค์การอนามัยโลกกําหนด
๔. มหานครแห่งวิจัย
จังหวัดสงขลาเป็ นจั งหวั ดแห่ งอุ ดมศึ กษา มีมหาวิทยาลัย ๕ แห่ง คือ มหาวิทยาลั ยสงขลานคริน ทร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ชาวหาดใหญ่/ชาวสงขลา จักเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จากความรู้ลุ่มลึก จากความเข้าใจถ่อง
แท้ และจากความตระหนักทั่วถึง ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยจราจร/ขนส่ง ที่จะเผยแพร่แก่ชุมชนอย่าง
แพร่หลาย ในหัวข้อต่างๆ ที่ชุมชนปรารถนา เช่น การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การลดการติดขัดของ
การจราจร การมีระบบขนส่งสาธารณะ การลดปัญหาการจราจรที่กระทบต่อสุขภาพ ฯลฯ
๕. มหานครแห่งความสุข
วิมุ ตติ สุ ข – ในความพยายามหลี กลี้ แ ละหลุ ด พ้น จากกิเ ลสและวั ง วนแห่ งปั ญ หา – เริ่ ม ได้ จ ากความ
พยายามในการแก้ปัญหาที่ทุกผู้คนในสังคมมิอาจหลีกเลี่ยงได้เลย นั่นคือ การจราจรในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ดัชนีชี้วัดความสุขของสังคมในด้านนี้ที่จะจัดให้มีขึ้น จักต้องเพิ่มค่ามากขึ้น เรื่อยๆ ต่อเนื่อง
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ (ครั้งที่ ๑) / ผนวก ๑ การจัดการดานการจราจร หนาที่ ๓-๑/๔

เป้าประสงค์ เกิดเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคพลเมือง ภาคการศึกษา ภาคการสื่อสาร
ฯลฯ ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ที่มีศักยภาพ/ความพร้อม ที่เชื่อมโยง/ประสาน/รับมือ/ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน
ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
๑. กระตุ้นการผนึกกําลังระหว่างหน่วยงานและภาคประชาสังคม ในการร่วมกันรับมือและจัดการปัญหาจาก
การจราจรและขนส่ง ทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยผ่านกระบวนการสมัชชาประชาชน
๒. ปรับปรุงและจัดระเบียบสาธารณูปโภคด้านการจราจรที่มีอยู่ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นระบบ ได้
มาตรฐานสากล
๓. ปรับปรุงและจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร พัฒนาวินัยผู้ใช้รถใช้ถนน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีเครือข่ายการจัดการ ป้องกันและบรรเทาปัญหาทางด้านการจราจร
และกลไกการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคพลเมืองในแต่ละพื้นที่ย่อย
๕. เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาและการขยายเมืองในอนาคตอย่างมีขีดจํากัด พัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็น
เมื อ งน่ า อยู่ พร้ อ มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาหั ว เมื อ งโดยรอบที่จ ะเชื่ อมต่ อกั น ได้ ด้ว ยระบบขนส่ ง
สาธารณะ
กลวิธีการดําเนินงาน
๑. กระตุ้นการผนึกกําลังระหว่างหน่วยงานและภาคประชาสังคม
๑.๑ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับท้องที่ ท้องถิ่น และระดับชาติ เพื่อประสานความสนับสนุนในทุกรูปแบบ
๑.๒ จัดให้มีระบบภาคีร่วมในการแก้ปัญหา ที่อาจมีทั้งตํารวจจราจร วิศวกร ครู/อาจารย์ นักกฎหมาย นัก
สังคมวิทยา นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครกู้ภัย นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ฯลฯ
๑.๓ จัดให้มีสถานีข้อมูลความรู้และเครือข่ายปฏิบัติการ เพื่อการรวบรวม/วิเคราะห์/เผยแพร่ข้อมูล ที่จะ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้ ถูกต้อง/ตรงประเด็น/เฉพาะจุด มากขึ้น
๑.๔ พัฒนากลไกการจัดให้มีกองทุนสนับสนุนการดําเนินงานในระดับชุมชน
๑.๕ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาประชาชนต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นผลั ก ดั น และการติ ด ตาม
ประเมินผลผลลัพธ์จากการดําเนินการ ตามนโยบาย/มาตรการต่างๆ ที่ได้จัดทําขึ้น
๑.๖ ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก แบบเวลาจริง เพื่อให้การผนึกกําลังมีความตื่นตัวตลอดเวลา
๒. ปรับปรุงและจัดระเบียบสาธารณูปโภคด้านการจราจร
๒.๑ มีการจัดวางโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไว้รองรับล่วงหน้าได้
๒.๒ จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจร เพื่อสอดส่อง/ตรวจสอบการทํางาน และปรับปรุง/แก้ไขสถานการณ์ได้ใน
ภาพกว้างทั้งเมือง อย่างเป็นเวลาจริง
๒.๓ รวบรวมและสรุปตําแหน่งอุปกรณ์จราจรที่มีอยู่/ที่ใช้งานได้/ที่ใช้ไม่ได้/ที่รอการติดตั้ง ให้เป็นปัจจุบัน
๒.๔ จัดโครงการปรับปรุงรอบเวลาสัญญาณไฟทุกที่ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจร/เวลาของวัน
๒.๕ กําหนดและประกาศกรอบเวลาเป้าหมาย และทํางานแข่งกับเป้าหมายนั้นเพื่อทําลายสถิติการใช้เวลา
สําหรับการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์จราจรที่ชํารุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสัญญาณไฟ เพื่อกําหนดให้
เป็นกรอบใหม่สําหรับปีถัดไป
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ (ครั้งที่ ๑) / ผนวก ๑ การจัดการดานการจราจร หนาที่ ๓-๒/๔

๒.๖ แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ตั้งเป้าให้ครอบคลุมทั้งจํานวนจุดที่จะแก้ไข และกรอบเวลาในการปรับปรุง
๒.๗ ปรับปรุงป้ายจราจรให้ได้มาตรฐาน เป็นสากล ทั้งรูปแบบและการสื่อภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่
เป็นภาษาอังกฤษ
๒.๘ เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องถ่ายภาพผู้ฝ่าสัญญาณไฟแดงบริเวณทางแยกต่างๆ
๓. ปรับปรุงและจัดระเบียบสังคมด้านการจราจร พัฒนาวินัยและคุณภาพชีวิต
๓.๑ สุ่มตรวจสอบมาตรฐานการทํางานของเอกชน เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ผู้ประกอบการ
รถบรรทุก/รถโดยสารสาธารณะ
๓.๒ เข้มงวดรักษากฎหมาย พัฒนาวินัยให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนถึงผู้ประกอบการ ตลอดทั้งปี
ทุกปี และไม่ใช่เพียงในช่วง ๗ วันอันตราย
๓.๓ กําหนดที่ห้ามจอดรถบนเส้นทางหลักในชั่วโมงเร่งด่วน และสนับสนุนรถยกเคลื่อนย้ายพาหนะที่ฝ่าฝืน
๓.๔ ดําเนินการให้มีการจัดจ้างเอกชนเพื่อช่วยตรวจตราผู้กระทําผิดกฎจราจร
๓.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนน เช่น มีโครงการประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/ชุมชนที่รณรงค์
การขับขี่อย่างมีมารยาท ชุมชนที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ํา ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
๓.๖ ส่งเสริม/สนับสนุนโครงการการขี่รถจักรยานในการเดินทาง นอกเหนือจากการขี่รถจักรยานเพื่อการ
ออกกําลังกาย
๓.๗ ออกระเบียบควบคุมการใช้เสียง ระบบการแจ้งข้อมูลระดับเสียง ฝุ่น ควันดํา การสั่นสะเทือน ฯลฯ
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีเครือข่าย
๔.๑ ผลักดันให้กรมการขนส่งทางบก จัดให้มีการสอบทักษะการขับขี่บนพื้นที่ถนนจริง แทนการสอบขับขี่ใน
พื้นที่จํากัดของหน่วยงาน
๔.๒ จัดให้มีหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนแก่นักบริหาร ผู้ออกแบบทาง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มี
หน้าที่ซ่อมบํารุงรักษาเส้นทาง
๔.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในโรงเรียน ในชุมชน
๔.๔ ส่งเสริมการจัดทําและเผยแพร่คู่มือการขับขี่ปลอดภัย และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
๔.๕ สนับสนุนกิจกรรมของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔.๖ สนับสนุนเครือข่ายกู้ชีพ-กู้ภัยในท้องที่ เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือ
๔.๗ ประสานเชื่อมโยงและส่งเสริมสวัสดิการแก่อาสาสมัครประจําชุมชน
๔.๘ สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะสามารถดําเนินการได้ในระยะยาว
๕. รองรับการขยายเมืองในอนาคตอย่างมีขีดจํากัด และการพัฒนาให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่
๕.๑ จัดให้มีการศึกษาสภาพปัญหาด้านการขนส่งและจราจรในปัจจุบันเป็นระยะๆ เช่น ทุกปี ทุก ๒ ปี เพื่อ
พิจารณาความเปลี่ยนแปลง/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ทบทวน/จัด ให้มีระบบการควบคุมการพัฒนาชุมชนสองข้างทางเลี่ยงเมือง ที่จะมีการก่อสร้างเส้นทาง
ใหม่
๕.๓ กําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองเพื่อความสอดคล้องและการดําเนินการขนานกันไปได้อย่างเหมาะสม
เชื่อมโยง ครอบคลุม

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ (ครั้งที่ ๑) / ผนวก ๑ การจัดการดานการจราจร หนาที่ ๓-๓/๔

๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทขององค์กรและเครือข่ายสถาบันทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เข้ามาช่วยวางแผนและกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตและการรองรับการขยายเมืองในอนาคต
๕.๕ ตรวจสอบ/ทบทวน/รื้อฟื้นการศึกษาเก่าที่มีอยู่ในแผนการพัฒนา ที่ยังไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติ พร้อม
พิจารณาหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณการลงทุน
๕.๖ ศึกษาผลกระทบในทุกๆ ด้าน ในพื้นที่ที่โครงการจะเกิดขึ้น เพื่อขจัด/บรรเทาปัญหาอนาคต
๕.๗ ส่งเสริมระบบรถเมล์ประจําทาง รถรับส่งนักเรียน รถไฟฟ้า
๕.๘ จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเท้า พื้นที่จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถบรรทุก/พื้นที่ขนถ่าย
สินค้า
๖. กลวิธีการดําเนินงานในด้านอื่นๆ
๖.๑ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุข้างต้น ให้สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่พิจารณาให้มีการปรับแผน/เพิ่ม
กลวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์/พื้นที่ และความพร้อมในการดําเนินการ เป็นระยะๆ
เช่น ทุกไตรมาศ หรือทุกครึ่งปี เป็นต้น
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ (ครั้งที่ ๑) / ผนวก ๑ การจัดการดานการจราจร หนาที่ ๓-๔/๔

ส่วนที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพือ่ ทบทวนแผนงาน นโยบาย หรือกลยุทธ์ ทีไ่ ด้วางแผนไว้ แล ้วต้องการผลักดัน
สิง่ ทีม่ อี ยู่ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

ซึง่ ประเด็นเหล่านี้เป็ นปัญหาต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็ นวงกว้าง

1. อุบตั เิ หตุจราจร
2. การคมนาคมและขนส่ง
3. มลพิษจากการจราจร

ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งทีส่ ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และทรัพย์สนิ

สถานการณ์ปญั หาและผลกระทบ

ครัง้ ที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗

การประชุมรวบรวมความคิดเห็น
เพือ่ กําหนดนโยบาย และผูด้ าํ เนิ นการ ด้านการจราจร

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่

3

1

ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุท่เี กิดขึ้นบนถนน
หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
การจัดวางผังเมือง
ฟังก์ชนั ่ และหน้าที่ของถนนโครงข่าย
ปัญหาการจราจรติดขัดและการจัดการจราจร
ระบบสาธารณู ปโภค
แผนงาน นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และ จ.สงขลา
¾
¾
¾

ควัน
เสียงและการสันสะเทื
่
อน
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางบก

3. มลพิษจากการคมนาคมและขนส่ง

¾
¾
¾
¾
¾

2. การคมนาคมและขนส่ง

¾
¾
¾

1. อุบตั เิ หตุจราจร

ประเด็นในการนํ าเสนอ

ที่มา: เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาคใต้ (http://consumersouth.org/paper/1454)
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2

เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ค. 2013

5

ถ้าเปรียบเทียบจํานวนประชากรต่อแสนประชากร ในประเทศที่มีจาํ นวนประชากร
มากกว่า 10 ล้านคน ประเทศไทยเป็ น อันดับที่ 1 ของโลก ในปี 2556
7

Source: World Health Organization (WHO), 2013

39 countries in high & middle-income level

สถานการณ์ทวั ่ โลก ปี 2556

Top 10 countries

1 อุบตั เิ หตุจราจร

อุบตั เิ หตุ บริเวณสีแ่ ยกถนนสามชัย ตัดกับถนนศุภสารรังสรรค์

อุบตั เิ หตุจราจร

31,800

398,920
5,086,418

Singapore.

10
11

39,410

2,060

93,260,800

Philippines.
Brunei
Darussalam.
9

-

750

2,500
47,963,010

14,138,255

239,870,944
Myanmar

Cambodia

2,730

1,010

1,160

7,760

4,150

8

7

6

Indonesia

4

1,124,355

6,200,894

PDR of Lao
PDR of TimorLeste.

3

5

28,401,017
87,848,460

Malaysia
Vietnam.

2

69,122,232

Thailand
1

High

High
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Low

Low

Middle

Middle

Middle

Middle

Middle

Middle

27

8,499

7,177

2,431

42,434

219

1,266

21,651

7,085

26,312

6,187–8,166

2,121–2,741

37,195–47,673

193–244

1,098–1,433

6.8

9.1

15.0

17.2

17.7

19.5

20.4

24.7

25.0

38.1

Estimated
road traffic
death rate
per 100,000
population

6

193
259
5.1
Source: World Health Organization (WHO), 2013

46

6,739

2,464

1,816

31,234

99

767

11,859

6,872

13,365

Road traffic deaths
General Information
Estimated number of road
Country/area
Reported
traffic deaths
No. (Countries in Population GNI per capita
Number of
95%
Income
Southeast Asia) numbers for for 2010 in US
road traffic
Point
Confidence
level
deaths
estimate
2010
dollars
Interval

Estimated road traffic deaths per 100,000 proportions in Southeast Asia (2010)

ทีม่ า: ไทยรัฐออนไลน์

8

6

GDP: 2.80 (in Thailand),
Only data recorded.
No. of accidents

Injury

Death

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 - 2555

5.8%

2.1%

ถนนและสิง่ แวดล้อม

0.4%

19.2%

1.9%

13.5%

57.1%

(สจร, 2545)

คน

ยานพาหนะ

10.8%

13.8%
ยานพาหนะ

75.4%

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ถนนและสิง่ แวดล้อม

คน

แผนภาพเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram)

Source: Bureau of Highways Safety, Department of Highways 2012

ถึงแม้ช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2547 สถิตคิ วามรุนแรงจะลดลง แต่!!! ไม่ใช่ขอ้ มูลที่เป็ นจริงเท่าไหร่นกั

•

•

1.1 อุบตั เิ หตุจราจรของประเทศไทย

11
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 ไม่สวมหมวกนิ รภัย
 ไม่รดั เข็มขัดนิ รภัย

ทีม่ า: กรมทางหลวง, 2556

เพิม่ ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
เมาแล้วขับ
ขับย้อนศร
ฝ่ าไฟแดง
ง่วงแล้วขับ
โทรแล้วขับ
จอดรถซ้อนคัน
ขับช้าแต่ชิดขวา









ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ

พบว่า สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุเกิดจากความบกพร่องของ
 ผูข้ บั ขี่ สูงถึง 88 เปอร์เซ็นต์
1) 75% ขับรถเร็วเกินอัตรากําหนด
2) 8% ตัดหน้าระยะกระชัน้ ชิด...
และพฤติกรรมอืน่ ๆ เช่น

จากรายงานทางด้านอุบตั เิ หตุจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน
ของสํานักอํานวยความปลอดภัย พ.ศ. 2556

ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ

12

10

เบรค

http://202.142.223.165/~mautofilm/migrate_knowledge_detail.php?knowledge_id=100

-

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

พฤติกรรมการขับรถ/ใช้ถนน การเลือกใช้ความเร็ว การใช้เกียร์ การเบรก
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร ฝ่ าฝื นสัญญาณ ตามหลังกระชัน้ ชิด แซงในที่หา้ มแซง
ประสบการณ์ในการขับขี่/ใบขับขี่/การเกิดอุบตั เิ หตุ
ประสาทการรับรู ้ ความตัง้ ใจในการขับขี่ กิจกรรมในรถ
การดื่มของมึนเมา การใช้ยา สารเสพติด
ภาวะร่างกาย/โรคประจําตัว/อารมณ์ ความล้า ระยะเวลา/ระยะทางในการขับรถ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
ลักษณะการเดินทาง ต้นทาง ปลายทาง วัตถุประสงค์ ความคุน้ ชินเส้นทาง

สาเหตุหลักจากองค์ประกอบทางด้านคน มีรายละเอียดโดยภาพรวมดังนี้

องค์ประกอบด้านคน

15

13

เข็มขัดนิ รภัย

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=582836

ยางและล้อ

หมวกนิ รภัย

อุปกรณ์ เสริมความปลอดภัย

คันเร่ง
เบรค
กลอนประตู
กระจกประตูและกระจกหน้ าหลัง
ระบบส่งกําลังและสภาพของเกียร์
แตร
ไฟส่องสว่างต่างๆ
นํ้าหนักบรรทุก

องค์ประกอบด้านยานพาหนะ

ถุงลมนิ รภัย

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ที่นัง่ เด็ก

กระจกมองข้าง/หลัง
อุปกรณ์ เครื่องเสียง
การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ
อุปกรณ์ กนั การสะเทือนและช่วงล่าง
มาตรวัดความเร็ว
ระบบบังคับเลี้ยว
ยางและล้อ
กระจกหน้ าต่าง กระจกหน้ า กระจกหลัง
ที่ปัดนํ้าฝน

16
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ที่นงั ่ สําหรับเด็ก

http://silodrome.com/snell-vs-dot-vs-ece-r22-05-helmet-standards-throwdown/

หมวกนิ รภัย

Pictures from http://www.google.com

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

19
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ความกวางของผิวจราจร
ความกวางไหลทาง
ระยะมองเห็นในทางโคงแนวราบ
ระยะมองเห็นในทางโคงแนวดิ่ง
แนวทางราบ
แนวทางดิ่ง
จํานวนชองจราจร
อุปกรณกั้นขางทาง
เครื่องหมายจราจร
ปายจราจร
สัญญาณไฟจราจร

18

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

20

สิ่งอํานวยความสะดวกคนเดินเทา
สภาพผิวถนน
ไฟฟาสองสวางบนถนน
อุปสรรคทางธรรมชาติ
อุปสรรคที่เกิดจากการกระทําของคน
การควบคุมการจราจร (TRAFFIC CONTROL)

องค์ประกอบด้านถนนและสิง่ แวดล้อม

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552
http://www.smartmotorist.com/car-accessories-fuel-and-maintenance/air-bags-work-they-save-lives.html

ถุงลมนิ รภัย

เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ

(สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2550)

มูลนิธเิ มาไม่ขบั
มูลนิธอิ น่ื ๆ

หน่วยงานอืน่ ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

สํานักระบาดวิทยา

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

กองทุนเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม
Ministry of Transport

สํานักตํารวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โรงพยาบาลพยาบาล, EMS

กระทรวงยุตธิ รรม
Ministry of Justice

กระทรวงสาธารณะสุข
Ministry of Public Health

คณะกรรมการศูนย์อาํ นวยความปลอดภัยทางถนน
The Committee on Road Safety Operations Center

1.2 หน่ วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน

อุปกรณ์กน้ั ข้างทาง

23
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หน่ วยงานทาง

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ทีม่ า: อรรถกร สาละ, 2552

ตรวจสอบความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ราชการ
ปรับปรุงแก้ไขถนน

ปฐมพยาบาล
นําผูปวยสงโรงพยาบาล

กูภ้ ยั
หน่ วยกูภ้ ยั

หน่ วยแพทย์และพยาบาล

อํานวยความสะดวกการจราจร
หาผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ
ตํารวจ

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สาํ รวจ ณ จุดเกิดเหตุ

http://traffic.artnanastudio.com/compel.html

ป้ ายจราจร

24
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ขังจริง
สุภาพจริง

5E

สําหรับหาดใหญ่ ?

http://www.dailynews.co.th/Content/bangkok/243945

เพิง่ เริ่มเมือ่ จันทร์ท่ี 9 มิ.ย.57 !!! ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล

ยกจริง
ล็อคจริง
จับจริง

มาตรการ 5 จริงคือ

ให้เป็ นไปตามความผิดตามมาตรการ 5 จริง

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

Evaluation

Emergency Medical Service

Engineering

Education

Enforcement

การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ 5E เพือ่ บูรณาการร่วมกําหนดมาตรการและกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
และการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในทิศทางทีเ่ ป็ นรูปธรรม

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

27

25

26

Emergency Medical Services เฝ้ าระวังและช่วยเหลืออย่างทันทีทนั ใดและ
E ตัวที่ 6 ทีเ่ สนอแนะคือ “Ethics” คือ จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้ถนนร่วมกัน
28

Evaluation โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ป้ องกันภัยจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง
รวบรวมส่งข้อมูลผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ ทุกเดือน

Education
โดยศึกษาธิการเขตพื้นที่ ป้ องกันภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัด บริษทั กลาง
ประกันสังคม แรงงานจังหวัด โรงงาน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เน้น กลุม่ นักเรียน
นักศึกษา พนักงาน

Engineering รับผิดชอบโดยแขวงการทาง เทศบาล ทางหลวงชนบท ทําป้ ายเตือน
ความเร็ว ขีดสี ตีเส้น ป้ ายสัญญาณจราจร ไฟแดง สะพานลอย จัดที่พกั ริมทางสําหรับ
บริการคนง่วง เฝ้ าระวังนํา้ ท่วมถนน การระบายนํา้ ลงคลองนํา้ บ่อ บึง

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

ม. ที่ 1 เมาไม่ขบั
ข. ที่ 1 ใบขับขี่
1ร. ขับรถเร็วไม่เกินที่กฎหมายกําหนด
ม. ที่ 2 สวมหมวกนิ รภัย
ข. ที่ 2 รัดเข็มขัดนิ รภัย
ม. ที่ 3 มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย

ให้เป็ นไปตามความผิดตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร

จับจริงปรับจริงในอัตราสูงสุด 500 – 1,000 บาท โดยขอให้แจ้งเตือน 1 เดือน และ
กําหนดวันบังคับใช้กฎหมายก่อน เป็ นต้น

Enforcement โดย ตํารวจภูธร ตํารวจทางหลวง การบังคับใช้กฎหมาย มีมติให้เพิม่

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บอย่าง
ปลอดภัยและทันการณ์

การพัฒนาพื้นที่ ข้างทาง
ที่ปลอดภัย

ขีดจํากัดความเร็วที่
ปลอดภัย

ยานพาหนะที่ปลอดภัย

พฤติกรรมที่เหมาะสม

ทัศนคติท่ถี กู ต้อง

ทักษะที่ถกู ต้อง

ความรูท้ ่ถี กู ต้อง

Output

Efficiency
Performance

การจัดการ

ความรู ้

อุปกรณ์

งบประมาณ

ข้อมูล

คน

Input

โดยมีเป้ าประสงค์ ดังนี้
1 การให้ความสําคัญของนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ
2 การให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยทางถนนของกลุม่ ผูใ้ ช้รถใช้ โดยเฉพาะ เด็ก คนชรา
คนเดินเท้า ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ คนพิการ เป็ นต้น
3 การจัดให้มรี ะบบความปลอดภัยของถนนและลดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุจราจร
4 การจัดให้มมี าตรฐานความปลอดภัยของรถและส่งเสริมการโฆษณารถอย่างรับผิดชอบ

UNESCAP ได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ในทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน ได้แก่
- ลดอัตราการเสียชีวติ ร้อยละ 50 หรือให้นอ้ ยกว่า 5 คน ต่อรถ 10,000 คัน
- ลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงร้อยละ 50

ทีม่ า: ผศ.ดร. ทวีศกั ดิ์ แตะกระโทก, 2556

Evaluation

Ems

Engineering

Education

Enforcement

Process

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางในการ
แปลงแผนแม่บท
ไปสู่แผนปฏิบตั ิ
การระดับจังหวัด

การลดการสูญเสีย
หรือปัญหา

Outcome

31
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5 การปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ และระดับ ภูมภิ าค การจัดการ
และการบังคับใช้กฎหมาย
6 การปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
และองค์กรอิสระให้มากขึ้น
7 การพัฒนาถนน Asian Highway เป็ นต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
8 การจัดให้มรี ะบบการให้ความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิผลในการสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยทางถนนแก่สาธารณะ ทัง้ เด็กและผูข้ บั ขี่

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

โดยมีเป้ าหมายลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนตํา่ กว่า 10 คน ต่อ แสน
ประชากรในปี 2563 มีแนวทางในการดําเนินการทีส่ าํ คัญ 8 ประการ ได้แก่
(1) การส่งเสริมการสวมหมวกนิ รภัย
(2) การลดพฤติกรรมเสีย่ งจากการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์แล ้วขับขี่ ยานพาหนะ
(3) การแก้ไขปัญหาจุดเสีย่ งจุดอันตราย
(4) การปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
(5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย
(6) การพัฒนาสมรรถนะผูใ้ ช้รถใช้ถนน
(7) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น การรักษาและฟื้ นฟูผูบ้ าดเจ็บ และ
(8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ท่ี 6 การศึกษา วิจยั ทบทวนวรรณกรรม และพัฒนาองค์ความรู ้ ค้นหาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ด้าน
การควบคุมป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนน และมีการศึกษาในเรื่องความเสีย่ งต่างๆ สาเหตุ ปัจจัยทีท่ าํ ให้
เกิดอุบตั เิ หตุรวมทัง้ ความสูญเสียทีเ่ กิดขึ้น เพือ่ ให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นําไปสู่การตัดสินใจ
เชิงนโยบาย รวมทัง้ เพือ่ ให้ได้รูปแบบการ ดําเนินงานควบคุมป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนนทีส่ ามารถนําไป
ขยายผลได้
35

¾ การจัดวางผังเมือง
¾ ฟังก์ชนั ่ และหน้าที่ของโครงข่ายถนน
¾ การจราจรติดขัดและการจัดการจราจร
¾ ระบบสาธารณู ปโภค
¾ แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และจังหวัดสงขลา
36

โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง (เช่น ถนน) ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับและอํานวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ ช้บริการ แต่เมือ่ ปริมาณผูเ้ ดินทางมีมากขึ้น โครงข่ายหรือระบบต่างๆ ที่
ออกแบบไว้จาํ เป็ นจะต้องมีการทบทวน/แก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความ
เป็ นระเบียบ ปลอดภัย เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยประเด็นทีค่ วรพิจารณา ได้แก่

กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบทุกระดับให้มคี วามรู ้
สามารถนําความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้มกี าร
ประสานกับ โรงเรียนแพทย์ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกเนื้อหาทีย่ งั ขาดหายไป
เช่น การป้ องกันอุบตั เิ หตุทาง ถนน การบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล บทบาทในสถานการณ์
อุบตั เิ หตุกลุม่ ชน ระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุ ให้กบั นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษา
พยาบาล

34

2 การคมนาคมและขนส่ง

33

กลยุทธ์ท่ี 4 การให้ความรู ้ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กบั
ประชาชน เพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผ่านบุคลากรด้านสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ่ า้ น (อสม.)

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาเครือข่าย/กลไกการดําเนินงานป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ โดยการประสานงาน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหลักในยุทธศาสตร์ 5E (Enforcement, Education,
Engineering, EMS และ Evaluation) และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายใหม่ทส่ี าํ คัญ

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 การเฝ้ าระวัง ติดตาม และประเมินผล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนของ
ประเทศ ให้มคี วามถูกต้อง เชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้จากหน่วยงานต่างๆ ได้ทนั
การณ์ ทัง้ ในภาวะปกติและฉุกเฉิน รวมถึงการวิเคราะห์และปฏิบตั กิ ารเชิงรุกด้วยการนําเสนอข้อมูล
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ และทางออกต่อสังคมในทุกระดับ

ได้เสนอกลยุทธ์ ไว้ 6 ข้อ ดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) ใน
โรงพยาบาล (In-hospital care) พัฒนาระบบบริการศูนย์อบุ ตั เิ หตุ (Trauma Center) การส่งต่อ
ผูป้ ่ วยระหว่างโรงพยาบาล (Referral system) และการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย (Rehabilitation)

กระทรวงสาธารณสุขกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

1.3 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

ผังเมืองปารีส (ฝรั่งเศส)

การจัดวางผังเมืองเป็ นวิธีการวางแผนการดํารงชีวติ ในเกือบทุกมุมมอง การวางผังเมืองจึงเป็ นวิธีการ
แก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ผังเมืองกรุ งแคนเบอร์ร่า (ออสเตรเลีย)

ผังเมืองบาร์เซโลน่ า (สเปน)

39

2.1 ตัวอย่างการจัดวางผังเมืองในต่างประเทศ

2.1 ตัวอย่างการจัดวางผังเมืองในต่างประเทศ

37

2.1 ตัวอย่างการจัดวางผังเมืองในต่างประเทศ

2.1 การจัดวางผังเมือง

40

38

ผังเมืองอุดรธานี

2.1 ตัวอย่างการจัดวางผังเมืองในไทย

43

หาดใหญ่ ?

ผังเมืองลพบุ รี

ผังเมืองยะลา

41

2.1 ตัวอย่างการจัดวางผังเมืองในไทย

2.1 ตัวอย่างการจัดวางผังเมืองในไทย

44

42

สายหลักโท

ทางด่วนควบคุมบางส่วน

ถนนปลายตันและ
ทางสาธารณะ

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

ทางด่วนควบคุมเต็มที่

สายรอง
สายท้องถิ่น

สายหลักเอก

โครงข่ายถนนในเมืองที่มีการจัดลําดับชัน้ อย่างชัดเจน

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

โครงข่ายถนน สามารถจําแนกถนน เพือ่ การวางแผนและควบคุมการใช้ทด่ี นิ ตามแนวถนน และเพือ่ การ
ควบคุมการเข้าถึงทีด่ นิ ได้ 5 เป็ นลําดับชัน้ คือ
1. ทางด่วน
- ทางด่วนซึง่ ควบคุมการเข้าถึงทีด่ นิ อย่างเต็มที่ (Freeway)
- ทางด่วนซึง่ ควบคุมการเข้าถึงทีด่ นิ บางส่วน (Expressway)
2. ถนนสายหลัก
- ถนนสายหลักเอก (Major Arterial)
- ถนนสายหลักโท (Minor Arterial)
3. ถนนสายรอง (Collector)
4. ถนนท้องถิน่ หรือซอย (Local)
5. ถนนปลายตันและทางสาธารณะ (Cul-de-sac and Public Lane)

2.2 ฟังก์ชนั ่ และหน้าที่ของโครงข่ายถนน

47

45

ทางด่วนควบคุมบางส่วน
ทางด่วนควบคุมเต็มที่

สายหลักเอก

สายหลักโท

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

โครงข่ายถนนแห่งหนึ่ งในสหรัฐอเมริกา

ไม่มีการจราจรผ่านตรง
มีการจราจรท้องถิ่นน้อย
มีการจราจรผ่านตรงเพิม่ ขึ้นและความเร็วเพิม่ ขึ้น
หน้าที่เอื้อต่อการสัญจร
ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

ควบคุมการเข้าถึงอย่างเต็มที่

ลดระดับการควบคุมการเข้าถึง

เพิม่ การเข้าถึง

หน้าที่เอื้อต่อการเข้าถึงที่ดิน

ไม่หา้ มการเข้าถึง

ถนนปลายตันและทางสาธารณะ
สายท้องถิ่น
สายรอง

หน้าที่ของถนนในแต่ละลําดับชัน้

48

46

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

ช้าต้องอยู่กบั ช้า ไวต้องอยู่กบั ไว

• การใช้ท่ดี ินที่ปะปนกัน (ทีพ่ กั อาศัย ร้านค้าและอุตสาหกรรม อยู่บนถนนสายหลักเดียวกัน)
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเภทการจราจร (ความต้องการการเข้าถึงทีด่ นิ กับความต้องการ
การสัญจร)
• จะมีการจราจรที่มีสว่ นผสมหลากหลายตัง้ แต่คนเดินเท้า คนขี่จกั รยาน คนขี่รถจักรยานยนต์ รถ
ส่วนตัว รถโดยสาร จนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่
• ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันและรบกวนกันระหว่างการจราจรที่ชา้ และการจราจรที่เร็ว
• ทําให้การสัญจรเป็ นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและมีความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุสูง
• การควบคุมการพัฒนาที่ดินข้างเคียงถนนให้เหมาะสมเป็ นสิง่ สําคัญ

การควบคุมการพัฒนาที่ดินข้างเคียงถนน

มีรถปะปนกันหลาย
ประเภท

1. คน: (เดิน ปัน่ ขี่ ขับ) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
2. รถ: รถจักรยาน 2-3 ล ้อ, รถจักรยานยนต์, รถสามล ้อเครื่อง, รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน,
รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถโดยสารขนาดเล็ก, รถโดยสารขนาดกลาง, รถโดยสารขนาด
ใหญ่, รถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล ้อ, รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล ้อ, รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล ้อ,
รถบรรทุกพ่วง, รถบรรทุกกึ่งพ่วง
3. โครงสร้างพื้นฐาน: โครงข่ายถนน (ถนนทางหลวง, ถนนชนบท), ระบบราง, การควบคุมการจราจร,
การให้บริการ และความสะดวกสบาย

ปัญหาการจราจรติดขัดเป็ นปัญหาทีม่ กั เกิดในย่านชุมชนเมือง สาเหตุมาจาก

2.3 การจราจรติดขัดและการจัดการจราจร
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ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

อย่าให้ชา้ ปนกับไว อย่าให้ใหญ่ปนกับเล็ก

ผลของการใช้ท่ดี ินที่ปะปนกัน

จราจรติดขัดและอุบตั เิ หตุสูงทัง้ ในซอยและสายหลัก

การขัดแย้งกันระหว่างยวดยานและคนเดินเท้า
เนื่ องจากการขาดการกําหนดลําดับของถนนอย่างชัดเจน

52
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แนวเส้นทางของทางเลี่ยงเมือง

ไม่ควรพัฒนาใช้ท่ดี ินขนานสองข้างสายหลัก
จะเกิดการตัดข้ามกับกระแสจราจรความเร็วสูง

การกําหนดตําแหน่ งการใช้ท่ดี ินซึ่งไม่เหมาะสม

55
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ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

ทางลอดเชื่อมชุมชนสองฝากถนนในต่างประเทศ

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

ควรพัฒนาใช้ท่ดี ินซึ่งต้องเดินทางไปมาหากันประจําอยูข่ า้ งเดียวกัน
ของสายหลักจะทําให้การสัญจรปลอดภัย

การกําหนดตําแหน่ งการใช้ท่ดี ินที่เหมาะสม
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ทางลอดเชื่อมระหว่างชุมชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557, ปรับปรุงจาก ดนัย, 2550)

ทางลอดเชื่อมชุมชนสองฝากถนนในประเทศไทย
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ทางลอดบ้านหน้าควน (ทางลัดไปสนามบิน) ก่อนถึงไปรษณียก์ ลางหาดใหญ่

ทางลอดเชื่อมชุมชนสองฝากถนนในหาดใหญ่

ทางลอดใต้สะพานที่ จ.เพชรบุรี

60
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ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

สภาพของถนนสายหลักซึ่งขาดการควบคุมการ
เข้าถึงที่ดินเมื่อเวลาผ่านไป

สะพานลอยสําหรับรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
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ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

ถนนสายหลักที่มีการควบคุมการเข้าถึงที่ดินอย่างเหมาะสม

ทีม่ า: ผศ.ดร.ธเนศ และผศ.ดร.วิชดุ า เสถียรนาม (การแก้ไขจุดอันตราย, มข. และ สนข., 2557)

สภาพของทางสายหลักเมื่อเริ่มแรกเปิ ดใช้งาน
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ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผูบ้ ริโภค มูลนิธิเพือ่ ผูบ้ ริโภค ในช่วงปี 2554-2556 พบว่า “รถตูส้ าธารณะ” ซึง่ เป็ น
ยานพาหนะยอดฮิตของคนยุคปัจจุบนั มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุนาํ โด่งอย่างน่ าตกใจ เฉลีย่ การตาย 6
ศพต่อเดือน ซึ่งหากไล่เรียงลําดับรถบริการสาธารณะนัน้ รถแท็กซี่เฉลีย่ 2 เปอร์เซ็นต์ รถรับส่ง
พนักงาน 7 เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารระหว่างจังหวัด 7 เปอร์เซ็นต์ รถเมล์ 8 เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารนํา
เทีย่ ว 16 เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารปรับอากาศ 30 เปอร์เซ็นต์ และรถตูโ้ ดยสาร 31 เปอร์เซ็นต์

มีรถปะปนกันหลายประเภท
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ทีม่ า: สนข., 2557

ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ในปัจจุบนั (2556) มี
 ทางหลวง
62,060 กม.
 ทางหลวงท้องถิน่
148,761 กม.
 ทางนํ้ า
5,247 กม.
 ทางรถไฟ
4,043 กม. และ
 มีทาอากาศยาน
38 แห่ง
และมีแผนเสนอเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอีกหลายแผนทัว่ ประเทศ เพือ่ สร้างความ
เป็ นอยู่ทด่ี ขี ้นึ เพือ่ เตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในการเข้าสู่ AEC แผนการรองรับการ
เดินทางจะมีความเป็ นโครงข่ายทีม่ ากขึ้น

3. โครงสร้างพื้นฐาน: โครงข่ายถนน (ถนนทางหลวง, ถนนชนบท), ระบบราง, การควบคุมการจราจร,
การให้บริการ และความสะดวกสบาย

2. รถ: รถจักรยาน2 - 3 ล ้อ, รถจักรยานยนต์, รถสามล ้อเครื่อง, รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน,
รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถโดยสารขนาดเล็ก, รถโดยสารขนาดกลาง, รถโดยสารขนาด
ใหญ่, รถบรรทุกขนาดเล็ก4 ล ้อ, รถบรรทุกขนาดกลาง6ล ้อ, รถบรรทุกขนาดใหญ่10 ล ้อ, รถบรรทุก
พ่วง, รถบรรทุกกึ่งพ่วง

http://smartercitieschallenge.wordpress.com/category/lagos-nigeria/

2.3 การจราจรติดขัดและการจัดการจราจร
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ความต้องการในการเดินทาง
Traffic Demand Management

2.3 การจราจรติดขัดและการจัดการจราจร

นําไปสูห้ นึ่งในมาตรการนําร่องทีไ่ ด้นาํ พระราชบัญญัติ การจราจรทางบก พุทธศักราช 2552 มาตรา 59
และ 159 มาบังคับใช้ คือ มาตรการยกรถ บนถนนสายหลัก 10 สายหลักในกรุงเทพมหานคร และมี
อัตราค่าปรับในอัตราขัน้ ตํา่ 500 บาท
นําไปสู่การสอบใบขับขี่ยวดยาน คือ การเพิม่ มาตรการคุมเข้มการสอบ และเตรียมปรับเพิม่
ชัว่ โมงการอบรมให้สอดคลอ้ งกับมาตรฐานสากลที่ 12 ชัว่ โมง เริ่มวันที่ 1 มิถนุ ายน 2557 กรมการ
ขนส่งทางบก โดยจะเพิม่ จํานวนข้อสอบข้อเขียนให้มคี วามเข้มข้นขึ้น จากเดิมรวบรวมไว้ 300 ข้อ และ
สุ่มมาให้ผูส้ อบตอบ 35 ข้อ จะเพิม่ เป็ น 1,000 ข้อ และสุ่มมาให้ผูส้ อบตอบ 50 ข้อ พร้อมทัง้ เพิม่ เกณฑ์
การวัดผลคะแนนจาก 75% เป็ น 90% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

1. คน: (เดิน ปัน่ ขี่ ขับ) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
พฤติกรรมเกี่ยวกับการจอดรถกีดขวางการจราจร จอดในทีห่ า้ มจอด จากสถิตพิ บมีผูก้ ระทํา
ความผิดมากกว่า 2 แสนราบต่อปี

2.3 การจราจรติดขัดและการจัดการจราจร
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Brazil

GTZ (2004), Land Use Planning and Urban Transport, p. 8.

Space requirements of various modes.

3. โครงสร้างพื้นฐาน: โครงข่ายถนน (ถนนทางหลวง, ถนนชนบท), ระบบราง, การควบคุมการจราจร,
การให้บริการ และความสะดวกสบาย
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69

คน 1 คน ในรถ 1 คัน

BRT ในต่างประเทศ

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

เฟรม 1 อัน = รถ 1 คัน

ตัวอย่างการครอบครองพื้นที่รายบุคคล
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Lima

Germany

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

Eidnhoven,Netherlands

France

France, Germany, UK, Netherlands, Italy, ……

BRT ในยุโรป

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

Sao Paolo

Bogota

Bologne,Italy

Curitiba

Quito
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Bogota (Colombia), Curitiba and Sao Paolo (Brazil), Quito (Ecuador), Lima (Peru)

BRT ในลาตินอเมริกา

Seattle

San Francisco

Las Vegas

Miami

Brisbane

Jakarta

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

Adelaide

Nagoya
Seoul

Nagoya (Japan), Jakarta (Indonesia), Adelaide, Brisbane and Sydney
(Australia), Auckland (New Zealand), China (Kunming), Seoul (Korea)

BRT ในเอเชียและออสเตรเลีย

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

Cleveland

Boston

Boston, Cleveland, Eugene, Hartford, Los Angeles, Miami, Orlando,
Phoenix, Pittsburgh, San Francisco, San Pablo, Santa Clara

BRT ในสหรัฐอเมริกา
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74

10

8
9

4
5
6
7

3

2

50.00

ก่อสร้ างถนนเข้ า – ออกเมืองหาดใหญ่ เชื่อมระหว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 กับถนนพลพิชยั

สยบการจราจรบนถนนชลาทัศน์ (ตกค้ าง ปี 2553)

รวมงบประมาณ 10 อันดับแรก

ศึกษาและออกแบบจุดพักรถและกระจายสินค้ า จ.สงขลา

187.4

40.00

สรุปโครงการฯ/ งบประมาณ 10 อันดับแรก

5.20
45.00

แก้ ไขจุดอันตรายในเขตผังเมืองรวม (ตกค้ าง ปี 2553)
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ทช./เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลนครสงขลาและหาดใหญ่
เทศบาลนครสงขลาและเทศบาล
เมืองเขารูปช้ าง/แขวงฯ สงขลา
โยธาธิการจังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา/ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย
กรมขนส่ง, สํานักการขนส่งสินค้ า,
บริษัทเอกชน

5.00
1.50
6.0

เทศบาลนครสงขลา

สน.หาดใหญ่, คอหงส์ และสงขลา

4.8

11.4

เทศบาลนครหาดใหญ่,นคร
สงขลา และเมืองคอหงส์

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

18.5

1

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
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ออกแบบและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกและประสานระหว่างทางแยก
(150,000 บาทต่อจุด) - เทศบาลนครสงขลา 32 จุด
- เทศบาลนครหาดใหญ่เมืองคอหงส์ 44 จุด
จัดการจราจรบริ เวณชุมชนบนถนนกาญจนวนิช (ทล.407) ช่วงห้ างสรรพสินค้ า Tesco Lotus
ใหม่ ไปจนถึงด้ านหน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ระยะทาง 4.3 กม.)
จัดซื ้อรถยกและจักรยานยนต์ เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
-หาดใหญ่ : รถยก 5 คัน, จยย 20 คัน
-สงขลา : รถยก 4 คัน, จยย 15 คัน
-คอหงส์ : รถยก 2 คัน, จยย 5 คัน
ปรับปรุงทางลัดไปอําเภอจะนะ (ตกค้ าง ปี 2553-2554)
ก่อสร้ างวงเวียน 3 จุด (แผนระยะสัน),
้ (ตกค้ าง ปี 2553)
ศึกษาและออกแบบทางจักรยานในเขตเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่

โครงการ

ที่

3. โครงสร้างพื้นฐาน: โครงข่ายถนน (ถนนทางหลวง, ถนนชนบท), ระบบราง, การควบคุมการจราจร,
การให้บริการ และความสะดวกสบาย

 รองรับผูโ้ ดยสารในเส้นทางผ่านดังนี้
 จุดเริ่มต้น ทุ่งงาย
 ผ่าน ถ.ปุณณกัณฑ์ - ประตู 108 มอ.
 ผ่านคลองเรียง – โลตัส - ช่องเขา - เซีย่ งตึง๋ - กิมหยง
 ผ่านหน้าหอนาฬกิ า - วงเวียนนํา้ พุ - หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่
 ผ่านหน้าสนามจิระนคร – บิก๊ ซีคลองแห
 จุดปลายทาง ตลาดเพิม่ ทรัพย์

รถโดยสาร หมวดที่1 สาย8 บ้านทุ่งรี-ตลาดเพิม่ ทรัพย์

สรุปโครงการก่อสร้ างที่สําคัญ
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หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต โครงการเสริม/ ซ่อมผิวจราจรและไหล่ทาง และโครงการ
ทีท่ เ่ี ชื่อมโยงโครงข่ายมาจากอําเภออื่นๆ นอกเหนือจาก 2 เขตพื้นทีด่ งั กล่าวไม่ได้สรุปลงไปในรูปภาพ
80

แผนระยะสัน้ 1-5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
แผนระยะกลาง 6-10 ปี (พ.ศ. 2562-2566)
แผนระยะยาว 11-20 ปี (พ.ศ. 2567-2576)

สัญญาลักษณ์ ของโครงการในแผนทัง้ 3 ระยะ

ขยายช่องจราจร ทล.408 หัวไทร – สทิงพระ (รวม 3 ตอน)
ขยายช่องจราจร สีแ่ ยกคูหา – ควนเนียง – บรรจบสาย 408
ขยายช่องจราจร ทล.4287 (4 เดิม) หาดใหญ่ – สามแยกท่าชะมวง (2 ตอน)
ทางแยกต่างระดับห้าแยกนํา้ กระจาย (แผนระยะสัน้ – กลาง)
ทางเลีย่ งเมืองหาดใหญ่
ทางแยกต่างระดับสีแ่ ยกควนลัง (แผนระยะสัน้ )
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ - ชายแดนมาเลเซีย
ขยายช่องจราจรสาย ทุ่งหวัง - นาทวี
ขยายช่องจราจรสาย ทล.4113 ตอน 1,2
ขยายช่องจราจรบ้านประกอบ - เขตแดน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายสุราษฏร์ธานี – ปาดังเบซาร์
โครงการก่อสร้างระบบรางระหว่างเมืองสงขลา – หาดใหญ่
โครงการปรับปรุงด่านสะเดา (เพิม่ เติม) (แผนระยะสัน้ )
โครงการจัดตัง้ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดสงขลา (แผนระยะสัน้ )
โครงการก่อสร้างท่าเรือนํา้ ลึก แห่งที่ 2 และปรับปรุงทางเข้าท่าเรือนํา้ ลึกเป็ น 4 ช่อง
ประตู

โครงการในแผนระดับจังหวัด

 อนาคตจะมีการเพิม่ จํานวนรถอีก 3 คัน

 ผูด้ ูแล บริษทั ประเสริฐกร จํากัด (เอกชน)
 เปิ ดใช้เมื่อ 31 มีนาคม 57
 มีรถให้บริการ 4 คัน
 เวลาให้บริการ 6:00 – 17:00 น. (ทุกวัน)
 รอบการบริการ ทุกๆ 1 ชม.
 ค่าบริการ 15 บาท ตลอดสาย
 ใช้เวลาในการเดินทางต่อรอบ 2:30 ชม./คัน
 ตัวรถมีจาํ นวน 24 ที่นงั ่ , รถสีฟ้าขาว, รถแอร์, ไม่มีเข็มขัดนิ รภัยที่เบาะ

รถโดยสาร หมวดที่1 สาย8 บ้านทุ่งรี-ตลาดเพิม่ ทรัพย์

\

แผนระยะ (ปี การดําเนินการ)
สัน้ 1 – 5 ปี (2557-2561)
กลาง 6 – 10 ปี (2562-2566)
ยาว 11 – 20 ปี (2567-2576)

จํานวนโครงการ
63 โครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ

เงินลงทุน (ล้ านบาท)
47,019.98
27,545.00
7,500.00

82,064.98

รวม (ล้ านบาท)
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พันธกิจ “พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทัง้ วางแนวนโยบาย ขับเคลือ่ นการพัฒนา กํากับดูแล
และบูรณาการการขนส่งทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ให้มบี ริการทีเ่ พียงพอมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทัวถึ
่ ง
คุม้ ค่า และเป็ นธรรม”

วิสยั ทัศน์ “มุง่ สู่การขนส่งทีย่ งยื
ั ่ น”
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คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554 รับทราบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและ
จราจร พ.ศ. 2554 – 2563 และให้แจ้งเวียนกระทรวงและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทาง
และเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554 – 2563

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ

หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต โครงการเสริม/ ซ่อมผิวจราจรและไหล่ทาง และโครงการ
ทีท่ เ่ี ชื่อมโยงโครงข่ายมาจากอําเภออื่นๆ นอกเหนือจาก 2 เขตพื้นทีด่ งั กล่าวไม่ได้สรุปลงไปในรูปภาพ
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หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต โครงการเสริม/ ซ่อมผิวจราจรและไหล่ทาง และโครงการ
ทีท่ เ่ี ชื่อมโยงโครงข่ายมาจากอําเภออื่นๆ นอกเหนือจาก 2 เขตพื้นทีด่ งั กล่าวไม่ได้สรุปลงไปในรูปภาพ
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สัญญาลักษณ์ ของโครงการในแผนทัง้ 3 ระยะ

ทางแยกต่างระดับสีแ่ ยกควนลัง (แผนระยะสัน้ )

แผนระยะสัน้ 1-5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
แผนระยะกลาง 6-10 ปี (พ.ศ. 2562-2566)
แผนระยะยาว 11-20 ปี (พ.ศ. 2567-2576)

สัญญาลักษณ์ ของโครงการในแผนทัง้ 3 ระยะ

\

โครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามทางรถไฟ ถนนเพชรเกษม
โครงการก่อสร้างถนนเข้า – ออกเมืองหาดใหญ่ เชื่อมระหว่าง
ถนนลพบุรีราเมศวร์ กับถนนสาครมงคล
โครงการก่อสร้างถนนเข้า – ออกเมืองหาดใหญ่ เชื่อมระหว่าง
ทางหลวงหมายเลข 43 กับถนนพลพิชยั
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

โครงการในแผนระดับชุมชนเมือง (หาดใหญ่)

สรุปโครงการก่อสร้ างที่สําคัญ

แผนระยะสัน้ 1-5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
แผนระยะกลาง 6-10 ปี (พ.ศ. 2562-2566)
แผนระยะยาว 11-20 ปี (พ.ศ. 2567-2576)

สรุปโครงการฯ/ งบประมาณ

\

\

การก่อสร้างวงเวียน 3 จุด (แผนระยะสัน้ )
โครงการปรับปรุงทางลัดไปอําเภอจะนะ
โครงการแก้ไขจุดอันตรายในเขตผังเมืองรวม
โครงการจัดการจราจรบริเวณชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในเทศบาลนครสงขลา
โครงการสยบการจราจรบนถนนชลาทัศน์
โครงการก่อสร้างท่าเรือนํา้ ลึก แห่งที่ 2 และปรับปรุงทางเข้าท่าเรือ
นํา้ ลึกเป็ น 4 ช่องประตู
ทางแยกต่างระดับห้าแยกนํา้ กระจาย (แผนระยะสัน้ – กลาง)
โครงการจัดตัง้ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดสงขลา (แผนระยะสัน้ )

โครงการในแผนระดับชุมชนเมือง (เมืองสงขลา)

สรุปโครงการก่อสร้ างที่สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ประกอบด้วย 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 104 กิโลเมตร และ
 โครงการรถไฟเชื่อมเมืองหาดใหญ่กบั สงขลา ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร

จากการศึกษาทบทวนโครงการศึกษาของ สนข. พบว่า โครงการหนึ่งที่สาํ คัญต่อเมืองในภูมภิ าค คือ
แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค โดยได้จดั ทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนภายในเมืองหาดใหญ่

แผนกลยุทธ์สาํ นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ.2552 – 2556

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 – 2558

กระทรวงคมนาคมได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 – 2558 เพือ่ ให้หน่วยงาน
ในสังกัดใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานและบูรณาการการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ
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เป้ าประสงค์ท่ี 4 เพือ่ ส่งเสริมการขนส่งทีป่ ระหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
(Environmental Friendly) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปรับเปลีย่ นมาใช้รูปแบบการขนส่งทาง
รางและทางนํา้ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ให้มใี ช้พลังงานและ
ยานพาหนะทีส่ ะอาด

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ

เป้ าประสงค์ท่ี 2 เพือ่ ให้มรี ะบบการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและระดับการให้บริการทีด่ เี ชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจและชุมชน (Accessibility) โดยการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพือ่ รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกําหนดรูปแบบและแนวเส้นทางขนส่งหลักระหว่างพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เพือ่ ให้สอดคล ้องกับศักยภาพเชิงพื้นทีแ่ ละชุมชน

เป้ าประสงค์ท่ี 1 เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hubs for
Connectivity) โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของประตูการค้า (Hub) และการปรับปรุงโครงข่าย
เชื่อมโยง (Spoke) รวมถึงกฎระเบียบเพือ่ อํานวยความสะดวกให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเดินทาง
และการขนส่ง

เป้ าประสงค์ท่ี 3 เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ความปลอดภัย (safety) ในการเดินทางและการขนส่ง โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล ้อมให้มคี ุณภาพและความปลอดภัยใน
การเดินทางและ การขนส่ง โดยเฉพาะทีส่ าํ คัญ คือ ต้องให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูม้ สี ่วน
เกี่ยวข้อง เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554 – 2563

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554 – 2563

เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีอยู่ 5 เป้ า ดังนี้

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ

1 : การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพือ่ รองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง
2 : การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 : การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้กระจายทัว่ ทุกภูมภิ าค
4 : การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอบสนองสังคมและสิง่ แวดล ้อมตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
91
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จังหวัดสงขลา มีโครงการเพือ่ เข้ามาพัฒนาการขนส่งทางนํา้ และระบบโลจิสติกส์ ได้แก่
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2 จังหวัดสงขลา ในปี งบประมาณ 2555 - 2556 ได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นในวงเงิน 70 ลา้ นบาท โดยมีขอบเขตครอบคลุมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม และประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
ด้านการขนส่งทางบก มี โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) และอยู่
ระหว่างการประกวดราคา จํานวน 13 สายทาง ซึง่ รวมถึงเส้นทางในพื้นที่ คือ นครศรีธรรมราช - สงขลา
ตอนระโนด - อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 37.000 กม. และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จํานวน 17 สายทาง มีเส้นทางในพื้นทีค่ อื สามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 จังหวัด
สงขลา รวมระยะทาง 12.100 กม.

ในปี พ.ศ. 2563 จะมีแนวโน้มของจํานวนยานพาหนะจดทะเบียนทีเ่ พิม่ ในขณะทีร่ ะบบขนส่งมวลชน
ระบบรางยังไปไม่ทวั ่ ถึงทัง้ ในพื้นทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล นําไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมทาง
หลวง 5 ประเด็น คือ
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ผลการดําเนินงานที่สาํ คัญตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคมประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

วงเงินลงทุน (ล้านบาท)
170,150
52,525
96,006
13,757
11,628
29,610
4,084
24,619
1,179
369,864
33,694

แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.2555 – 2559

ระยะทาง (กม.)
730
2,094
3,900
577
471
129 แห่ง
23 แห่ง
2,542
252
10,566
152

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดสงขลา
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ลําดับ
โครงการ
1 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2 โครงการก่อสร้างขยายเป็ น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2
3 เพิม่ ช่องจราจร
4 ทางเลีย่ งเมือง
5 ทางแนวใหม่
6 ทางแยกต่างระดับ/สะพานลอย
7 สะพานข้ามทางรถไฟ
8 บูรณะทางลาดยางเดิม
9 ก่อสร้างเป็ นทางลาดยาง
รวมโครงการถนน (กม.)
รวมโครงการสะพาน (แห่ง)

แผนแม่บทพัฒนาทางหลวง พ.ศ.2550 – 2559
เพือ่ เป็ นแผนหลักในการชี้นาํ แนวทางการพัฒนา โดยโครงการของทางหลวงในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2550 พ.ศ.2559) โดยได้จาํ แนกตามประเภทโครงการต่างๆ ดังนี้

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ

 โครงการรถไฟเชื่อมเมืองหาดใหญ่กบั สงขลา ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร
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ในแผนได้มกี ารร่างแผ่นพัฒนาประตูการขนส่งด้านทะเลอันดามัน เพือ่ เหนี่ยวนําการพัฒนา
พื้นทีใ่ นภาคใต้และรองรับการขยายตัว ระหว่างประเทศจีน – อาเซียน และ อาเซียน –
อินเดีย ให้เป็ นประตูการค้าที่สาํ คัญของประเทศ และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการค้าขนส่ง
สินค้าหลังของประเทศและระดับภูมภิ าค โดยมีแนวคือ พัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกปากบารา และ
ระบบขนส่งเชื่อมโยง และพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge) เพือ่ เชื่อมต่อการขนส่ง
ระหว่างท่าเรือนํ้ าลึกปากบารากับท่าเรือฝัง่ อ่าวไทยด้วยการขนส่งทางรถไฟ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ พ.ศ.2555 – 2559

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องใน
ระดับประเทศ และ จ.สงขลา

93

จากการศึกษาของ JICA, พ.ศ. 2534 (ครัง้ แรก) และ กรมทางหลวงจัดทําแผนดําเนินงาน
(Action Plan) ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) รวมถึงศึกษาความเป็ นไปได้ของรูปแบบ
การลงทุนทีม่ คี วามเหมาะสม ในแผนนี้ได้บรรจุโครงการมอเตอร์เวย์ (หาดใหญ่-สะเดา) ไว้
ด้วย ซึง่ อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบรายละเอียด

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.4 แผนงาน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดสงขลา
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¾
¾
¾
¾

ควัน
เสียง
การสันสะเทื
่
อน
นโยบายของรัฐเกีย่ วกับการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางบก
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สํา นั ก จัด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง กรมควบคุ ม มลพิษ ได้ด ํา เนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบปริ ม าณมลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย งจากยานพาหนะใช้ง านในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด เพือ่ ประเมินสถานการณ์เป็ นประจําทุกปี
ซึง่ สาระสําคัญคือการเจาะจงลงไปให้เด่นชัดในด้านปฏิบตั ิ

3 มลภาวะจากการจราจร

โครงการมอเตอร์เวย์
(หาดใหญ่-สะเดา)

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

47.30
43.10
38.00
51.70
48.70
70.30
39.60
57.00
41.00

39.40
47.90
41.90
52.20
60.80
67.10
50.50
54.00
50.70

ปริมาณควันดํา(%)
รถบรรทุก รถปิ คอัพ

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2555

2555

2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547

ปี
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

year

สูงสุด
77.9
75.3
74.1
75.2
66.9
72.4
73.2
88.9
85.2
90.5
82.4
86.8
78.1

ตํา่ สุด
52.2
57.1
57.2
56.5
51.4
56.8
52.8
58.4
63.4
54
57.5
64.5
56.6

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2555

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ตํ่าสุด
สูงสุด
เฉลี่ย

2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543

ปี
65.05
66.2
65.65
65.85
59.15
64.6
63
73.65
74.3
72.25
69.95
75.65
67.35

เฉลีย่
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มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไปกําหนดค่าระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัว่ โมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล
เอ จากการตรวจสอบต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ณ สถานีเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มี
ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA) 24 ชัว่ โมง ตํา่ สุดอยู่ท่ี 52.2 และสูงสุดอยู่ท่ี 77.9 เดซิเบล ซึง่ สูงกว่าระดับ
เสียงปกติท่ี 70 เดซิเบล
ระดับเสียงเฉลีย่ (dBA) 24 ชม.

3.2 เสียง

ปี

รถปิ คอัพ

10.00

0.00

รถบรรทุก

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

สาเหตุหลักใหญ่ๆ มีอยู่ 2 เรื่อง คือ ควันจากยานพาหนะ และจากโรงงานอุตสาหกรรม จากการเก็บ
สํารวจข้อมูลของสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้สรุปผลการสํารวจ
ปริมาณมลพิษทางอากาศ (ควันดํา) จากยานพาหนะ 2 ประเภท คือ รถบรรทุก และรถดีเซลขนาดเล็ก
(รถปิ คอัพ) ทีใ่ ช้งานในเขตจังหวัดสงขลาตัง้ แต่ ปี 2547 – 2555

3.1 ควัน

ปริมาณควันดํา (%)

(dBA)

2
5
10
50

0.075
0.197
0.394
1.968

ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิลลิเมตร/วินาที นิ้ว/วินาที

ผลกระทบ

ทีม่ า: German Norm DIN 4150
100
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???

ไม่มอี นั ตรายแม้แต่สง่ิ ปลูกสร้างทีเ่ ก่าแก่ (Ancient Building)
เริ่มเกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรมทีเ่ ก่าแก่
ยอมให้เกิดขึ้นได้สาํ หรับบ้านพักอาศัยทีอ่ ยู่ในสภาพดี
ยอมให้เกิดขึ้นได้สาํ หรับโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางแสดงมาตรฐานแรงสัน่ สะเทือนของ DIN 4150

3.3 การสัน่ สะเทือน

กรมควบคุมมลพิษ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ปี 2551, น.19-25

ค่าเฉลีย่ ตลอดปี ของระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง บริเวณริมถนนในพื้นทีต่ ่างจังหวัด
ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2551

3.2 เสียง

ผลกระทบต่อปฏิกริ ยิ า
ของมนุษย์
ไม่สามารถรับรูไ้ ด้
รูส้ กึ ได้เพียงเล็กน้อย
สามารถรับรูไ้ ด้โดยง่าย
มีความรูส้ กึ รําคาญ
รูส้ กึ ไม่สบายและถูกรบกวน
รูส้ กึ เจ็บปวด

ทีม่ า: จากการทดลองของ Dieckmann, Reichter & Meister

ความเร็วอนุภาคสูงสุด
(มิลลิเมตร/วินาที)
0.00-0.15
0.15-0.30
2
2.5
5
10-15
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การจราจร ได้แก่ การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่
ประหยัดพลังงาน คือ ระบบรางและการขนส่งทางนํา้ แทนการขนส่งทางถนน การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนบุคคล เพือ่ ประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร รวมทัง้ ช่วยลดมลพิษ

3.4 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียง
จากการจราจรทางบก

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ระดับที่ 6

ระดับความสันสะเทื
่
อน

ตารางแสดงเกณฑ์แรงสัน่ สะเทือนของ Reichter and Meister

3.3 การสัน่ สะเทือน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล ้อม พ.ศ. 2550-2554
นโยบายของกระทรวงต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม
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กรณี นโยบายเฉพาะส่วนมลพิษทางเสียง ได้ดําเนิ นการเป็ นแค่เพียงแค่นโยบายกว้างๆ
ไม่ได้เจาะจงลงไปอย่างชัดเจน เช่น การจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้ องกันและ
ขจัดมลพิษทางเสียงและความสัน่ สะเทือน ติดตาม วิเคราะห์ และสร้างระบบฐานข้อมูล 104

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (2540-2559)
นโยบายมีระยะเวลาทีย่ าวนานถึง 20 ปี โดยมีเนื้อหาของนโยบายทีส่ าํ คัญอยู่ 6 ประการ คือ
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ,
¾ นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษ,
¾ นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
¾ นโยบายสิง่ แวดล ้อมชุมชน,
¾ นโยบายการศึกษา และประชาสัมพันธ์เพือ่ สิง่ แวดล ้อม และ
¾ นโยบายเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล ้อม

3.3 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงจาก
การจราจรทางบก

9
9
9
9

จากการทบทวน พบว่า นโยบายต่างๆของรัฐ ไม่ได้ถกู กล่าวไว้อย่างชัดเจนมากนัก
โดยถูกกล่าวไว้ในภาพกว้างไม่ได้เจาะจง แต่ถา้ จะนํ าไปใช้กส็ ามารถประยุกต์ใช้จาก
นโยบายเหล่านี้ ได้ เช่น

3.4 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงจาก
การจราจรทางบก

Others

Public transport

Transport Technology

Non‐motorized

Equity

Safety

Emergency /Crisis

(Problem to be focused)

Safety

Affordability

Accessibility

Mobility

(Achieved transport goals)

(Impact by whom / citation index)

Key Success Index : KSI

ทีม่ า: สมาคมวิจยั วิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)

Policy maker

Key Performance Index : KPI

Transport user

Theme

Society /Community

Main

Scholar/researcher

Environment

Energy&

(Please indicated your research

Private org.

Research Theme Categorization, KPI and KSI Matrix Form
topic/entitle, goals/KPI, and impact by whom/KSI by ticking (X) in the column provided

Research Theme Categorization
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แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 เป็ นแผนทีม่ กี รอบระยะสัน้
มุ่งเน้นการป้ องกันมลพิษและเพิม่ ศักยภาพให้แก่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสนับสนุ นการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทีส่ ะอาด แต่สาํ หรับเชิงกลยุทธ์หลักได้กล่าวไว้กว้างๆเท่านัน้
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและสร้างภูมปิ ญั ญาร่วมของภาคีต่างๆเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมในทุกภาคี
กลยุทธ์ท่ี 3 การดําเนินการขับเคลือ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อมในเชิงรุก
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็ นธรรมเพือ่ แก้ปญั หา
ความยากจน
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
กลยุทธ์ท่ี 6 กํากับ ฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล ้อมให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน

3.3 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียง
จากการจราจรทางบก

Other

https://www.google.co.th/search?q=องค์ประกอบของต้นไม้ 108

106

ส่วนในด้านกฎหมายจราจรทางบกได้ควบคุมรถทุกประเภทให้มรี ะดับเสียงเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดเอาไว้ทงั้
รถ 2 จังหวะ และสีจ่ งั หวะ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522

นโยบายของกระทรวงต่างๆที่เกีย่ วข้อง
มีหน่ วยงานระดับกระทรวงต่ างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม แต่นโยบายส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงลงไป
อย่างชัดเจน

3.3 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียง
จากการจราจรทางบก

อ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: paramet007@hotmail.com

ขอบคุณครับ
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สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
ั หาและกระทบจากการคมนาคมและขนส่ ง ในเขตเมือ งหาดใหญ่ ในที่ นี้ ม ี
การจัดการจราจรปญ
ั หาที่ส่งผลกระทบต่อ คุ ณภาพชี วิ ต และทรัพย์ ส ินของผู ้ค นในสัง คม 3 ประเด็น
ขอบเขตครอบคลุมปญ
ั หาการคมนาคมและขนส่ง และปญ
ั หามลพิ ษจากการจราจร ซึ่ง
ได้แก่ ปั ญหาอุบตั ิ เหตุจราจร ปญ
ั หาต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็ นวงกว้าง
ประเด็นเหล่านี้เป็ นปญ

1. ปั ญหาอุบตั ิ เหตุ จราจร
ั หาอุบัตเิ หตุจราจรเป็ นปญ
ั หาระดับชาติและได้ถูกบรรจุให้เป็ นวาระแห่ งชาติ จากภาพรวมของ
ปญ
ั หาอุบัตเิ หตุในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยติด อันดับ ต้นๆ ของโลก โดยมีอ ัต ราการตายต่ อ แสน
ปญ
ประชากรเป็ นอันดับ 3 ของโลก (38.1 คน/แสนประชากร) และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น
จากสถานการณ์ความรุนแรงของอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้นบนถนนทัว่ โลก พบว่ า ในแต่ล ะวั น มีป ระชาชนที่
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัตเิ หตุการจราจรมากกว่ าวันละ 3,000 คน หรือประมาณนาทีละ 2 คน และทุ พลภาพ
อีกจานวนมาก (ประมาณ 1.24 ล้านคนต่อปี ) ซึง่ ในจานวนนี้รอ้ ยละ 59 มีอายุ ระหว่ าง 15-44 ปี (องค์การ
อนามัยโลก, 2556), และพบว่ า อัตราการตายร้อยละ 90 อยู่ ในประเทศที่ ก าลัง พัฒ นาและประเทศที่ ม ี
ั หาดังกล่าวคาดว่ า อีก 20 ปี ข้ า งหน้ า
รายได้ระดับปานกลางไปจนถึงระดับต่ า ทัง้ นี้หากไม่มกี ารแก้ไขปญ
การบาดเจ็บจะเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 65 (องค์การอนามัยโลก, 2549)
สาหรับประเทศไทยซึง่ อยู่ ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒ นา มีป ระชากรมากเป็ นอันดับ ที่ 20 ของโลก
หรือประมาณ 64.3 ล้านคน พบว่ า สถิตผิ เู ้ สียชีวิตจากอุบัตเิ หตุการจราจรในประเทศในช่ วง 5 ปี ระหว่ า ง
ปี พ.ศ.2551 – 2555 มีจานวนกว่ า 46,000 คน เฉลีย่ ปี ละ 9,300 คน และมีผบู ้ าดเจ็บประมาณ 5.8 แสน
คน (กรมทางหลวง, 2556) ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวได้จากอุบัตเิ หตุจราจรที่ ม ีก ารรับ แจ้ง เหตุ เ ท่ า นั ้น ไม่ ร วม
อุบัตเิ หตุจราจรที่ไม่ได้รบั แจ้งหรือมีการไกล่เกลีย่ ยอมความกันได้ ดังนัน้ ข้อมู ล ดัง กล่ า วนั ้น จึง เป็ นข้ อ มู ล
สถิตอิ ุบัตเิ หตุจราจรในระดับที่น้อยกว่ าความเป็ นจริง เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของจานวนอุบัตเิ หตุตงั ้ แต่
ั หาเกิดขึ้นในช่ ว งปี พ.ศ.2537 และ
ปี พ.ศ.2530 เป็ นต้นมา (ดังภาพที่ 1.1) พบว่ า ความรุนแรงของปญ
พ.ศ.2547 หลังจากนัน้ ก็มแี นวโน้มลดลง แต่สถิตกิ ็ยังคงสูงอยู่ เหมือนเดิม (กรมทางหลวง, 2556)
ในปี พ.ศ.2555 ในประเทศไทยมีอุ บั ต ิเ หตุ เ กิ ด ขึ้ น 61,114 ครัง้ มีผู ้เ สีย ชี วิ ต 8,660 ราย และ
ผูบ้ าดเจ็บ 22,257 ราย ถึงแม้ว่าอุบัตเิ หตุมแี นวโน้มลดลงจากปี ที่ผ่านมา เนื่ อ งจากการพยายามแก้ ไข
ป ัญ หาร่ ว มกั นในทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะหน่ ว ยง านของภ าครัฐ แต่ ยั ง มีมู ล ค่ า ของคว ามสู ญ เสี ย
โดยประมาณ 185,444 ล้านบาท หรือประมาณร้อ ยละ 2.80 ของผลิต ภัณฑ์ม วลรวมภายในประเทศ
(GDP) (สานักอานวยความปลอดภัย , 2556) และเมื่อ เปรีย บเที ย บอัต ราการตายจากอุ บั ต ิเ หตุ ต่ อ
ประชากรแสนคนระหว่ างประเทศไทยกับ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ า ประเทศไทยอยู่
ในลาดับที่ 1 ซึง่ ผลพ่วงจากอุบัตเิ หตุจราจร ทาให้คนไทยต้องกลายเป็ นคนพิการทางสมอง แขน และขา
เป็ นอันดับต้นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อกี ด้วย โดยจากข้อมูลพบว่ า เมื่ออุบัตเิ หตุเกิดขึ้น 1 ครัง้ จะ
มีผเู ้ สียชีวิต 0.42 คน ผูพ้ กิ าร 0.03 คน ผู ้บ าดเจ็บ สาหั ส 0.79 คน และผู ้บ าดเจ็บ เล็ก น้ อ ย 2.76 คน
(สานักอานวยความปลอดภัย, 2556)
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GDP: 2.80 (in Thailand),
Only data recorded.

No. of accidents

Injury
Death
Source: Bureau of Highways Safety, Department of Highways 2012

ภาพที่ 1.1 สถิตอิ ุบัตเิ หตุจราจรในประเทศไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 - 2555
หากเปรียบเทียบจานวนประชากรต่อแสนประชากร ในประเทศที่ ม ีจ านวนประชากรมากกว่ า 10
ล้านคน ประเทศไทยเป็ นอันดับที่ 1 ที่มยี อดการเกิดอุบัตเิ หตุจากการขนส่งและจราจร ในปี พ.ศ. 2556
(องค์การอนามัยโลก, 2556)
โดยองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุขึ้นมีอยู่ 3 ปจั จัย คือ ผูใ้ ช้ถนน ยานพาหนะ และสภาพถนน/
สิง่ แวดล้อม ซึง่ การเกิดอุบัตเิ หตุเปรียบเสมือ นเหตุ ก ารณ์ลู ก โซ่ โดยที่ อุ บั ต ิเ หตุ ม ัก เกิ ด ขึ้ นจากความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ของปจั จัยดังกล่าว ซึง่ อาจเป็ นความผิดพลาดของผูใ้ ช้ถนน ความบกพร่อ งของ
ยานพาหนะ หรือ ข้อบกพร่องของโครงสร้างถนน หรือ สองในสามปจั จัย หรือทัง้ สามปจั จัย จากรายงาน
สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย (2549) พบว่ า การเกิดอุบัตเิ หตุการจราจรมีสาเหตุส่วนใหญ่ ม าจากคน
ร้อยละ 77.5 จากยานพาหนะร้อยละ 1.3 และจากสิง่ แวดล้อมร้อยละ 0.4
ั หาอุบัตเิ หตุจราจร มีหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แ ก่ กระทรวง
ในปจั จุบันการแก้ไขปญ
สาธารณะสุข (สสส., EMS), กระทรวงมหาดไทย (ปภ.), สานักตารวจแห่ งชาติ, กระทรวงคมนาคม (ทล.,
ทช., สนข., กองทุ นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, สานักระบาดวิทยา), องค์ก รเอกชน (มู ล นิ ธ ิ
เมาไม่ขับ), กระทรวงยุ ตธิ รรม และกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินงานอยู่ และมีหน่ วยงานระดับย่ อยๆ เพื่อ
ตรวจสอบและช่ วยเหลือ ณ สถานที่/จุดเกิดเหตุ เช่ น ตารวจ พยาบาล กรมทางหลวง ประกั นภัย กู ้ ชี พ
กู ้ภยั และหน่ วยงานต่างๆ ในเขตพืน้ ที่นนั ้ ๆ เป็ นต้น ดังแสดงโครงข่ ายขององค์กรในภาพที่ 1.2
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กระทรวงสาธารณะสุ ข
Ministry of Public Health

กระทรวงยุตธิ รรม
Ministry of Justice

กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

กระทรวงคมนาคม (สนข.)
Ministry of Transport (otp.)

กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

สานักตารวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

องค์กรเอกชน
Private Agencies
มูลนิธิเ มาไม่ขับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
มูลนิธิอื่นๆ
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
กรมทางหลวง (ทล.)
1. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
โรงพยาบาลพยาบาล, EMS
สานักระบาดวิทยา
1. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ภาพที่ 1.2 แผนภูมหิ น่ วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2550)

นโยบายและมาตรการที่ เกี่ ยวข้ อง
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ 5E เป็ นการบู รณาการร่ ว มกั นเพื่อ ก าหนดมาตรการและกรอบแนว
ั หา การป้องกันและการลดอุบัตเิ หตุทางถนนภายในจังหวัดให้เป็ นไปในทิศทางเดีย วกั น
ทางการแก้ไขปญ
อย่ างเป็ นรูปธรรม โดยมีแนวทางดังนี้
Enforcement โดย ตารวจภูธร ตารวจทางหลวง การบังคับใช้กฎหมาย มีม ติให้ เ พิ่ม การจับ จริง
ปรับจริงในอัตราสูงสุด 500 – 1,000 บาท โดยขอให้แจ้งเตือน 1 เดือน และกาหนดวันบังคับใช้กฎหมาย
ก่ อน เป็ นต้น ให้ เ ป็ นไปตามความผิด ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร กล่ า วคือ ไม่ ส วมหมวกนิ ร ภัย ไม่
รัดเข็มขัดนิรภัย เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง ขายของวางข้างทาง ง่วงแล้วขั บ โทรแล้ว
ขับ จอดรถซ้อนคัน ขับช้าแต่ชิดขวา รถบรรทุ ก/รถแก๊ สไม่มภี ารกิจในเมืองไม่ใช้ทางเลีย่ ง รถบรรทุ ก /รถ
แก๊ สส่งของช่ วงชัว่ โมงเร่งด่วน เป็ นต้น
Engineering รับผิดชอบโดยแขวงการทาง เทศบาล ทางหลวงชนบท ทาป้ายเตือนความเร็ว ขีดสี
ตีเส้น ป้ายสัญญาณจราจร ไฟแดง สะพานลอย จัดที่พกั ริมทางสาหรับ บริก ารคนง่ ว ง เฝ้ า ระวั ง น้ า ท่ ว ม
ถนน การระบายน้ าลงคลองน้ า บ่ อ บึง
Education โดยศึกษาธิการเขตพืน้ ที่ ป้องกันภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัด บริษทั กลาง ประกั นสัง คม
แรงงานจังหวัด โรงงาน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เน้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา พนักงาน
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Evaluation โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ป้องกันภัยจังหวัด โรงพยาบาลทุ กแห่ ง รวบรวมส่ ง
ข้อมูลผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวิตทุ กเดือน
Emergency Medical Services เฝ้าระวังและช่ วยเหลืออย่ างทันทีทันใด
มติ ค ณะรัฐ มนตรี เรื อ่ ง การก าหนดให้ ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ ง ความ
ปลอดภัย ทางถนนและการขับ เคลื อ่ นการท างานตามแผนปฏิ บัติ ก าร “ทศวรรษแห่ ง ความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563”
ตามที่คณะกรรมการศู นย์อานวยการความปลอดภัย ทางถนนได้เ ห็ นชอบให้ เ สนอคณะรัฐมนตรี
กาหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเ ป้ าหมายลดอัต รา
การ เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนนต่ ากว่ า 10 คนต่อประชากรหนึ่ ง แสนคน นั ้น คณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุ มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบและมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบกาหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน”
เพื่อบู รณาการการดาเนินงานจากทุ กภาคส่วน
2. ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร “ทศวรรษแห่ งความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563” โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนนให้ ต่ า กว่ า 10
คน ต่อ ประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่ ว นมีทิ ศ ทางในการด าเนิ นงานและการ
ั หาอุบัตเิ หตุทางถนนประสบผลสาเร็จเป็ นรูปธรรมชัดเจน โดยมีแ นวทางในการด าเนิ นการที่
แก้ไขปญ
สาคัญ 8 ประการ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (2) การลดพฤติกรรมเสีย่ งจากการบริโ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ ล้ว ขั บ ขี่ ย านพาหนะ (3) การแก้ ไขป ัญ หาจุ ด เสี่ย งจุ ด อันตราย (4) การปรับ
พฤติกรรมการใช้ความเร็ว (5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย (6) การพัฒ นาสมรรถนะผู ้ใช้
รถใช้ถนน (7) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น การรัก ษาและฟื้ นฟู ผู ้บ าดเจ็บ และ (8) การพัฒ นา
ระบบการบริหารจัดการ
3. องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสาคัญในเรื่องการดาเนินการเพื่อ ให้ ก ารประกาศ “ทศวรรษ
แห่ ง ความปลอดภัยทางถนนเกิดผลในทางปฏิบัตทิ งั ้ ในระดับโลก ระดับ ภู ม ิภ าค และระดับ ประเทศใน
ระดับภูมภิ าค เอเชียและแปซิฟิกนัน้ ในช่ วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อ นแผนปฏิ บั ต ิก าร
ทศวรรษแห่ งความ ปลอดภัยทางถนนในระดับโลก และระดับภูมภิ าค ดังนี้
 การประชุ มผูเ้ ชี่ย วชาญระดับ ภูมภ
ิ าคเรื่องการดาเนินการเพื่อทศวรรษแห่ ง ความปลอดภัย
ทางถนน เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน 2553 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสัง คมภู ม ิภ าคเอเชี ย
และแปซิฟิกแห่ งสหประชาชาติหรือ UNESCAP ได้จดั ประชุ ม ผู ้เ ชี่ ย วชาญระดับ ภู ม ิภ าค Expert
Group Meeting on Implementation of Decade of Action for Road Safety, 2011 - 2020 เพื่อ
เสนอทิศทางด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ระดับภูมภิ าค รวมทัง้ การดาเนินการทศวรรษ
แห่ งความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนหารือ เกี่ ย วกั บ เป้ าหมายและตัว ชี้ วั ด ระดับ ภู ม ิภ าค และ
กลไกในการติดตามและประเมินผลผูเ้ ข้าประชุ ม ส่วนใหญ่ เป็ นหัวหน้าหรือ รองหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ระ ดั บ ก ร มในด้ า นค มนาค มข อง ป ร ะ เ ท ศ สมาชิ ก ส าห รั บ ป ระ เ ท ศ ไท ย มี ผู ้ แ ท นจ าก
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กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่ งชาติ และศู นย์
วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วม
4. สาระสาคัญของการประชุ มในครัง้ นัน้ สรุปได้ดงั นี้
ผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลกได้แนะนาร่างแผนทศวรรษความปลอดภัย ทางถนนโลก ซึ่ง ก าหนด
กรอบทิศทางการดาเนินงานระดับนานาชาติและตัวชี้วัด และกรอบแนวทางสาหรับจัดทาแผนกลยุ ท ธ์ ใน
การดาเนิ นงานและตัว ชี้ วั ด ในระดับ ประเทศ ซึ่ง เน้ นใน 5 แนวทางส าคัญ ได้แ ก่ (1) การปรับ ปรุ ง
สมรรถนะ การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (2) การออกแบบถนนและการจัด การโครงข่ า ย
ถนน (3) ด้าน มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ (4) ด้านพฤติกรรมของผูใ้ ช้ ร ถใช้ ถ นน (5) การดู แ ล
รักษาและฟื้นฟู ผูบ้ าดเจ็บ รวมทัง้ การจัดพิธเี ปิ ดตัววาระทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนนโลกอย่ า ง
เป็ นทางการในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยเสนอให้ ม ีก ารจัด กิ จ กรรมรณรงค์ในทุ ก ประเทศ
ผูแ้ ทนมูลนิธสิ หพันธ์ย านยนต์นานาชาติ หรือ (Federation Internationale de l’Automobile: FIA) ได้
แนะนาตรา สัญ ลัก ษณ์ Decade of Action for Road Safety โดยมีข้ อ ความหลัก ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ คือ “Wear. Believe. Act.” (สวมใส่, เชื่อ, ปฏิบัต)ิ ตลอดจนองค์การอนามัยโลกมีแนวทาง
ในการสารวจสถานภาพด้านความปลอดภัยทางถนนของทุ ก ประเทศเพื่อจัดทารายงานสถานภาพระดับ
โลกด้า นความปลอดภัย ทางถนน ครัง้ ที่ 2 โดยจัด เก็ บ จากข้ อ มู ล ใน ปี พ.ศ. 2553 เพื่อ ติด ตาม
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
ที่ประชุ มได้หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บระดับ ภู ม ิภ าคร้อ ย
ละ 50 และเป้าหมายการดาเนินการ 8 เป้าหมายซึง่ UNESCAP ได้สนับสนุ นให้ประเทศสมาชิ ก ใช้ ก รอบ
เป้าหมายของ UNESCAP เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนกลยุ ท ธ์ในทศวรรษแห่ ง ความปลอดภัย ทาง
ถนน ได้แก่
 วัตถุป ระสงค์ภาพรวม การลดการเสีย ชีวิตและการบาดเจ็บ
- ลดอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 50 หรือให้น้อยกว่ า 5 คน ต่อรถ 10,000 คัน
- ลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงร้อยละ 50 (อัตราการบาดเจ็บต่อรถ 10,000 คัน และ อัต รา
การบาดเจ็บต่อปริมาณการจราจร คัน–กิโลเมตร)
 เป้ าหมายที่ 1 ความสาคัญของนโยบายด้านความปลอดภัย ทางถนนในระดับ ประเทศ
 เป้ าหมายที่ 2 การให้ความสาคัญต่อความปลอดภัย ทางถนนของกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ร ถใช้ ถนนที่ ม ี
ความเสีย่ งได้รบั ผลกระทบ ได้แก่ เด็ก คนชรา คนเดินเท้า ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ คนพิการ เป็ นต้น
 เป้ าหมายที่ 3 การจัดให้มรี ะบบความปลอดภัย ของถนนและลดความรุนแรงของอุบ ัตเิ หตุ
 เป้ าหมายที่ 4 การจัดให้มม
ี าตรฐานความปลอดภัยของรถและส่งเสริมการโฆษณารถอย่ า ง
รับผิดชอบ
 เป้ าหมายที่ 5 การปรับ ปรุงระบบความปลอดภัย ทางถนนระดับ ประเทศ และระดับ ภู ม ิภ าค
การจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย
 เป้ าหมายที่ 6 การปรับ ปรุงการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและส่งเสริม การมีส่ ว นร่ ว มของ
ภาคเอกชนและองค์กร NGO ให้มากขึ้น
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เป้าหมายที่ 7 การพัฒนาถนน Asian Highway เป็ นตัวแบบความปลอดภัยทางถนน
 เป้ าหมายที่ 8 การจัดให้มรี ะบบการให้ความรูท
้ ี่มปี ระสิทธิผลในการสร้างความตระหนักด้า น
ความปลอดภัยทางถนนแก่ สาธารณะ เด็ก และผูข้ ับขี่
ที่ประชุ มได้ให้ความสาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลและความสอดคล้อ งกั นของระบบข้ อ มู ล ด้า น
ความปลอดภัยทางถนนจากประเทศสมาชิกเพื่อการวางแผนและการติดตามผลในระดับประเทศ
5. ก าร ปร ะชุ มก ลุ่ ม คว ามร่ ว มมื อ ด้ า นคว ามปลอด ภัย ทางถนนภายใต้ก รอบองค์ ก าร
สหประชาชาติ ครัง้ ที่ 12, องค์การอนามัยโลก ได้จดั การประชุ มกลุ่ ม ความร่ ว มมือ ด้า นความปลอดภัย
ทางถนนภายใต้กรอบ องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 – 6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2553 ณ สมาพันธรัฐสวิ ส
เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนนระดับโลก องค์ก ารรวมทั ้ง
กรอบแนวทางการจัดทาแผนกลยุ ทธ์ ระดับประเทศ ผูเ้ ข้าร่วมประชุ ม ประกอบด้ว ยกลุ่ ม พันธมิต รด้า น
ความปลอดภัยทางถนน และองค์กรกลุ่ม เครือข่ ายความร่ ว มมือ ด้า นความปลอดภัย ทางถนนภายใต้
กรอบองค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก ได้เชิญผูแ้ ทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผูแ้ ทนเครือข่ าย ประกอบด้วย ผูแ้ ทนกรมการขนส่ ง ทางบก กระทรวงคมนาคม และบริษ ัท กลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด เข้าร่วมประชุ ม ซึง่ ประเทศไทยได้ร ับ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในฐานะ
พันธมิต รทศวรรษแห่ ง ความปลอดภัย ทางถนน (Friends of Decade of Action for Road Safety)
สาระสาคัญของการประชุ ม ดังนี้
 หารือร่างแผนทศวรรษแห่ งความปลอดภัย ทางถนน ซึง่ กาหนดขอบเขตการดาเนิ น งานเป็ น
2 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศและระดับโลก รวมทัง้ กรอบแนวทางสาหรับ การจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์
ระดับประเทศ พร้อมตัวชี้วัด ซึง่ จะนาผลการหารือไปประกอบการจัด ท าร่ า งแผนทศวรรษแห่ ง
ความปลอดภัยทางถนนฉบับ สมบู รณ์ ซึง่ จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2553
 การประชุ มกลุ่มผูเ้ กี่ย วข้อง ในเรื่องสาคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาคู่มอ
ื การ ปฏิบัตงิ าน
โดยเฉพาะสมรรถนะในการขับรถ ความปลอดภัยของคนเดินเท้า และรถบรรทุ ก สินค้า ขนาดใหญ่
(2) ความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (3) โครงสร้า งพื้นฐานและการจัด ท าคู่ ม ือ
เรื่อง โครงสร้างพืน้ ฐาน
 แจ้งแผนวันเปิ ดตัวทศวรรษแห่ งความปลอดภัย ทางถนน และตราสัญลักษณ์ โดยกาหนดให้
มีพธิ เี ปิ ดตัวทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื่อ ให้ ทุ ก
ประเทศให้ ความสาคัญในผลกระทบของวิ ก ฤตการณ์ค วามปลอดภัย ทางถนน และให้ ร ัฐบาล
องค์กรนานาชาติ องค์กรทางสังคม ภาคเอกชน ได้ม ีส่ ว นร่ ว มในการประกาศแผนงานส าหรับ
ทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนนของประเทศ


กระทรวงสาธารณสุขกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดกลยุ ทธ์ไว้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน โดยกลยุ ท ธ์ 2 ข้ อ แรกเป็ น
ภารกิจหลักที่ตอ้ งดาเนินการ และในส่วนกลยุ ทธ์ข้อ 3 - 6 เป็ นภารกิจรองที่ ส ามารถด าเนิ นการได้ต าม
ความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
 กลยุ ทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล โดยเป็ น องค์ก รหลัก ในการให้ บ ริก าร
ทางการแพทย์ ค รบวงจร ตัง้ แต่ ก ารให้ บ ริก ารก่ อ นถึง โรงพยาบาล (EMS) การให้ บ ริก ารใน
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โรงพยาบาล (In-hospital care) พัฒนาระบบบริการศู นย์อุ บั ต ิเ หตุ (Trauma Center) การส่ ง ต่ อ
ผูป้ ่ วยระหว่ างโรงพยาบาล (Referral system) และการฟื้นฟูสภาพผูป้ ่ วย (Rehabilitation)
 กลยุ ทธ์ที่ 2 การเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล โดยการพัฒนาระบบฐานข้ อ มู ล อุ บ ั ต ิเ หตุ
ทางถนนของประเทศ ให้มคี วามถูกต้อง เชื่อถือได้ และตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผู ้ใช้ จ าก
หน่ วยงานต่างๆ ได้ทันการณ์ ทันเวลา ทัง้ ในภาวะปกติและในภาวะฉุ ก เฉิ น รวมถึง การวิ เ คราะห์
และปฏิบัตกิ ารเชิงรุกด้วยการนาเสนอข้อมูล สถานการณ์หรือเหตุการณ์แ ละทางออกต่ อ สัง คมใน
ทุ กระดับ (Advocacy)
 กลยุ ทธ์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ าย/กลไกการด าเนิ น งานป้ องกั น และลดอุ บ ั ต ิเ หตุ โดยการ
ประสานงานและเสริมสร้างความเข้ ม แข็ ง ของเครือ ข่ า ยหลัก ในยุ ท ธศาสตร์ 5E (Enforcement,
Education, Engineering, EMS และ Evaluation) และสนับสนุ นการสร้า งเครือ ข่ า ยใหม่ ที่ ส าคัญ
เช่ น เครือข่ ายผูพ้ กิ ารจากอุบัตเิ หตุทางถนน เครือข่ ายองค์กรปกครองท้ อ งถิ่น (อปท.) เครือ ข่ า ย
วิทยุ ชุมชน ฯลฯ รวมทัง้ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมป้ องกั นอุ บั ต ิเ หตุ ท างถนนในทุ ก
ระดับ เช่ น ในศู นย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ ผูบ้ ริห ารของสาธารณสุ ข
ในระดับจังหวัดควรเข้าไป เป็ นตัวจักรสาคัญในการผลักดันกระบวนการป้องกันอุบัตเิ หตุ ท างถนน
ในระดับจังหวัด
 กลยุ ทธ์ที่ 4 การให้ความรู ้ และรณรงค์ป ระชาสัม พัน ธ์ สร้า งความตระหนั ก ในเรื่อ งความ
ปลอดภัยให้กับ ประชาชน เพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผ่านทางบุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
- จัดการรณรงค์ป้องกันอุบัตเิ หตุให้กับประชาชนในชุ มชนโดย อสม. ซึง่ มีปริมาณหลายแสน
คนที่กระจายอยู่ ในชุ มชน ให้ทาการรณรงค์โดยเน้นภารกิจเพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติก รรมเสี่ย ง
สาคัญ เช่ น ขี่มอเตอร์ไซด์เปิ ดไฟใส่หมวกกันน็อก ขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว ไม่ เ มา
แล้วขับ ไม่ใช้ โทรศัพท์มอื ถือขณะขับรถ ง่วงต้องจอดนอน และตัง้ เป้ าหมายระยะยาวให้ เ กิ ด
ชุ มชนถนนปลอดภัยในทุ กพืน้ ที่ทวั ่ ประเทศ
- เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจัดระบบการรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ ผปู ้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย จากอุบัตเิ หตุ
โดยใช้โอกาสที่เขาเจ็บป่วยและมีประสบการณ์ตรงจากอุ บั ต ิเ หตุ ข ณะนั ้น เพื่อ กระตุ ้นให้ เ กิ ด
ความตระหนักถึงภัยจากอุบัตเิ หตุ
- บุ คลากรสาธารณสุขทุ กคน ทุ กหน่ วย รวมถึงเครือญาติ และ อสม. จะต้องเป็ นแบบอย่ างที่
ดีในการมี พฤติกรรมที่ปลอดภัย
 กลยุ ทธ์ที่ 5 การพัฒนาบุ คลากร โดยการพัฒนาศั ก ยภาพของเจ้า หน้ า ที่ ที่ ร ับ ผิด ชอบทุ ก
ระดับให้มคี วามรู ้ สามารถนาความรู ้ม าประยุ ก ต์ใช้ ในการด าเนิ นงานแก้ ไขป ัญ หาได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้มกี ารประสานกับ โรงเรียนแพทย์ในการจัดหลัก สู ต รการเรีย นการสอนที่
สอดแทรกเนื้อหาที่ยังขาดหายไป เช่ น การป้องกันอุบัตเิ หตุทางถนน การบริก ารการแพทย์ ก่ อ น
ถึงโรงพยาบาล บทบาทในสถานการณ์อุบัตเิ หตุกลุ่ม ชน ระบบข้ อ มู ล อุ บั ต ิเ หตุ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน และนักศึกษาพยาบาล
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กลยุ ทธ์ที่ 6 การศึกษา วิจยั ทบทวนวรรณกรรม และพัฒนาองค์ความรู ้ ค้นหาองค์ค วามรู ้
ใหม่ๆ ด้านการ ควบคุมป้องกันอุบัตเิ หตุทางถนน และมีการศึกษาในเรื่องความเสีย่ งต่างๆ สาเหตุ
ปจั จัยที่ทาให้เกิดอุบัตเิ หตุรวมทัง้ ความสู ญ เสีย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่อ ให้ ได้ห ลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์
นาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทัง้ เพื่อให้ได้รูปแบบการดาเนินงานควบคุ ม ป้ องกั นอุ บั ต ิเ หตุ
ทางถนนที่สามารถนาไปขยายผลได้


2. การคมนาคมและขนส่ ง
เกี่ยวกับประเด็นของการจัดการจราจร โครงสร้างพืน้ ฐาน และสาธารณูปโภค, การคมนาคมและ
ขนส่งจึงเปรียบเสมือนแบบแปลนหรือ แผนที่ ได้จ ัด ว่ า งหรือ ออกแบบไว้ เ พื่อ รองรับ และอ านวยความ
สะดวกแก่ ผใู ้ ช้รถใช้ถนนเอาไว้ แต่เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางมากขึ้น แผนรองรับ ที่ ได้ว่ า งแผนเอาไว้ จ าเป็ น
จะต้องมีการทบทวนและแก้ไขประเด็นป ัญ หานั ้นๆ เพื่อ ให้ เ กิ ด ความเป็ นระเบี ย บ ปลอดภัย เข้ า ถึง
สะดวก และรวดเร็ว
2.1 การจัดวางผังเมือง
การจัดวางผังเมืองเป็ นวิธกี ารวางแผนให้กับวิถกี ารดารงชีวิ ต ในเกื อ บทุ ก มุ ม มอง การวางผัง
ั หาที่ตน้ เหตุ การวางผังเมืองจึงมีความซับซ่อนในด้านการออกแบบ มีห ลาย
เมืองจึงเป็ นวิธกี ารแก้ไขปญ
ปจั จัยที่เป็ นฟงั ก์ชันเพื่อใช้ในการออกแบบเพื่อให้สอดรับทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
เพื่อทาให้เป็ นเมืองน่ า อยู่ เช่ น ทิ ศ ทางการเดินรถ สภาพภู ม ิทั ศ น์ วิ ถ ีก ารด ารงชี วิ ต กลุ่ ม โซนทาง
เศรษฐกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และการขยายเมืองในอนาคต เป็ นต้น
ตัวอย่ างของเมืองที่มกี ารออกแบบไว้ได้ค่อนข้างดีในต่างประเทศ เช่ น ผังเมืองปารีส (ฝรัง่ เศส)
ผังเมืองบาร์เซโลน่ า (สเปน) ผังเมืองกรุงแคนเบอร์ร่า (ออสเตรเลีย) ส่วนในประเทศไทยก็มหี ลายผังเมือ ง
ที่ออกแบบไว้ได้ด ี เช่ น ผังเมืองยะลา ผังเมืองลพบุรี และผังเมืองอุดรธานี เป็ นต้น ส่ ว นเมือ งที่
ปจั จุบันทาได้เพียงพยายามแก้ไข เพราะเกิ ด จากความผสมปนเปกั นด้ว ยป ัจ จัย หลายๆอย่ า ง เช่ น .
กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) นครชิคาโก (สหรัฐอเมริกา) นครแวนคูเวอร์ (แคนาดา) เป็ นต้น
2.2 ฟั งก์ชนและหน้
ั่
าที่ของถนนโครงข่าย
การวางแผนโครงข่ า ยของถนนเพื่อ จ าแนกถนนเป็ นล าดับ ชั ้น ( road hierarchy) เพื่อ การ
วางแผนและควบคุมการใช้ที่ดนิ ตามแนวถนน และเพื่อการควบคุมการเข้ า ถึง ที่ ด ิน ( control of access)
แบ่ งออกเป็ น 5 ส่วนหลักๆ (แสดงในรูปที่ 1.3 และ 1.4) คือ
1. ทางด่วน
- ทางด่วนซึง่ ควบคุมการเข้าถึงที่ดนิ อย่ างเต็มที่ (Freeway)
- ทางด่วนซึง่ ควบคุมการเข้าถึงที่ดนิ บางส่วน (Expressway)
2. ถนนสายหลัก
- ถนนสายหลักเอก (Major Arterial)
- ถนนสายหลักโท (Minor Arterial)
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3. ถนนสายรอง (Collector)
4. ถนนท้องถิน่ หรือซอย (Local)
5. ถนนปลายตันและทางสาธารณะ (Cul-de-sac and Public Lane)

ภาพที่ 1.3 หน้าที่ของถนนในแต่ละลาดับชัน้
ทีม่ า: การแก้ไขจุดอันตราย, สนข. (2554)
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ภาพที่ 1.4 โครงข่ ายถนนในเมืองที่มกี ารจัดลาดับชัน้ อย่ างชัดเจน
ทีม่ า: การฝึกอบรมการแก้ไขจุดอันตราย, สนข. (2557)

2.3 การจราจรติดขัดและการจัดการจราจร
ั หาการจราจรติดขัดเป็ นปญ
ั หาต่อเนื่องอีกปญ
ั หาหนึ่งที่เกิดในชุ มชนเมือง โดยประเด็นเกิ ด
ปญ
มาจาก คน รถ และโครงสร้างพืน้ ฐาน,
1. คน: (เดิน ปนั ่ ขี่ ขับ) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
2. รถ: การปะปนกันของยานพาหนะหลากหลายขนาด
3. โครงสร้า งพื้นฐาน: โครงข่ า ยถนน (ถนนทางหลวง/ชนบท), ระบบราง, การควบคุ ม
การจราจร, การให้บริการ และความสะดวกสบาย
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ในทุ กๆวัน ผูค้ นต้องเดินทางและอยู่ บนท้องถนนเพื่อ ไปท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เมื่อ ต้อ งเดินทางไม่
เพียงแต่จะต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัตติ ามกฎจราจรแล้ว เรายั ง จะต้อ งระวั ง
ความผิดพลาดที่อาจมาจากผูร้ ่วมใช้ถนนกับเราด้วย พฤติ ก รรมการใช้ ร ถใช้ ถนนมีค วามส าคัญ เป็ น
อย่ างมาก จากข้อมูลสถิตขิ องกรมทางหลวง (2556) ระบุ ว่า ประมาณ 75 – 90 เปอร์เซ็นต์ ความรุ นแรง
ของอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผูข้ ับขี่ที่ความแตกต่างทางด้า นอายุ ความช านาญ
สภาพอารมณ์ ความเร่งรีบ และการควบคุ ม ยานพาหนะ ถึง แม้ว่ า สภาพทางกายภาพทางถนนหรือ
สิง่ แวดล้อมจะมีส่วนต่อความรุนแรงก็ตาม แต่ถา้ เราสามารถแก้ไขพฤติกรรมและสร้า งความตระหนั ก ใน
การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภค และมาตรการควบคุม ความสัม พันธ์นี้จ ะ
นาไปสู่แนวทางการมีชีวิตที่มคี วามเสีย่ งน้อยลง
จากรายงานทางด้านอุบัตเิ หตุจราจรบนทางหลวงแผ่ นดิน ของส านั ก อ านวยความปลอดภัย ,
2556 พบว่ าสาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุเกิดจากความบกพร่องของผูข้ ับขี่โดยตรงสู ง ถึง 88.66 เปอร์เ ซ็นต์
ในที่นี้สาเหตุอนั ดับต้นๆจากตัวผูข้ ับขี่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตรากาหนด คิดเป็ น 75.75 เปอร์เ ซ็นต์
และมีการตัดหน้าระยะกระชัน้ ชิด 8.11 เปอร์เซ็นต์ และพฤติกรรมอื่นๆที่ส่อเสีย่ งที่จะก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ต ิเ หตุ
ได้ อาทิเช่ น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รดั เข็มขัดนิรภัย เมาแล้วขับ ขับย้อนศร ฝ่าไฟแดง ง่ ว งแล้ว ขั บ โทร
แล้วขับ จอดรถซ้อนคัน ขับช้าแต่ชิดขวา เป็ นต้น
พฤติกรรมเกี่ยวกับการจอดรถกีดขวางการจราจร จอดในที่ ห้ า มจอด อาจส่ ง ผลต่ อ การความ
คล่องตัวในการเดินทาง และการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่ วงชัว่ โมงเร่งด่วนในแต่ละวัน จากสถิต ิข้ อ มู ล
การจอดในที่ห้ามจอดที่มกี ารบันทึกไว้จากเจ้าหน้าที่ตารวจ พบว่ า มีผกู ้ ระท าความผิด มากกว่ า 2 แสน
รายต่อปี จึงนาไปสู่หนึ่งในมาตรการนาร่องที่ได้นาพระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก พุ ท ธศั ก ราช 2552
มาตรา 59 และ 159 มาบังคับใช้ คือ มาตรการยกรถบนถนนสายหลัก 10 สายหลักในกรุ ง เทพมหานคร
และมีอตั ราค่าปรับในอัตราขัน้ ต่ า 500 บาทสาหรับผูถ้ ูกจับกุ ม/กระทาความผิด
จากประเด็นของอุบัตเิ หตุ หนึ่งในมาตรการที่สามารถสร้างความตระหนักและให้ความรู ้ก่ อ นที่ จ ะ
ได้รบั อนุ ญาตในการขับขี่ยวดยานบนท้ อ งถนน คือ การเพิ่ม มาตรการคุ ม เข้ ม การสอบใบขั บ ขี่ โดย
กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับความยากของข้อสอบใบอนุ ญาตขับรถ และเตรียมปรับเพิม่ ชัว่ โมงการ
อบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึง่ กาหนดไว้ ที่ 12 ชั ว่ โมง เพื่อ ช่ ว ยลดป ัญ หาการจราจร และ
อุบัตเิ หตุบนท้องถนนตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 กรมการขนส่ ง ทางบก จะปรับ มาตรฐานการสอบ
ใบอนุ ญาตขับรถยนต์ โดยจะเพิม่ จานวนข้อสอบข้อเขียนให้มคี วามเข้มข้นขึ้ น จากเดิม รวบรวมไว้ 300
ข้อ และสุ่มมาให้ผสู ้ อบตอบ 35 ข้อ จะเพิม่ เป็ น 1,000 ข้อ และสุ่มมาให้ผสู ้ อบตอบ 50 ข้ อ พร้อ มทั ้ง เพิ่ม
เกณฑ์การวัดผลคะแนนจาก 75% เป็ น 90% จึงจะถือว่ าสอบผ่านข้อเขียน และมีสทิ ธิสอบภาคปฏิ
์
บัต ิ
คุณภาพการบริการเป็ นหนึ่งเหตุผลของการพัฒนาเกี่ ย วกั บ ระบบการขนส่ ง สาธารณะ ด้ว ย
ั หาเกิดจากการบริการที่ไม่เป็ นระบบและมาตรฐานที่แตกต่าง อาทิ เ ช่ น รอบระยะเวลาการ
ประเด็นปญ
เดินรถ การเสริมที่นงั ่ ในตัวรถ/เข็มขัดนิรภัย ความเร็วในการขับขี่ การเข้าถึง การบริก าร และการเรีย ก
เก็บค่าใช้จ่าย เป็ นต้น ซึง่ ก่ อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม ความไม่แน่ นอนของเวลา และความเสี่ย งต่ อ การ
เกิดอุบัตเิ หตุของผูม้ าใช้บริการ
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กรุงเทพมหานครในปจั จุบันมีระบบคมนาคมที่หลากทางเลือกให้ป ระชาชนได้ใช้ บ ริก ารได้ต าม
ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟฟ้า รถตูโ้ ดยสาร รถโดยสารประจาทาง ทัง้ หมดเพื่อรองรับกับจานวนของ
ประชากรให้สามารถใช้บริการได้อย่ างเพียงพอตามการขยายตัวของสังคม แต่เรื่องความปลอดภัย ก็ ต ้อ ง
เป็ นปจั จัยสาคัญในลาดับแรกของงานบริการแก่ ผโู ้ ดยสาร เพราะหากคนขับรถไม่พร้อ ม มีอ าการมึนเมา
ขับรถเร็วกว่ ากฎหมายกาหนด ขับรถหวาดเสียว นัน่ อาจส่งผลเสีย นอกจากนี้ คุ ณภาพรถหากไม่ ม ีก าร
ั หาในระหว่ างขับขี่ได้ เช่ น เกิดอุบัตเิ หตุ รถ
ดูแลรักษาตามระยะเวลาของเครื่องยนต์ อาจเป็ นอุปสรรคปญ
ยางแตกพลิกคว่ า เป็ นต้น
จากผลการรวบรวมข้อมูลของศู นย์พทิ ักษ์สทิ ธิผบู ้ ริโภค มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค ในช่ วงปี 2554-2556
พบว่ า “รถตู้สาธารณะ” ซึง่ เป็ นยานพาหนะยอดฮิตของคนยุ คปจั จุบัน มีส ถิต ิก ารเกิ ด อุ บั ต ิเ หตุ นาโด่ ง
อย่ างน่ าตกใจ เฉลีย่ การตาย 6 ศพต่อเดือน ซึง่ หากไล่เรียงลาดับรถบริการสาธารณะนั ้น รถแท็ ก ซี่เ ฉลี่ย
2 เปอร์เซ็นต์ รถรับส่งพนั ก งาน 7 เปอร์เ ซ็นต์ รถโดยสารระหว่ า งจัง หวั ด 7 เปอร์เ ซ็นต์ รถเมล์ 8
เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารนาเที่ยว 16 เปอร์เซ็นต์ รถโดยสารปรับอากาศ 30 เปอร์เซ็นต์ และรถตู ้โ ดยสาร
31 เปอร์เซ็นต์
การเดินทางสามารจาแนกออกเป็ น 2 ภาคส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของสาธารณะ และส่ว นบุ ค คล ซึ่ง
จะผนวกเข้ากับการรองรับการให้การบริการที่ด ี ให้เป็ นทางเลือกในการเดินทาง เช่ น ในกรณีที่ ทุ ก คน
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุ คคล การครอบครองพืน้ ทีถนนจะกินพืน้ ที่ค่อนข้างกว้าง เมื่อ เปรีย บเที ย บกั บ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (รถบัส) และการเดินทางโดยใช้รถจักรยาน เป็ นต้น (ดัง แสดงรู ป
ตัวอย่ างการเปรียบเทียบในภาพที่ 1.5)

ภาพที่ 1.5 เปรียบเทียบการครอบครองพืน้ ที่โดยการเลือกใช้ยวดยานแต่ละประเภท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั ่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 2552
อ้ างอิง: GTZ (2004), Land Use Planning and Urban Transport, p. 8.
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ั หาที่สาคัญเช่ นเดียวกัน โดยเฉพาะในเขตชุ มชนเมือ งในช่ ว งที่ ม ี
การควบคุมการจราจรก็เป็ นปญ
ความต้องการเดินทางในเวลาเดียวกันหรือช่ วงชัว่ โมงเร่งด่วนของวัน ช่ วงเช้ า ประมาณ 7:00 – 8:30 น.
ช่ วงเย็น ตัง้ แต่ 16:00 น. –19:00 น. เป็ นต้น ตัวอย่ า งเช่ น การใช้ ร ะบบสัญ ญาณไฟจราจรแ บบคงที่
สัญญาณมาควบคุมที่ทางแยกตลอดทัง้ วัน ในทุ กทางแยกของเมือง และในเส้นทางที่มคี วามต่ อ เนื่ อ งของ
ถนน และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ถนนสายหลักที่ตดั ผ่านเมือ ง เป็ นต้น ซึ่ง ประเด็นนี้ จ าเป็ นต้อ งใช้ ต ารวจ
จราจรเข้ามาควบคุมแทน ในช่ วงชัว่ โมงดังกล่าว
2.4 การรองรับทางสาธารณู ปโภค
ในด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองการคมนาคมขนส่งนัน้ แผนการรองรับ การเดินทางในอนาคตมี
ความสาคัญอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะในภูมภิ าคหรือจังหวัดที่สาคัญๆ ที่มกี ารเจริญเติบโตในหลายๆด้า น เช่ น
จังหวัดที่เป็ นเมืองศู นย์การค้า ที่อยู่ ในทาเลที่ ต งั ้ ที่ เ หมาะสม เหมาะแก่ ก ารลงทุ น เป็ นเมือ งแห่ ง การ
ท่ องเที่ยว มีการผสมผสานของผูค้ นหลากหลายวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึง่ จะทาให้เป็ นแหล่ ง ดึง ดู ด ให้ ม ีผู ้ค น
เข้ามาอยู่ อาศัยเป็ นจานวนมาก และแน่ นอนว่ าการเดินทางในแต่ ล ะวั นย่ อ มมีป ริม าณสู ง ขึ้ น การพัฒ นา
ด้านการจราจรและขนส่ ง ได้จ ัด ล าดับ ความส าคัญ เริ่ม ต้นคือ การพัฒ นา โครงสร้า งพื้นฐาน พัฒ นา
ยานพาหนะ ปรับปรุงเรื่องการเดินทาง และการให้บริการขนส่ง ตามลาดับ และในปจั จุบันเพื่อสร้า งความ
เป็ นอยู่ ที่ดขี ึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในการเข้าสู่ AEC แผนการรองรับ การเดินทาง
จะมีความเป็ นโครงข่ ายที่มากขึ้น
ภาพรวมโครงสร้างพืน้ ฐานในปจั จุบัน (พ.ศ. 2556) มีทางหลวง 62,060 กม. ทางหลวงท้ อ งถิ่น
148,761 กม. ทางน้ า 5,247 กม. ทางรถไฟ 4,043 กม. และมีท่าอากาศยาน 38 แห่ ง และมีแ ผนเสนอ
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวอีกหลายแผนทัว่ ประเทศ

แผนงาน นโยบายและมาตรการที่ เกี่ ยวข้ องในระดับประเทศ และ จ.สงขลา
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554 – 2563
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554 รับทราบแผนหลัก การพัฒ นาระบบขนส่ ง
และจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 และให้แจ้งเวียนกระทรวงและหน่ ว ยงานอื่นๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางและเครื่องมือสาหรับประสานการดาเนินงานร่วมกันอย่ างมีบูรณาการต่ อ ไป โดยมีร ายละเอีย ด
ดังนี้
วิสยั ทัศน์ “มุ่งสู่การขนส่งทีย่ งั ่ ยืน”
พันธกิจ “พัฒนาระบบ กลไก และบุ คลากร รวมทัง้ วางแนวนโยบาย ขับเคลือ่ นการพัฒ นา ก ากั บ
ดู แ ล และบู ร ณาการการขนส่ ง ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ให้ ม ีบ ริก ารที ่เ พีย งพอมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และเป็ นธรรม”
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นศู นย์ ก ลางเชื่ อ มต่ อ การเดินทางและการขนส่ ง
(Hubs for Connectivity) โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของประตู ก ารค้า (Hub)
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และการปรับปรุงโครงข่ ายเชื่อมโยง (Spoke) รวมถึงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกให้
ประเทศไทยเป็ นศู นย์กลางการเดินทางและการขนส่งมียุทธศาสตร์การด าเนิ นงานที่ ส าคัญ
คือ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิม่ ศักยภาพของโครงข่ า ย และศู นย์ ก ลาง
การขนส่งของประเทศ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขันให้ผปู ้ ระกอบการไทย
เป้ าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้มรี ะบบการขนส่ ง ที่ ม ีป ระสิท ธิภ าพและระดับ การให้ บ ริก ารที่ ด ี
เชื่อมโยงพืน้ ที่เศรษฐกิจและชุ มชน (Accessibility) โดยการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
ระบบการขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกาหนดรูปแบบและแนวเส้นทาง
ขนส่งหลักระหว่ างพืน้ ที่เศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อ ให้ ส อดคล้อ งกั บ ศั ก ยภาพเชิ ง พื้นที่
และชุ มชนมียุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่ ง เพื่อ ส่ ง เสริม ให้ ม ีก าร
ขยายพืน้ ที่การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมภิ าค
เป้ าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรับปรุงและเพิม่ ความปลอดภัย (safety) ในการเดินทางและการ
ขนส่ง โดยการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อ มให้ ม ี
คุณภาพและความปลอดภัย ในการเดินทางและ การขนส่ง โดยเฉพาะที่ส าคัญ คือ ต้อ งให้ ม ี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ จิต ส านึ ก
และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง มียุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ยุ ท ธศ าสตร์ที่ 3.1 ปรั บ ปรุ ง โคร งสร้ า งพื้น ฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อมให้มคี ุณภาพและความปลอดภัย ในการเดินทางและ
การขนส่ง
ยุ ทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องให้มคี วามรู ้ ความเข้ า ใจ
จิตสานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง
เป้ าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็ นมิต ร
ต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม (Environmental Friendly) โ ดยการส่ ง เสริม และสนั บ สนุ นให้ ม ีก าร
ปรับเปลีย่ นมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ า ในขณะเดีย วกั นก็ ส่ ง เสริม ให้ ม ีก าร
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มใี ช้พลังงานและยานพาหนะที่ ส ะอาด มียุ ท ธศาสตร์ก าร
ดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารเปลีย่ นมาใช้รูปแบบการขนส่ง ทางราง
และทางน้ าเพิม่ มากขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4.2 ส่ ง เสริม และพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อ ให้ ม ีก ารใช้ พลัง งานและ
ยานพาหนะที่สะอาดและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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เป้ าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้ า ถึง และเพิ่ม การใช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ (Public
Transport) โดยการพัฒนาโครงข่ ายระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้ เข้าถึงสะดวก และมี
ค่าโดยสารที่เหมาะสม การปรับปรุง ระบบการขนส่งเชื่อมโยงกับ การขนส่ ง สาธารณะ และ
การส่ ง เสริม ป รับ เ ปลี่ย นพฤติ ก รร มมาใช้ ร ะ บบข นส่ ง สาธ ารณะ เพื่อ ทดแทนก ารใช้
ยานพาหนะส่วนบุ คคลในการเดินทาง มียุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 5.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการเชื่ อ มโยงระบบขนส่ ง สาธารณะ
อย่ างทัว่ ถึงและเท่ าเทียม
เป้ าประสงค์ที่ 6 เพื่อเพิม่ ความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ ง โดยการ
ั หาคอขวด เชื่อมต่อโครงข่ า ยการเดินทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อลดปญ
และการบริหารจัดการจราจร รวมทัง้ สนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงและลดเวลาในการเดินทาง มียุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ั หาคอขวด และลด
ยุ ทธศาสตร์ที่ 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อลดปญ
ั หาการจราจรติดขัด
ปญ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 6.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร (Traffic management)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 – 2558
การคมนาคมและการขนส่งเป็ นป ัจ จัย พื้นฐานที่ ส าคัญ ในการขั บ เคลื่อ นการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึง่ จะช่ วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศในเวที
การค้าโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ภาคการคมนาคมขนส่งมีลกั ษณะพิเศษ คือ
ความต้องการการคมนาคมขนส่ง เป็ นความต้อ งการที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมหรือ ป ัจ จัย อื่นๆ จึง ถู ก
กระทบและถูกท้าทายอย่ างกว้างจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทัง้ ด้านเศรษฐกิ จ สัง คม การเมือ ง และ
สิง่ แวดล้อม เช่ น ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์ น้ ามันและพลัง งาน การรัก ษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงภายในภาคอุ ต สาหกรรม
เช่ น การพัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐาน บริการ การขนส่ ง ผู ้ป ระกอบการขนส่ ง ความปลอดภัย กฎ
ระเบียบ และการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนัน้ การกาหนดทิศทางการพัฒนาภาคการคมนาคมขนส่ ง ที่
ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ย นแปลง จะช่ ว ยให้ ร ะบบการขนส่ ง สามารถรองรับ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่ างมีประสิทธิภาพและยั ง่ ยื น กระทรวงคมนาคม
จึงได้กาหนดแผนยุ ทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 – 2558 เพื่อให้หน่ วยงานในสัง กั ด ใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและบู รณาการการท างานไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น ซึ่ง มีป ระเด็น
ยุ ทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมต่อโครงข่ ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุด เชื่ อ มต่ อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาโครงข่ ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศระหว่ า ง
พืน้ ที่เศรษฐกิจ เชื่อมโยงแต่ละภูมภิ าคของประเทศ รวมทัง้ เขตพืน้ ที่เศรษฐกิ จ ชายแดนติด ต่ อ กั บ
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ประเทศเพื่อนบ้านให้เหมาะสมกับศักยภาพและขีดความสามารถเชิงพืน้ ที่และสอดคล้อ งกั บความ
หนาแน่ นของปริมาณจราจรตามลาดับความสาคัญ และความจาเป็ นเร่งด่วน
โครงการและมาตรการของประเด็นยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 มีค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพัฒ นาจุ ด พัก
รถบรรทุ ก ยกตัวอย่ าง เช่ น โครงข่ ายทางหลวงที่ได้รบั การพัฒนา, โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ทางหลวง, มาตรการการกาหนดระเบียบการจัดการ และการใช้ถนนเพื่อเชื่อมโยงระหว่ างประเทศ
และในแผนระยะนี้ ในพื้นที่ ข องภู ม ิภ าคของภาคใต้ได้เ สนอให้ ม ีเ ส้นทางรถไฟที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ เส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย ที่ ส ถานี สุ ไหงโกลก จ.
นราธิวาส และสถานีปาดังเบซาร์ จ.สงขลา โดยเส้นทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย ได้ป รับ ปรุ ง
เป็ นทางคู่ให้สามารถเชื่อมต่อถึงประเทศสิงคโปร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
กลยุ ท ธ์ที่ 2.1 พัฒ นาโครงสร้า งพื้นฐานและบริก ารตลอดจนป ัจ จั ย ที่ ชั ก นาก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปรับเปลีย่ นมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ า ในเส้นทางที่ เ หมาะสมและเป็ นไปได้แ ละ
ผลักดันให้การขนส่งทางถนนและทางอากาศเป็ นส่วนสนับสนุ นให้การขนส่งต่อเนื่ อ งหลายรู ป แบบ
เกิดประสิทธิภาพ และมีบูรณาการมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบจัด การขนส่ ง สินค้า ( Logistics) ให้ เ ป็ นเครื่อ งมือ ส าคัญ
สาหรับเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ นาไปสู่การเคลื่อนย้าย และส่ ง มอบสินค้า
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดตอบสนองความต้อ งการของผู ้ใช้ บ ริก ารระบบขนส่ ง ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตน้ ทุ นที่เหมาะสมและแข่ งขันได้
โครงการและมาตรการของประเด็นยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ได้เ สนอแผนพัฒ นาโครงข่ า ยเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนน ระยะที่ 1 โดยมีสถานี ข นส่ ง สิ นค้ า ของจั ง หวัด สงขลาอยู่
ในแผนนี้ ด้ วย ซึ่ง มีค ว ามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพัฒ นาจุ ด พัก รถบรร ทุ ก เพื่อ พัฒ นาศั ก ยภาพ
ผูป้ ระกอบการการขนส่ ง เชิ ง รุ ก เพื่อ รองรับ การเปิ ด การค้า เสรีป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น
(หน่ วยงานที่รบั ผิด ชอบ คือ กรมการขนส่ ง ทางบก) เช่ น โครงการพัฒ นาระบบการรับ รอง
มาตรฐานคุณภาพในส่วนภูมภิ าค และแผนพัฒนาเครื่อ งมือ ในการบริห ารจัด การผู ้ป ระกอบการ
ขนส่งเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อีกทัง้ ในด้านการขนส่งทางน้ าของจัง หวั ด สงขลาได้ม ี
แผนงานก่ อสร้ า งท่ า เที ย บเรื อน้ า ลึ ก สงขลา แห่ ง ที่ 2 จั ง หวัด สงขลา โดยมีห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ คือ กรมเจ้าท่ า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงโครงสร้า งพื้นฐานมาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อ มให้ ม ี
คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง โดยปรับ ปรุ ง โครงสร้า งพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกให้อยู่ ในสภาพพร้อมการใช้งานได้อย่ างปลอดภัย เช่ น การปรับปรุง สภาพทาง
ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ และการแก้ ไขป ัญ หาจุ ด ตัด ทางรถไฟ รวมทั ้ง การตรวจสอบมาตรฐาน
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ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มคี ุณภาพและความปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่ ง
รวมทัง้ การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3.2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องให้ ม ีค วามรู ้ค วามเข้ า ใจจิต ส านึ ก
และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง โดยปรับเปลีย่ นพฤติก รรมของผู ้ที่ ม ีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ ปลูกฝ งั จิต ส านึ ก และทั ก ษะ เรื่อ งความ
ปลอดภัยด้านการขนส่งแก่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของชุ ม ชนเพื่อ ช่ ว ยป้ องกั นอุ บั ต ิเ หตุ จ าก
จุดตัดทางรถไฟ และบังคับใช้มาตรการควบคุม และตรวจตราการลัก ลอบการสร้า งทางลัก ผ่ า น
จุดตัดทางรถไฟ
โครงการและมาตรการของประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 3 มีความเกี่ยวเนื่องครอบคลุมไปในทุ กภาคส่ ว น
ของระบบขนส่ง ซึง่ ปจั จุบันได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาจุดพักรถบรรทุ ก เป็ นอันดับ ต้นๆ เช่ น
แผนงานพัฒนาความปลอดภัยด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนทางถนน มาตรการก าหนดมาตรฐานการขนส่ ง
และบั ง คับ ใช้ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม มาตรการกวดขั นน้ า หนั ก บรรทุ ก ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
มาตรการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ และผูข้ ับรถโดยสารสาธารณะให้ เ ข้ ม งวด
มากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาโครงข่ ายระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้เข้าถึงสะดวก และมี ค่ า โดยสารที่
เหมาะสม รวมทัง้ ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงต่อการขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อ ทดแทนการใช้
ยานพาหนะส่วนบุ คคลในการเดินทาง สนั บ สนุ นผลัก ดันให้ จ านวนผู ้ใช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ
เพิม่ ขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะต่อรายได้จะลดลง ส่ ง ผลให้ ก าร
เดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น
โครงการและมาตรการของประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อให้โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่ ง
ครอบคลุมพืน้ ที่เศรษฐกิจชุ มชนอย่ างทัว่ ถึงพอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการขนส่ ง
มวลชนเพิม่ ขึ้น ในแผนนี้มคี วามเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาจุดพักรถบรรทุ ก เช่ น การจัด ให้ ม ีจุ ด จอด
แล้วจร (Park and Ride) การวางระเบียบการเดินรถให้เกิดคุณภาพการขนส่งสาธารณะอย่ า งเป็ น
ระบบโดยคานึงถึงระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็ นรถประจาทาง รถตูโ้ ดยสาร รถโดยสารเอกชน รถแท็ ก ซี่
และรถสาธารณะอื่นๆ การลงทุ นปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทัง้ ระบบ (รถประจาทาง) โดยอาจ
พิจารณาเป็ นการลงทุ นประเภท Public Private Partnership (PPP) การวางแผนและพัฒ นาศู นย์
การจัดการระบบขนส่งสาธารณะ (Transit Management Center) และ การวางระบบเงินอุ ด หนุ น
(Subsidy) เพื่อการบริการสาธารณะ (Public Service Obligation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่ างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 บริหารจัดการ กากับดูแลระบบขนส่งและจราจรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้ภาคการขนส่งใช้พลังงานอย่ างประหยัดและเป็ นมิตรกั บ สิ่ ง แวดล้อ ม ลด
การเดินทางที่ไม่จาเป็ น
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกในภาคการขนส่ ง และ
องค์ประกอบต่อเนื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 5.4 ยกระดับกระบวนการพัฒ นานโยบาย แผน และบุ ค ลากร ตลอดจนฐานข้ อ มู ล
ความรูพ้ นื้ ฐานที่จาเป็ นเพียงพอสาหรับการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
โครงการและมาตรการของประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 5 ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และ
จราจร (สนข.) ได้มโี ครงการศึกษาหลายโครงการที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อประเด็นนี้ เช่ น โครงการศึ ก ษา
แผนพัฒนาจุดพักรถบรรทุ กบนเส้นทางหลัก เพื่อ รองรับ การพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์แ ละความ
มันคงปลอดภั
่
ยในระบบการขนส่งสินค้า และโครงการศึกษาพัฒ นาห่ ว งโซ่ คุ ณค่ า ในเส้นทางการ
ขนส่งโลจิสติกส์ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก ระหว่ างประเทศไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ ครอบคลุมในภูมภิ าคของภาคใต้เช่ นกัน ทั ้ง นี้ เ พื่อ สร้า งมาตรการปรับ และ
จัดสรรเส้นทางรถโดยสารประจาทาง, การลดปริมาณการเดินทางในเขตเมืองโดยการริเ ริ่ม การใช้
มาตรการด้านราคา อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถ เป็ นต้น
แผนกลยุทธ์สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร พ.ศ. 2552 – 2556
ในปี พ.ศ. 2552 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จ ัด ท าแผนแม่ บ ทด้า น
การขนส่งและจราจรในภูม ิภ าค โดยด าเนิ นการจัด ท าแผนแม่ บ ทด้า นการขนส่ ง และจราจรใน
ภูมภิ าคแล้วเสร็จจานวน 12 จังหวัด โดยหนึ่ ง ในนั ้นคือ จัง หวั ด สงขลา จากการศึ ก ษาทบทวน
โครงการดังกล่าว พบว่ า โครงการหนึ่งที่สาคัญต่ อ พื้นที่ คือ แผนแม่ บ ทการพัฒ นาระบบขนส่ ง
มวลชนในภูมภิ าค โดยได้จดั ทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ ง มวลชนภายในเมือ งหาดใหญ่
ประกอบด้วย 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 104 กิโลเมตร และโครงการรถไฟเชื่อมเมืองหาดใหญ่ กั บ
สงขลา ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร
แผนแม่บทพัฒนาทางหลวง พ.ศ.2550 – 2559
การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงมีวัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ใช้ เ ป็ นแผนหลัก ในการชี้ นา
แนวทางการพัฒนาโครงการทางหลวงประเภทต่ า งๆ ให้ ด าเนิ นไปในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อ งกั บ วิ ส ัย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาทางหลวงที่ ได้ก าหนด โดย
ทาการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น จัดลาดับความสาคัญ วิเคราะห์แ ละคาดการณ์ง บประมาณ
การพัฒนาทางหลวงที่จะได้รบั ในแต่ละปี แล้วนามาจัดทาเป็ นแผนงานโครงการทางหลวงในระยะ
10 ปี (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2559) โดยได้จาแนกตามประเภทโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แผนงานโครงการทางหลวงในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2550 – 2559)
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ

ทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง
โครงการก่ อสร้างขยายเป็ น 4 ช่ องจราจร ระยะที่ 2
เพิม่ ช่ องจราจร
ทางเลีย่ งเมือง
ทางแนวใหม่
ทางแยกต่างระดับ/สะพานลอย
สะพานข้ามทางรถไฟ
บู รณะทางลาดยางเดิม
ก่ อสร้างเป็ นทางลาดยาง
รวมโครงการถนน (กม.)
รวมโครงการสะพาน (แห่ง)

ระยะทาง (กม.)

730
2,094
3,900
577
471
129 แห่ ง
23 แห่ ง
2,542
252
10,566
152

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

170,150
52,525
96,006
13,757
11,628
29,610
4,084
24,619
1,179
369,864
33,694
ที่มา : กรมทางหลวง (2550)

แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.2555 – 2559
ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรของประเทศไทยจะมีจ านวนเพิ่ม ขึ้ น รวมทั ้ง มีแ นวโน้ ม ของจ านวน
ยานพาหนะจดทะเบี ย นที่ เ พิ่ม สู ง ขึ้ น ท าให้ ป ริม าณการเดินทางทางถนนมีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้ นปริม าณ
การจราจรต่อความจุการจราจรมีความติดขัดเพิม่ มากขึ้น ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนระบบรางยั ง ไปไม่
ทัว่ ถึงทัง้ ในพืน้ ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทาให้สภาพการเดินทางยังคงใช้ ก ารขนส่ ง ทางถนนเป็ นหลัก
และมีแนวโน้มที่จะเกิดสภาพจราจรที่ตดิ ขัดมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ของกรมทางหลวง ประเด็นยุ ทธศาสตร์กรมทางหลวงมีทงั ้ หมด 5 ประเด็น คือ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงข่ ายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการ
ขนส่ง
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาโครงข่ า ยทางหลวงเพื่อ รองรับ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 3 : การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิท ธิภ าพโครงข่ า ยทาง
หลวงให้กระจายทัว่ ทุ กภูมภิ าค
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงข่ า ยทางหลวงให้ ได้ม าตรฐานความปลอดภัย
อย่ างต่อเนื่อง
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภ าพการบริห ารจัด การองค์ก ร ตอบสนอง
สังคมและสิง่ แวดล้อมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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แผนยุ ทธศาสตร์กรมทางหลวงได้พฒ
ั นาและได้กระจายลงไปสูพ้ นื้ ที่ในแต่ละสานั ก /แขวง ใน
แต่ละจังหวัดที่รบั ผิดชอบ เพื่อพัฒนาสิง่ ที่เป็ นอยู่ ปจั จุบันให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถรองรับ
ความต้องการอย่ างเพียงพอ
ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคมประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554
หลายโครงการที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เ สนอ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื้นที่ ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล และบางโครงการได้กระจายตัวไปยังส่วนภูมภิ าค
โดยในพืน้ ที่ของจังหวัดสงขลานัน้ ได้ม ีโ ครงการเพื่อ เข้ า มาพัฒ นาการขนส่ ง ทางน้ า และ
ระบบโลจิสติกส์ ได้แ ก่ งานก่ อสร้ า งท่ า เที ย บเรื อน้ า ลึ ก สงขลาแห่ ง ที่ 2 จั ง หวัด สงขลา ใน
ปี งบประมาณ 2555 - 2556 ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นในวงเงิน 70 ล้า นบาท เพื่อ
ดาเนินการศึกษาทบทวนและสารวจออกแบบ โดยมีข อบเขตครอบคลุ ม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และประกาศสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
ด้านการขนส่งทางบกได้พฒ
ั นาไปในหลายภาคส่วนเช่ นกัน โดยโครงการที่เกี่ย วข้ อ งในเขต
พืน้ ที่ศึกษาได้แก่ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงด าเนิ นการจัด ท าแผนการ
ก่ อสร้างทางสายหลักเป็ น 4 ช่ องจราจร ซึง่ แผนดาเนินการดังกล่าวครอบคลุ ม ทั ว่ ทุ ก ภู ม ิภ าคของ
ประเทศ จากแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก รวม 9 โครงข่ า ย ระยะทางรวม 4,366
กิโลเมตร ค่าก่ อสร้างประมาณ 103,300 ล้านบาท กาหนดระยะเวลาด าเนิ นการ 11 ปี (ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2539 – 2549) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ (เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2538) อนุ ม ัต ิแ ผน
ดังกล่าวในหลักการ โดยได้เพิม่ สายทางอีก 2 โครงข่ าย จากการศึกษาข้ า งต้นได้ด าเนิ นการแล้ว
เสร็จในระหว่ างช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบั บ ที่ 8 - 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และในการพัฒ นาระบบ
โครงข่ ายทางหลวง ระยะที่ 2 จึงดาเนินการวางแผน ศึ ก ษา ส ารวจ ออกแบบ และด าเนิ นการ
ก่ อสร้างตามลาดับความสาคัญอย่ า งมีร ะบบเป็ นขั ้นตอนตามโครงข่ า ย ซึ่ง ในปี พ.ศ.2554 ได้
ก่ อสร้างแล้วเสร็จ 2 เส้นทางสายหลัง รวม 2,746 กิโ ลเมตร และอยู่ ร ะหว่ า งการประกวดราคา
จานวน 13 สายทาง ซึง่ รวมถึงเส้นทางในพื้นที่ คือ นครศรีธ รรมราช - สงขลา ตอนระโนด อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 37.000 กม. และอยู่ ระหว่ างการก่ อสร้า งจ านวน 17
สายทาง มีเส้นทางในพืน้ ที่คอื สามแยกทุ่ งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 จัง หวั ด สงขลา
รวมระยะทาง 12.100 กม.
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แผนแม่บทการก่ อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง ซึง่ กรมทางหลวงได้จ ัด ท าในปี พ.ศ.
2539 โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึง่
ได้ทาการศึกษาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึง่ มีทงั ้ หมด 13 เส้นทาง รวมระยะทาง 4,150 กิ โ ลเมตร
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กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน 20 ปี ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540
- 2544) ถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แต่การดาเนินงานก่ อสร้างไม่เป็ นไปตามแผนแม่ บ ท
การก่ อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่ างเมืองที่วางไว้ อันเนื่องมาจากปจั จัยทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึง่ ส่งผลโดยตรงไปยังความสามารถในการจัดสรรงบประมาณสาหรับการก่ อสร้าง
กรมทางหลวงได้ดาเนินการจัดทาการศึ ก ษาทบทวนอีก ครัง้ เพื่อ จัด ท าแผนกลยุ ท ธ์ก าร
พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่ างเมืองของประเทศไทย ให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพและสอดคล้อ งกั บ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในโครงการนี้มกี ารจัดทาแผนแม่บท (Master Plan) ออกเป็ น 2
ระยะ คือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555 – 2574) และระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2564) และจัดทาแผน
ดาเนินงาน (Action Plan) ในช่ วง 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) รวมถึงการศึ ก ษาความเป็ นไปได้
ของรูปแบบการลงทุ นที่มคี วามเหมาะสม ซึง่ ได้บรรจุโครงการมอเตอร์เวย์ (หาดใหญ่ -สะเดา) ไว้
ด้วย โดยอยู่ ระหว่ างการศึกษาออกแบบรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื อ่ สนั บสนุ นการพัฒนาระบบโลจิ สติกส์ของประเทศ
พ.ศ.2555 – 2559
ด้านการพัฒนายุ ทธศาสตร์เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาระบบโลจิส ติก ส์ ในแผนนี้ ได้ม ีก ารร่ า ง
กลยุ ทธ์หลัก คือ การพัฒนาประตูการขนส่งด้านทะเลอันดามันเพื่อ เหนี่ ย วนาการพัฒ นาพื้นที่ ใน
ภาคใต้และรองรับการขยายตัวระหว่ างประเทศจีน–อาเซียน และ อาเซียน–อินเดีย กล่ า วคือ การ
ั ่ นดามันให้เป็ นประตูการค้าที่สาคัญของประเทศ และสามารถพัฒ นาเชื่ อ มโยง
พัฒนาท่ าเรือฝงอั
การค้าขนส่งสินค้าหลังของประเทศและระดับภูมภิ าค โดยมีแ นวทางการด าเนิ นงานคือ พัฒ นา
ท่ าเรือน้ าลึกปากบาราและระบบขนส่งเชื่อมโยง และพัฒนาสะพานเศรษฐกิ จ ( Land bridge) เพื่อ
ั ่ าวไทยด้วยการขนส่งทางรถไฟ
เชื่อมต่อการขนส่งระหว่ างท่ าเรือน้ าลึกปากบารากับท่ าเรือฝงอ่
สรุปจานวนแผนงานโครงการทีส่ าคัญ (2556)
จากวัตถุประสงค์และยุ ทธศาสตร์ของการวางแผนด้านการจราจรและขนส่ ง จัง หวั ด สงขลา
ผลจากการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดนิ แนวโน้มการขยายตัว การจราจรและการขนส่ ง
ของหน่ วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้วางแผนและพิจารณาถึงหลักการส าคัญ ในการวางแผนด้า น
การจราจรและการขนส่งเอาไว้ แ ล้ว อาทิ เ ช่ น จ าแนกประเภทของถนนตามหน้ า ที่ ก ารท างาน
(Functional Road Hierarchy Classification) การพัฒ นาการขนส่ ง แบบยั ง่ ยื น (Sustainable
Transport Development) และเมืองน่ าอยู่ (Livable Cities) โดยอยู่ ภายใต้วิ ส ัย ทั ศ น์ ข องจัง หวั ด
สงขลา และเทศบาลเมืองต่างๆของจังหวัด คณะผู ้วิ จ ัย ได้ร วบรวมแผนงานการจราจรและการ
ขนส่ง โดยแบ่ งตามระยะเวลา 3 ระยะ แผนระยะสัน้ 1-5 ปี (พ.ศ. 2557-2561), แผนระยะกลาง 610 ปี (พ.ศ.2562-2566) และแผนระ ยะ ยาว 11-20 ปี (พ.ศ.2567-2576) และตามล าดั บ
ความสาคัญ ซึง่ ประกอบด้วย 6 แผนงาน (ดังแสดงในตารางที่ 3.3 ถึง 3.5) และใช้ ง บประมาณ
รวมทัง้ สิ้น 82,064.98 ล้านบาท โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 จานวนแผนงานโครงการ และงบประมาณ
แผนงานระยะ (ปี การดาเนินการ)
จานวนโครงการ
สัน้ 1 – 5 ปี (2557-2561)
63 โครงการ
กลาง 6 – 10 ปี (2562-2566)
3 โครงการ
ยาว 11 – 20 ปี (2567-2576)
1 โครงการ
รวม
67 โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
47,019.98
27,545.00
7,500.00
82,064.98

ในการรวบรวมแผนการจราจรและการขนส่งทัง้ 3 ระยะ เป็ นการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
ั หาจราจรของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง แขวงการ
แผนงาน ต่างๆ หรือแนวคิดในการแก้ไขปญ
ทาง กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา
และเทศบาลเมืองคอหงส์ ประกอบด้วยแผนงานตัง้ แต่แผนในระยะสัน้ ไปจนถึงระยะยาว เพื่อ ใช้ ใน
การวิเคราะห์และจัดทาแผน รวมทัง้ ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ด ินและแนวโน้ ม การ
ขยายตัวของเมือง สภาพการจราจรและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ซึง่ ประกอบไป
ด้วยแผนงานต่างๆ โดยสรุปเป็ นหัวข้อหลัก 6 แผนงาน ดังนี้คอื





แผนงานพัฒนาและจัดระบบการจราจร
แผนงานพัฒนาโครงข่ ายถนน
แผนงานพัฒนา/สนับสนุ นระบบขนส่งแบบยัง่ ยืน
แผนงานพัฒนาความรู ้ ให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย
จราจร
 แผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบการคมนาคมที่ ส นั บ สนุ น
การค้าและลงทุ น
 แผนงานพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิส ติกส์
โดยโครงการที่มคี วามสาคัญที่เป็ น 10 อันดับแรกมีดงั นี้ (ตารางที่ 1.3)
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ตารางที่ 1.3 โครงการที่มคี วามสาคัญที่เป็ นฃ 10 อันดับแรก
ที่
1

2

3
4
5

โครงการ
โครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรที่
ทางแยกและประสานระหว่ างทางแยก (150,000 บาทต่อ
จุด)
- เทศบาลนครสงขลา 32 จุด
- เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองคอหงส์ 44 จุด
โครงการจัดการจราจรบริเวณชุ มชนบนถนนกาญจนวนิช
(ทล.407) ช่ วงห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ใหม่ ไป
จนถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ระยะทาง 4.3
กม.)
โครงการจัดซือ้ รถยกและจักรยายนต์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน
-หาดใหญ่ : รถยก 5 คัน, จยย 20 คัน
-สงขลา : รถยก 4 คัน, จยย 15 คัน
-คอหงส์ : รถยก 2 คัน, จยย 5 คัน
โครงการปรับปรุงทางลัดไปอาเภอจะนะ
(ตกค้าง ปี 2553-2554)
โครงการก่ อสร้างวงเวียน 3 จุด (แผนระยะสัน้ ),
(ตกค้าง ปี 2553)

งบประมาณ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
(ล้านบาท)
11.4

เทศบาลนครหาดใหญ่ ,
นครสงขลา และ
เทศบาลเมืองคอหงส์

4.8

เทศบาลนครสงขลา

18.5

สถานีตารวจหาดใหญ่ ,
สถานีตารวจคอหงส์
และสถานีตารวจเมือง
สงขลา

5.00

กรมทางหลวงชนบท/
เทศบาลนครสงขลา

1.50

เทศบาลนครสงขลา

โครงการศึกษาและออกแบบทางจักรยานในเขตเทศบาล
6
นครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่

6.0

7 โครงการแก้ไขจุดอันตรายในเขตผังเมืองรวม
(ตกค้าง ปี 2553)

5.20

8

โครงการก่ อสร้างถนนเข้า – ออกเมืองหาดใหญ่ เชื่อม
ระหว่ าง ทางหลวงหมายเลข 43 กับถนนพลพิชัย

45.00

โครงการสยบการจราจรบนถนนชลาทัศน์
9 (ตกค้าง ปี 2553)

50.00

10 โครงการศึกษาและออกแบบจุดพักรถและกระจายสินค้า
จ.สงขลา

40.00

รวมงบประมาณ 10 อันดับแรก

เทศบาลนครสงขลา
และเทศบาลนคร
หาดใหญ่
เทศบาลนครสงขลา
และเทศบาลเมืองเขา
รูปช้าง/แขวงการทาง
สงขลา
โยธาธิการจังหวัด
สงขลา
เทศบาลนครสงขลา/
การรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย
กรมขนส่ง, สานักการ
ขนส่งสินค้า,
บริษทั เอกชน

187.4

ที่มา: การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจยั ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ งและการจัดการจราจรทางถนนในจังหวัด
สงขลา (2556)
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3. มลภาวะจากการจราจร
สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้ดาเนินการติด ตามตรวจสอบปริม าณ
มลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่ า งจัง หวั ด
เพื่อประเมินสถานการณ์เป็ นประจาทุ กปี โดยได้ด าเนิ นการตรวจสอบมลพิษ จากยานพาหนะใช้ ง าน
ประ กอบ ด้ว ย รถยนต์ เ บ นซิน ส่ ว นบุ ค ค ล ร ถย นต์เ บนซิ นรับ จ้า ง รถยนต์ด ีเ ซลป ระเ ภทต่ า ง ๆ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์สลี่ อ้ เล็กรับ จ้า งและรถยนต์ส ามล้อ เครื่อ ง ผลการส ารวจปริม าณมลพิษ ทาง
อากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานจังหวัดสงขลา ในระหว่ าง 26-29 มีนาคม 2555 มีรายละเอีย ดดัง
ตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 ผลการสารวจปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งาน จ.สงขลา
ก๊ าซ
ก๊ าซไฮโดรคาร์บอน
ระดับเสียง
คาร์บอนมอนอกไซด์
(ส่วนในล้านส่วน)
(เดซิเบลเอ)
(% โดยปริมาตร)
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ประเภทรถ
(คัน)
ของรถที่
จานว ร้อยละของ
จานวน ของรถ
ค่า จานวน
เฉลี่ย รถที่เกิน

รถยนต์เบนซินส่วนบุ คคล
จดทะเบียนก่อน ๑ พ.ย ๒๕๓๖
จดทะเบียน ๑ พ.ย ๒๕๓๖ ๓๑ ธ.ค ๒๕๔๙
จดทะเบียนตัง้ แต่ ๑ ม.ค ๒๕๕๐
รถจักรยานยนต์ ๒ จังหวะ
จดทะเบียนก่อน ๑ ก.ค ๒๕๔๙
รถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะ
จดทะเบียนก่อน ๑ ก.ค ๒๕๔๙
จดทะเบียน ๑ ก.ค ๒๕๔๙-๓๑
ธ.ค ๒๕๕๒
จดทะเบียนตัง้ แต่ ๑ ม.ค ๒๕๕๓
ประเภทรถ
รถยนต์เบนซินส่วนบุ คคล
รถบรรทุก
รถดีเซลขนาดเล็ก (รถปิคอัพ)

ค่า
ค่า
เกิน
นรถ รถที่เกิน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
มาตรฐา
ที่เกิน มาตรฐาน
น

๖

๐.๕๑

-

๓๒

๐.๔๔

๓

๓๙

๐.๐๔

-

-

๓

-

-

๗๐.๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๙
๓๑

๑.๔๓
๐.๙๖

-

-

๔๑๖ ๑๘๐ -

-

๒๓

๐.๙๗ ๒ ๘.๖๙ ๗๗
ปริมาณควันดา(%)

จานวน
(คัน)
๘๒
๙๔

-

๓๒๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๘๘.๑

รถที่ ที่เกิน
เกิน มาตรฐ
าน

๙.๓๘ ๓๗

ค่า
เฉลี่ย

จานวนรถ
ที่เกิน

๔๗.๓
๓๙.๔

๒๙
๒๒

ร้อยละของ
รถที่เกิน
มาตรฐาน

๑

-

๓.๓๑ ๘๖.๔

-

-

๑ ๓.๑๓

๘๕.๕ ๑ ๓.๔๕
๘๕.๐ -

๘๔.๑ ระดับเสียง(เดซิเบลเอ)
ค่า
เฉลี่ย

๓๕.๓๗ ๙๔.๒
๒๓.๔๐ ๘๙.๗

จานวนรถที่ ร้อยละของรถที่
เกิน
เกินมาตรฐาน

๒
๓

๒.๔๔
๓.๑๙
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3.1 ควัน
สาเหตุ ห ลัก ให ญ่ ๆ ข องมลพิ ษ ทางอากาศ มาจาก 2 แห ล่ ง คือ ยานพาหนะ และโ รงงาน
อุตสาหกรรม จากการเก็บสารวจข้อมูลของสานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุ ม มลพิษ ได้
สรุปผลการสารวจปริมาณมลพิษทางอากาศ (ควันดา) จากยานพาหนะ 2 ประเภท คือ รถบรรทุ ก และรถ
ดีเซลขนาดเล็ก (รถปิ คอัพ) ใช้งานในเขตจังหวัดสงขลาตัง้ แต่ปี 2547 – 2555 ดังแสดงในภาพที่ 1.6
ปี
80.00

70.00
ปริ มาณควันดา(%)

60.00
50.00
40.00

30.00
20.00

รถบรรทุก

10.00

รถปิ คอัพ

0.00
2547

2548

2549

2550

2551

year

2552

2553

2554

2555

2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547

ปริมาณควันดา(%)
รถบรรทุก รถปิ คอัพ
47.30
39.40
43.10
47.90
38.00
41.90
51.70
52.20
48.70
60.80
70.30
67.10
39.60
50.50
57.00
54.00
41.00
50.70

ภาพที่ 1.6 สรุปผลการสารวจปริมาณมลพิษทางอากาศ (ควันดา) ใช้งานในเขตจังหวัดสงขลา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 – 2555 (สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
3.2 เสียง
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไปกาหนดค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั ว่ โมง จะต้อ งไม่ เ กิ น 70 เดซิเ บล
จากการตรวจสอบต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ของ สานัก จัด การคุ ณภาพอากาศและเสีย ง กรมควบคุ ม มลพิษ
พบว่ า ระดับเสียงในพืน้ ที่ ส่ว นภู ม ิภ าค ระหว่ า งเดือ น มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สถานี เ ขต
เทศบาลเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ว่ โมง ต่ า สุ ด อยู่ ที่ 52.2 เดซิเ บล
และสูงสุดอยู่ ที่ 77.9 เดซิเบล ซึง่ สูงกว่ าระดับ มาตรฐาน โดยสามารถสรุปผลของการตรวจวั ด มลพิษ ทาง
อากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานในเขตเทศบาลเมือ งหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 25432555 ในภาพที่ 1.7
ค่าเฉลีย่ ตลอดปี ของระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง บริเวณริมถนนในพืน้ ที่ต่างจังหวั ด ปี พ.ศ. 2557 –
พ.ศ.2551 แสดงไว้ในภาพที่ 1.8
3.3 การสันสะเทื
่
อน
ตามมาตรฐานของ DIN 4150 (ตารางที่ 1.5) แสดงค่าความเร็วอนุ ภาคต่างๆ ที่มผี ลผลกระทบต่อสิ่ง
ปลูกสร้าง และการสันสะเทื
่
อนที่มผี ลต่อความรูส้ กึ ของมนุ ษย์ ตามสเกลของ Reichter and Meister (รู ้ส ึก
ได้เพียงเล็กน้อย-สามารถรับรูไ้ ด้โดยง่าย) แสดงในตารางที่ 1.6
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ภาพที่ 1.7 สรุปผลของการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะใช้งานในเขตเทศบาล
เมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2543-2555
(สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2555)

ภาพที่ 1.7 ค่าเฉลีย่ ตลอดปี ของระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง บริเวณริมถนนในพืน้ ที่ต่างจังหวัด
ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2551
(กรมควบคุมมลพิษ สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ปี 2551, น.19-25)
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ตารางที่ 1.5 แสดงมาตรฐานแรงสันสะเทื
่
อนของ DIN 4150
ค่าความเร็วอนุ ภาคสูงสุด
มิลลิเมตร/วินาที

นิ้ว/วินาที

2
5
10
50

0.075
0.197
0.394
1.968

ผลกระทบ
ไม่มอี นั ตรายแม้แต่สงิ่ ปลูกสร้างที่เก่ าแก่ (Ancient Building)
เริม่ เกิดความเสียหายทางสถาปตั ยกรรมที่เก่ าแก่
ยอมให้เกิดขึ้นได้สาหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ ในสภาพดี
ยอมให้เกิดขึ้นได้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ทีม่ า: German Norm DIN 4150

ตารางที่ 1.6 แสดงเกณฑ์แรงสันสะเทื
่
อนของ Reichter and Meister
ความเร็วอนุ ภาคสูงสุด
ผลกระทบต่อปฏิกิรยิ า
ระดับความสันสะเทื
่
อน
(มิลลิเมตร/วินาที)
ของมนุ ษย์
0.00-0.15
ไม่สามารถรับรูไ้ ด้
ระดับที่ 1
0.15-0.30
รูส้ กึ ได้เพียงเล็กน้อย
ระดับที่ 2
2
สามารถรับรูไ้ ด้โดยง่าย
ระดับที่ 3
2.5
มีความรูส้ กึ ราคาญ
ระดับที่ 4
5
รูส้ กึ ไม่สบายและถูกรบกวน
ระดับที่ 5
10-15
รูส้ กึ เจ็บปวด
ระดับที่ 6
ทีม่ า: จากการทดลองของ Dieckmann, Reichter & Meister

นโยบายของรัฐเกี่ ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสี ยงจากการจราจรทางบก
จากการศึกษาพบว่ านโยบายต่างๆของรัฐ ไม่ได้ถูกกล่าวไว้อย่ างชัดเจนมากนัก และจะกล่ า วอยู่ ใน
ภาพกว้างไม่ได้เจาะจงลงไป แต่ถา้ จะนาไปใช้ก็สามารถประยุ กต์ใช้จากนโยบายเหล่า นี้ ได้ โดยนโยบาย
ของรัฐที่เกี่ย วข้ อ ง ได้แ ก่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554),
นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2540-2559, แผนจัด การคุ ณภาพ
สิ่ง แว ดล้ อ ม พ. ศ. 2550-2554 และนโย บายข อง ก ระ ทร วง ต่ า ง ๆที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น ก ระ ทร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจราจรได้แก่ การปรับนโยบายการลงทุ นในโครงสร้า งพื้นฐานด้า นการคมนาคมขนส่ ง ที่ ป ระหยั ด
พลังงาน คือ ระบบรางและการขนส่งทางน้ าแทนการขนส่งทางถนน การพัฒนาและส่ ง เสริม การใช้ ร ะบบ
ขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนบุ คคล เพื่อประหยัดพลังงานและทรัพยากร รวมทัง้ ช่ วยลดมลพิษ
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นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ ง ชาติ พ.ศ.2540-2559 เป็ น
นโยบายที่มรี ะยะเวลาที่ยาวนานถึง 20 ปี โดยมีเนื้อหาของนโยบายที่สาคัญอยู่ 6 ประการ คือ นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ, นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ , นโยบายแหล่ ง ธรรมชาติแ ละแหล่ ง ศิ ล ปกรรม
นโยบายสิ่ง แวดล้อ มชุ ม ชน, นโยบายการศึ ก ษาและประชาสัม พันธ์เ พื่อ สิ่ง แวดล้อ ม และนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อสิง่ แวดล้อม
กรณีนโยบายเฉพาะส่วนมลพิษทางเสียง ได้ด าเนิ นการเป็ นแค่ เ พีย งแค่ นโยบายกว้ า งๆ ไม่ ได้
เจาะจงลงไปอย่ างชัดเจน เช่ น การจัดทาแผนหลักและแผนปฏิ บั ต ิก ารเพื่อ ป้ องกั นและขจัด มลพิษ ทาง
เสียงและความสันสะเทื
่
อน ติดตาม วิเคราะห์ และสร้างระบบฐานข้อมูล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 เป็ นแผนที่ ม ีก รอบระยะสัน้ ซึ่ง มุ่ ง เน้ นการ
ป้องกันมลพิษและเพิม่ ศักยภาพให้แก่ ทางองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และสนั บ สนุ นการใช้ เ ทคโนโลยี
และกระบวนการผลิตที่สะอาด แต่สาหรับเชิงกลยุ ทธ์หลักได้กล่าวไว้กว้างๆเท่ านัน้
กลยุ ทธ์ที่ 1 ส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มและสร้า งภู ม ิป ัญ ญาร่ ว มของภาคีต่ า งๆ เพื่อ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลยุ ทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในทุ กภาคี
กลยุ ทธ์ที่ 3 การดาเนินการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในเชิงรุก
กลยุ ทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอ ย่ า งเป็ นธรรมเพื่อ
ั หาความยากจน
แก้ปญ
กลยุ ทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่ างสมดุลและยัง่ ยืน
กลยุ ทธ์ที่ 6 กากับ ฟื้นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้มคี วามสมดุลและยัง่ ยืน
นโยบายของกระทรวงต่างๆที่เกี่ ยวข้อง โดยมีหน่ วยงานระดับกระทรวงต่างๆ ของประเทศไทย
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุ ต สาหกรรม แต่
นโยบายส่วนใหญ่ ไม่ได้เจาะจงลงไปอย่ างชัดเจน
ส่วนในด้านกฎหมายจราจรทางบกได้ควบคุมรถทุ กประเภทให้มรี ะดับเสีย งเป็ นไปตามที่ ก าหนด
เอาไว้ทงั ้ รถ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522
ข้อคิดในการปรับปรุงการขนส่งจราจรในเมืองหาดใหญ่ (ที่มา: รศ.ดร.จักรกริศน์ กนกกันฑพงษ์)
1. หลักการขนส่งจราจรที่ดี
 การเข้าถึงทุ กพืน
้ ที่ของเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิม่ มูลค่า เปรียบได้กับที่ดนิ ติดถนนที่ม ี
ราคามากกว่ าที่ดนิ ตาบอด
 พลเมืองเดินทางสะดวก ด้วยระบบขนส่งจราจรที่หลากหลาย
 ทุ กเพศทุ กวัย มีสท
ิ ธิเท่ าเทียมกันในการได้บริการ
2. คุณสมบัติที่ดีของระบบขนส่งจราจร
 ระบบหลากหลาย มีการเดินทางได้หลายแบบทัง้ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ
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มีประสิทธิภาพ ดูได้จากผลตอบแทน, รายได้หรือกาไรต่อหน่ วยลงทุ น
มีประสิทธิผล บริการพืน้ ที่ได้กว้าง ขนย้ายคนหรือสินค้าได้มาก
สะดวกในการใช้บริการ ป้ายรถเมล์อยู่ ใกล้ที่พกั , ความถีใ่ นการให้บริการ
สบายขณะใช้บริการ มีที่นงั ่ สบาย ภายในรถมีระบบปรับอากาศ
ปลอดภัย ระบบเบรกทางานดี, ตัวรถเกาะถนน
รวดเร็ว ตัวรถมีความเร็วสูง สามารถเข้าถึงที่หมายในเวลาสัน้
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ควันดาจากรถน้อย, เสียงไม่ดงั

3. โครงการปรับปรุงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
 นาระบบขนส่งมวลชนมาให้บ ริการ (ขนส่งมวลชนมีคุณสมบัตด
ิ เี กือบทุ กข้อที่กล่าวข้างต้น เมื่อ
เทียบกับรถยนต์ส่วนตัวจะแพ้แค่เรื่องสะดวก สบายและรวดเร็ว, ในภาพรวมทัง้ พืน้ ที่ขนส่ง
มวลชนชนะรถยนต์ส่วนตัวในทุ กข้อของหลักการขนส่งจราจรที่ด)ี
 มีระบบรถเมล์ประจาทางคลุมพืน้ ที่ทวั ่ หาดใหญ่ ประกอบด้วยรถเมล์สายหลักบริก ารพื้นที่
ั่
สองฝงถนนใหญ่





 มีระบบรถเมล์นักเรียนบริการเด็กโตระดับชัน้ ประถมตอนปลายขึ้นไป ในช่ วงเข้าเรีย นและ
เลิกเรียน เพื่อลดภาระของผู ้ป กครองในการมีร ถส่ ว นตัว รับ ส่ ง ลู ก หลานจนเกิ ด ป ัญ หา
การจราจรติดขัดบนถนนรอบโรงเรียน
 ส่งเสริมระบบรถของโรงเรียนในการบริการเด็กเล็กที่ไม่มพี หี่ รือญาติผใู ้ หญ่ ไปด้วย
 มีระบบรถเมล์เฉพาะกิจในเทศบาลและกิจกรรมใหญ่ ๆ เช่ น วั นรับ ปริญ ญา การประชุ ม
และนิทรรศการที่ศูนย์ประชุ มนานาชาติที่ มอ.
 ส่งเสริมให้มรี ถเมล์สายหาดใหญ่ -สนามบิน
ั หาการจราจรติดขัดในปจั จุบัน
แก้ปญ
 ประมวลทางลัดทัว่ หาดใหญ่ เพื่อเป็ นทางเลือกเวลาการจราจรบนถนนหลักติดขัด
 ปรับแก้สญ
ั ญาณไฟให้จงั หวะกับปริมาณจราจรแต่ละเส้นทาง
 เพิม่ พืน้ ที่เดินรถโดยการเข้มงวดในการจอดรถที่ ผ ิด กฎหมายและการขายของบนพื้นที่
ถนน
 มีป้ายเครื่องหมายที่ครบถ้วน แสดงชื้อถนนและป้ายทางตันเพื่อช่ วยในการหาทาง
ั หาคอขวดของเส้นทาง เช่ น การขยายสะพานข้ า มทางรถไฟบนถนนศุ ภ สาร
 ลดปญ
ั่
รังสรรค์ จาก 2 เป็ น 4 ช่ องจราจรให้สอดคล้องกับความกว้างของถนนสองฝงสะพาน
ส่งเสริมการเดินทางเพื่อสุขภาพ
 จัดทางเท้าในหาดใหญ่ ให้มพี นื้ ที่เพียงพอสาหรับการเดิน โดยลดการเปิ ด กั ้นเต็ม ความ
กว้างทางเท้าของต้นไม้ การค้าขาย และป้ ายโฆษณา
 ตีเส้นบนถนนให้คนออกกาลังกายช่ วงเช้า เช่ น บางช่ ว งของถนนกาญจนวนิ ช และถนน
เพชรเกษม
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 ทาถนนทางเดิน ในวันหยุ ดบนทางบางช่ วงของถนนเสน่ หานุ สรณ์ ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 3
ส่งเสริมการขี่จกั รยานเพื่อสุขภาพ ลดมลภาวะ
 สร้างทางจักรยาน เช่ น บนถนนกาญจนวนิช และถนนปุ ณณกัณฑ์
สนับสนุ นการท่ องเที่ยว
 มีระบบรถเมล์นักท่ องเที่ยว บริการใจกลางเมืองหาดใหญ่ บนถนนสาย 1, 2, 3, ถนนเพชร
เกษม วงเวียนน้ าพุ
 มีที่จอดรถทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อลดการติดขัด บริเวณโรงแรมและแหล่งขายของ
แผนที่โครงข่ ายถนน
 ทาแผนที่ขนาด A3 แสดงถนนสายหลักและหน่ วยงานสาคัญ แจกฟรีสาหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
และประชาชน
 ทาแผนที่ขนาด A0 แสดงทุ กถนนทุ กซอยเหมาะสาหรับการอ้า งอิง ของทุ ก บ้ า นทุ ก คันรถ
เพื่อสะดวกในการค้นหาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
สร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนน
 ร่วมมือกับตารวจในการกวาดขันวินัยจราจร
 ร่วมมือกับตารวจ กรมการขนส่งทางบก บริษทั ผลิตรถยนต์ในการอบรมความรู ้ท างด้า น
กฎหมายจราจร การขับขี่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนแก่ ประชาชนและเด็กนักเรียน

4. โครงการระยะยาว
 เพิม
่ ทางเชื่อมระหว่ างหาดใหญ่ กับหาดใหญ่ ในด้วยอุโมงค์ลอดหรือสะพานลอดข้ามทางรถไฟ
 สนับ สนุ นการเชื่อมหาดใหญ่ - สงขลา ด้วยรถไฟระหว่ างเมืองซึง่ จะมีป ระสิทธิภาพมากกว่ า
รถเมล์ระหว่ างเมือง
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100% ทั้งผูขับขี่ จยย. และผูซอนทาย

- กวดขัน/เขมงวด เรื่อง ดื่มไมขับ

1

- สรางสถานีบันทึกและรวบรวมขอมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ โดยสรางเปนเครือขาย
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สามารถวิเคราะห-สรุปผลขอมูลทางสถิติ
ได

- หามจอดลูกพวงรถบรรทุกทิ้งไวบนไหล
ทาง

1

ความสําคัญ

ลําดับ

- ออกแบบ/ปรับปรุง ฐานขอมูลของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหอยูในรูปแบบที่
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดสะดวก

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- มีการรณรงคอยางจริงจัง/ตอเนื่อง
- มีการตั้งดานตรวจอยางสม่ําเสมอ

- มีการตั้งดานตรวจอยางสม่ําเสมอ
- สถานศึกษา หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมสรางความตระหนัก และบังคับใชมาตรการ
ในองคกรของตนเอง

- การตอบสนองตอสถานการณที่เกิดอยางทัน
เหตุการณ
- บังคับใหผูปกครองตองรวมรับผิดหากเยาวชน
ทําผิดทุกกรณี

- การเมืองระดับทองถิ่นมีความมุงมั่นในการแกไข
ปญหา
- ขนสงและตํารวจหมั่นออกพื้นที่เพื่อตรวจตรา
อยางสม่ําเสมอ

- ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ทาง
หลวง, โรงพยาบาล, เชียงตึ้ง, เทศบาล, ปภ.,
มหาวิทยาลัย, สถาบันการแพทยฉุกเฉิน และ
ภาคประชาสังคม
- มีหนวยงานหนึ่งเดียวเปนศูนยรวบรวม/วิเคราะห
สถิติทั้งหมด และแบงความรับผิดชอบระหวาง
หนวยงานใหชัดเจน
- มีคาตอบแทนในการเก็บรวบรวม/บันทึกขอมูล/
วิเคราะห ใหกบ
ั หนวยงานที่เกี่ยวของ

- การออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
- การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ทางหลวง, โรงพยาบาล

Critical Success Factors

สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านจราจร ครั้งที่ 2
เพื่อพิจารณานโยบายและกําหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูตกิ โฮเต็ล
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

สภ. หาดใหญ

เทศบาลนคร
(ทน.)
หาดใหญ
รวมกับ
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร
(ม.อ.)

หนวยงานผูรับ
ไปดําเนินการ

ปรับปรุงปายบริการขอมูล/
ปายใหความรู/ ปายเตือนภัย

ใหความรูและสรางสื่อ
ประชาสัมพันธในเชิงรุก

เรงรัดการแกไขจุดเสี่ยง
อันตรายในเขตเมือง

คุมครองผูโดยสารจากระบบ
ขนสงสาธารณะ

การสืบคนอุบัติเหตุเชิงลึก

3

4

5

6

7

2

1

- รณรงคเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่
และลดการทําผิดกฎหมายจราจร โดยใช
สื่อตางๆ เชน วิทยุ และ แจกใบปลิว
- สรางกลไกความรวมมือในภาคประชาชน

- สุมตรวจรถตูโดยสารใหบริการที่ไม
ปลอดภัย ไมไดมาตรฐาน และเก็บคา
โดยสารเกินราคา
- จัดตั้งหนวยสืบสวนหาสาเหตุของ
อุบัติเหตุจราจรในเชิงลึก

- ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน (Road Safety Audit) ในเขตเมือง
- ปรับปรุงทางแยกในเขตชุมชนเมือง เชน
เพิ่มไฟจราจร และใชวงเวียนควบคุมแทน
การใชไฟจราจรในบางจุด

1

- อบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย แก
นักเรียน/นักศึกษา และ เยาวชน

1

1

1

1

1

1

สนง.ขนสง
จังหวัดสงขลา

ม.อ.

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ
รวมกับภาค
ประชาสังคม
- สนับสนุนอาสาประจําชุมชน เพื่อหนุนเสริมให
ทน. หาดใหญ
ทน.หาดใหญ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดให รวมกับชุมชนใน
มีกองทุน/สวัสดิการให
พื้นที่
- ไดรับการสนับสนุน งปม. จากเทศบาล และ/
ม.อ.
หรือ หนวยงานอื่นๆ ของภาครัฐ
- มีการศึกษาทางวิชาการเพื่อหาจุดที่เหมาะสม
ทน. หาดใหญ
ในการจัดทําโครงการ
- การไดรับความสนับสนุน งปม. จากเทศบาล
และ/หรือ หนวยงานอื่นๆ ของภาครัฐ
- เสนอใหมีเจาหนาที่นอกเครื่องแบบเขา
สนง.ขนสง
ตรวจสอบทั้งระบบ ของการใหบริการของรถตู
จังหวัดสงขลา
สาธารณะ
- สานตอการทํางานจากหนวยสืบสวนอุบัติเหตุ
ม.อ.
จราจรของทีมศึกษาจาก มอ.

- มีการสนับสนุน งปม. จากภาครัฐ หรือเอกชน
และมีคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่ขนสงและ/หรือเจาหนาที่ตํารวจ
กําหนดงานเปนแผนประจําป
- ภาคประชาสังคมตองเขมแข็ง และเปนองคกร
นําในการดําเนินการ

- การขับเคลื่อนโครงการทันที/ตอเนื่อง
- มีความรวมมือจากองคกรในทองถิ่น เชน
ตํารวจ, สื่อวิทยุและโทรทัศน, เครือขายสังคม
อินเตอรเน็ต (โดย ปชส. ในเชิงรุก ทั้งทางดาน
กฎหมาย และพฤติกรรม)
- มีแผนผลักดันเขาสูหลักสูตรการศึกษา
- ความรวมมือจากกระทรวง ศธ.

- การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลาง

1

1

- ติดตั้งใหบริการในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง
เพื่อบอกขอมูลอยางเปนเวลาจริง
- มีการปรับปรุงเปนประจําอยางตอเนื่อง
- ความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใน
ดานการใชภาษา

1

- สงเสริม/สรางจิตสํานึกใหมีการตื่นตัว
ใหกับเยาวชนคนรุนใหม

- ปรับปรุง/เพิ่มปาย LED ใหขาวสารดาน
การจราจร ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ
- ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร รวมทั้งปาย/
เครื่องหมายใหเปนสากล (Logo, ภาษา)
ในสวนของภาษาอังกฤษ ตองตรวจสอบ
ความถูกตอง
- เพิ่มกลอง CCTV และจัดใหมี Red Light
Camera ในพื้นที่จุดเสี่ยงทางถนนและ
พื้นที่เสี่ยงตอเหตุความไมสงบทั้งหมด
- สรางสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
การจราจร ผานสื่อวิทยุแบบ Real-time
ในลักษณะคลาย จส 100

นโยบาย

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ

หาดใหญ-เมืองนาอยู

ลํา
ดับ

1

2

1

1

1
1

1

- สรางความรมรื่นบนเสนทางเดินเทา

- จัด/เพิ่มถนนคนเดินในเมือง

- จัดระเบียบสิ่งกีดขวางทางสายตาริมถนน

- รณรงคการใชรถจักรยานเพื่อการเดินทาง
(ไมใชเพียงเพื่อการออกกําลังกาย)

2

- รถโรงเรียน (รับ-สง นักเรียน)

- จัดระเบียบรานคาที่ใชพื้นที่ทางเทา

3

- รถไฟฟารางเบา (monorail) ในเขตชาน
เมือง
2

2

- จัดทําระบบขนสงทางราง สาย สงขลาหาดใหญ และขยายถึง อ.สะเดา

- ออกแบบ/ปรับปรุง ถนน-ทางเทาในเขต
เมือง ใหสะดวกและเอื้อตอคนเดินเทา
และผูพิการ (universal design)

1

ลําดับ
ความสําคัญ

- รถเมลประจําทาง หรือ BRT

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ทน.หาดใหญ

- เทศบาลเปนผูดําเนินการสรางทางเทาเอง
โดยเก็บภาษีเพิ่มจากเจาของอาคารเมื่อยื่น
แบบขออนุมัติกอสราง
- ออกเทศบัญญัติเพื่อบังคับ
- รณรงค ปชส. ให ปชช. เขาใจ
- รณรงคใหเจาของอาคารตระหนักวาทาง
เทาเปนที่สาธารณะ
- ความรวมมือจากหนวยงานตํารวจ
- มีการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสม
- รณรงคใหเจาของอาคารชวยปลูก/ดูแล/มี
สวนเปนเจาของตนไมหนาอาคาร
- ความรวมมือจากพอคาและนักธุรกิจ
- เคลื่อนยายปายโฆษณา/ปายเกา ออกจาก
บริเวณที่มีการบดบังทางสายตา เพื่อการ
เดินทางที่ปลอดภัย
- รณรงคใหมก
ี ารใชรถจักรยานเดินทางให
มากขึ้น
- มีการจัดทําทางจักรยานและที่จอดจักรยาน
ที่ปลอดภัย เพิ่มขึ้นมาก

สถานศึกษา

- เรงศึกษาถึงความตองการ/ความเปนไปได

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

ทน.หาดใหญ

อบจ.สงขลา

ทน.หาดใหญ

หนวยงานผูรับ
ไปดําเนินการ

ทน.หาดใหญ

Critical Success Factors
- มีเสนทางและตารางเวลาเดินรถที่เหมาะสม
ที่มาไดตรงเวลา
- มีขอมูลการเดินรถ ที่เขาถึงไดงายและใช
IT ชวยในการเผยแพร
- มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐ เพื่อใหราคาคา
โดยสารต่ํา จูงใจใหใช
- จัดใหมี และเขมงวด การหามจอดในบริเวณ
ที่จอดรถประจําทาง
- มีการศึกษาความเปนไปไดอยางจริงจัง
- ไดรับความรวมมือจาก รฟท., ทน.หาดใหญ
, และ ทน. สงขลา
- เรงศึกษาวางแผน

ด้านการแก้ปัญหาระบบขนส่งและโลจิสติกส์

ลํา
ดับ
3

จัดระเบียบ และบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด ณ
บริเวณพื้นที่ซึ่งมี
การจราจรคับคั่ง

นโยบาย

- จางบุคคล/เอกชน หรือใชอาสาสมัคร
ทํางานแทนตํารวจ (outsource) ในการ
ตรวจจับรถที่ทําผิดกฎหมาย เชนรถที่
จอดซอนคัน รถฝาไฟเหลือง/ไฟแดง รถ
ใชไฟผิดประเภท รถเขาชองทางไม
ถูกตอง (จอมปาด) และผูขับขี่
จักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย

- จัดใหมีรถยกเคลื่อนยายยานพาหนะที่
จอดกีดขวางเสนทาง โดยเฉพาะพื้นที่
ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง เชน เขตตลาด/
หางราน/สถานศึกษา

- จัดระเบียบการขนถายสินคาในพื้นที่
จราจรคับคั่ง โดยใหมีจุดขนถายของ/
สินคาโดยเฉพาะในพื้นที่สวนบุคคล
ไมใชริมถนน หรือจอดรถซอนคัน
- ติดตั้งกลองวงจรปด (Red light
camera) สอดสองการจราจร ตาม
จุดสําคัญๆ เชน ตลาด ศูนยราชการ
- ประกาศพื้นที่กวดขันจราจร หามจอดหามหยุด และหามจอดซอนคัน
- จํากัด/จัดระเบียบพื้นที่รถสามลอพวง
ขาง และเขมงวดวินัยรถตุกๆ/รถสองแถว
ใหจอด/หยุดรับ-สง บริเวณปายจอดรถ
ประจําทางเทานั้น
- ตรวจจับรถติด/ใชไฟผิดกฎหมาย เชน
ไฟตัดหมอก และ ไฟถอยหลังและไฟ
เลี้ยวที่ใชสีไฟไมถูกตอง

- จัดระบบ/ระเบียบการจอดรถรอหนา
สถานที่สาธารณะที่มีรถหนาแนน เชน
โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1

1

1

2

1

ลําดับ
ความสําคัญ
1

- Outsource ใหเอกชนทํา โดยใหผูกระทําผิด
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายนอกเหนือจาก
คาปรับ
- ทน.หาดใหญ ตองพิจารณาลงทุนทําเองกอน
ในระยะแรก
- บุคคลที่ทําหนาที่นี้ตองขึ้นทะเบียนกับ สภ.
หาดใหญและผานการอบรม
- มอบอํานาจใหบุคคลเหลานี้อยางจํากัด เชนให
ถายรูปการทําผิดกฎหมายสงใหตํารวจออก
ใบสั่งสงไปที่บาน เพื่อลดการเผชิญหนา
- ความรวมมือจากเอกชนและภาคประชาสังคม

- ความรวมมือจาก ตรอ.
- มีการณรงคให ปชช. รวมมือ

- ออกเทศบัญญัติบังคับใหสถานประกอบการ
เชน โรงแรม ฯ มีทาเทียบรถรับ-สงคน
- ไดรับความรวมมือจากเจาของสถานที่นั้นๆ
- มีการณรงคให ปชช. รวมมือ
- ออกเทศบัญญัติบังคับใหใหสถานประกอบการ
เชนตลาด มีทาเทียบรถรับ-สงของ/สินคา
- ไดรับความรวมมือจากเจาของสถานที่นั้นๆ
และตํารวจ
- ได งปม. สนับสนุน จาก จังหวัด อบจ. และ/
หรือรัฐบาล
- ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตํารวจ
- ไดรับความรวมมือจากตํารวจ
- มีการทําจริงจัง/ตอเนื่อง
- ประชุมทําความเขาใจทั้งกลุมผูใหบริการและ
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
- มีการทําจริงจัง/ตอเนื่อง

Critical Success Factors

สภ.หาดใหญ
รวมกับ ทน.
หาดใหญ

สภ.หาดใหญ
รวมกับ สนง.
ขนสงจังหวัด
สงขลา
สภ.หาดใหญ
รวมกับ ทน.
หาดใหญ

สภ.หาดใหญ

สภ.หาดใหญ

ทน.หาดใหญ

ทน.หาดใหญ

หนวยงานผูรับ
ไปดําเนินการ
สภ.หาดใหญ

เพิ่มทางเลือกในการ
เดินทาง

พัฒนาฐานขอมูลดาน
ระบบขนสง

สงเสริมบทบาทของภาค
ประชาสังคม และ
อาสาสมัคร

7

8

3

- กระจายความเจริญ เชน สงเสริมใหมี
เมืองบริวาร และมีระบบขนสงมวลชน
เชื่อมตอระหวางเมืองบริวารกับเมือง
หาดใหญ เชน รถประจําทาง และรถตุก ๆ
ประจําทาง

6

2

- ทําทางลอดทางแยกหรือทางขามทาง
แยก ณ จุดที่มีการจราจรหนาแนน

- จัดตั้ง/สงเสริม ใหมีองคกรเอกชน
(NGO) ที่ทํางานดานจราจร เพื่อใหเปน
หนวยผลักดัน (pressure group) และ
หนวยเฝาระวัง (watch dog)

- จัดทําฐานขอมูลระบบขนสง รวบรวม
ขอมูล เชนจํานวนรถชนิดตางๆ เสนทาง
จราจรและสภาพพื้นผิว เสนทางเดินรถ
สาธารณะ ฯลฯ ใหอยูในรูปแบบที่
สามารถเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ไดสะดวก

- ทําคลองอูตะเภาใหใชลําน้ําในการสัญจร
ได

2

2

3

1

2

- ยายสถานที่ราชการที่มีผม
ู าติดตอจํานวน
มาก ออกจากใจกลางเมือง

- จัดระเบียบการเขา-ออกเมืองของรถ
โดยสารตางประเทศ และการขนถาย
ผูโดยสารชาวตางประเทศในเขตเมือง

2

- สรางที่จอดรถบริเวณชานเมือง เพื่อให
เปนจุดเชื่อมตอการขนสงมวลชน

จัดระเบียบ และบังคับใช
กฎหมาย กับยานพาหนะ
ตางประเทศที่เขามาใน
หาดใหญ

2

จัดใหมีโครงการรองรับการ - สรางถนนวงแหวนดานทิศตะวันออกให
ขยายเมือง
ครบวงรอบ

5

4

- การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เชน ตํารวจ
ขนสง และ อปท. ในพื้นที่

- ความรวมมือจากกรมการขนสงทางบก และ
อปท. ในทองถิ่น
- งปม. สนับสนุนจากรัฐบาล

- มีความรวมมือจากหนวยงานที่ดูแลพื้นที่ที่
คลองอูตะเภาไหลผาน

- ประชุมทําความเขาใจทั้งกลุมผูใหบริการและ
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
- การไดรับความรวมมือจากสมาพันธธุรกิจการ
ทองเที่ยวหาดใหญ

- ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิงนโยบาย
และ งปม.
- มีการศึกษาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนขอมูล

- มีการศึกษาทางวิชาการเพื่อหาจุดที่เหมาะสม
ในการจัดทําโครงการ
- ไดรับการสนับสนุน งปม. จาก จังหวัด อบจ.
และ/หรือรัฐบาล

- การไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิง
นโยบายและ งปม.
- ภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นรวมผลักดัน
- มีการศึกษาทางวิชาการเพื่อหาจุดที่เหมาะสม
ในการจัดทําโครงการ
- ไดรับความรวมมือจากขนสงทางบก อบจ. และ
อปท. ในพื้นที่ใกลเคียงที่เกี่ยวของ
- การไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิง
นโยบายและ งปม.
- ความรวมมือจากหนวยราชการที่ตองยาย

ทน. หาดใหญ
รวมกับ ม.อ.

สนง.ขนสง
จังหวัดสงขลา
รวมกับ ม.อ.

จังหวัดสงขลา

สภ.หาดใหญ

ทน. หาดใหญ

สํานักทางหลวง
ที่ 15 สงขลา

สํานักงาน
จังหวัดสงขลา

ทน. หาดใหญ

สํานักทางหลวง
ที่ 15 สงขลา

บังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวด

ศึกษาผลกระทบทางมลพิษ
จากการจราจร

สื่อประชาสัมพันธดาน
สิ่งแวดลอม

2

3

นโยบาย

1

ลํา
ดับ

- ประชาสัมพันธ ใหขอมูล และแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ผานจอ LED สื่อทองถิ่น และสื่อ
ทาง Internet

- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เสียง และการ
สั่นสะเทือน จากการจราจรในเมืองหาดใหญ

2

1

ทน.หาดใหญ

ทน.หาดใหญ

สนง.ขนสงจังหวัด
สงขลา

สภ.หาดใหญ
รวมกับ สนง.ขนสง
จังหวัดสงขลา

หนวยงานผูรับไป
ดําเนินการ

- ไดรับการสนับสนุน งปม. จาก
เทศบาล และ/หรือ หนวยงาน
อื่นๆ ของภาครัฐ
- ไดรับความรวมมือจากสื่อ
ทองถิ่น

ทน.หาดใหญ

- มี งปม.สนับสนุนใหหนวยงาน
ทน.หาดใหญ
อุดมศึกษาดําเนินการ
รวมกับ ม.อ.
- มีการเผยแพรใหประชาชนทราบ
ผลการตรวจวัดอยางสม่ําเสมอ
และให ปชช. รวมตรวจสอบ

- มีการศึกษาทางวิชาการถึงเวลา
ที่เหมาะสมที่ควรอนุญาต

2

- การจัดเวลาการเขา-ออกเมืองของรถขนาดใหญ

- มีการสุมตรวจโดยทางราชการ
หรือวาจางเอกชนใหไปตรวจ
- เปดใหมีชองทางรับขอรองเรียน
ที่สะดวกจาก ปชช.
- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
- เขมงวดในการออกใบอนุญาต

1

- การมีระบบตรวจสอบสถานที่ตรวจรถเอกชน (ตรอ.)

- ตั้งดานตรวจจับอยางตอเนื่อง
- มีระบบการรายงานการกระทํา
ผิด

Critical Success Factors

- การจัดระเบียบรถโฆษณาใชเสียง

1

ลําดับ
ความสําคัญ

- การตรวจจับรถปลอยควันดํา

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจราจร

