
การจัดการความเรว็เพือ่ความปลอดภัยทางถนนส าหรบัประเทศไทย

ทิศทางและความทา้ทายในครึ่งทศวรรษถัดไป

มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

กันยายน 2559

ภายใต้โครงการศึกษาจัดท าร่างพิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (Speed Management Blueprint for Road Safety)



สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

มูลเหตุสันนิษฐานของคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

แหล่งข้อมูล  คดีอุบัติเหตุจราจร 2545-2549 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

สาเหตุของคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย 
มากกว่า 1 ใน 3 เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็ว
• ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด 
• ตัดหน้ากระชัน้ชิด
• แซงรถผิดกฎหมาย



สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

สถิติอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้ความเร็วบนทางหลวง



สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

ที่มา:   การส ารวจความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครอืข่าย Road Safety Watch (2553)

พฤติกรรมการใช้ความเร็ว

1 ใน 3 ของผู้ขับขี่รถยนต์ยอมรับว่าเคยขับรถเร็ว



สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

ที่มา:   การส ารวจความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครอืข่าย Road Safety Watch (2553)

การรับรู้ต่อความเร็วจ ากัดตามกฎหมาย

ผู้ขับขี่รถยนต์กว่าร้อยละ 80 ขาดความรู้เก่ียวกับอัตราความเร็วท่ีกฎหมายก าหนด



สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

พฤติกรรมการใช้ความเร็ว จากการส ารวจพบว่าผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะจ านวนมาก 
ยังใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด



สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

ที่มา:    SPEED MANAGEMENT – ISBN 92-821-0377-3 - ©ECMT, 2006

ความเร็วจ ากัดในเขตเมืองของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ความเร็วจ ากัดของรถยนต์ในเขตเมือง (80 กม./ชม) 
ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับแนวทางปฏิบัติในสากล 
• จ าแนกตามความส าคัญของถนน

(ถนนหลัก/ถนนรอง/ถนนท้องถิน่) 
• จ าแนกตามลักษณะกายภาพของถนน 

(จ านวนช่องจราจร เกาะกลาง 
ควบคุมการเข้าออก)
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สถานการณ์ส าคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย

ที่มา:   การส ารวจความคิดเห็นของผูข้ับขีร่ถยนต์ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่าย Road Safety Watch (2553)

ทัศนคติของผู้ขับขี่ต่อการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายความเร็ว

การตรวจจับความเร็วและ
ส่งหลักฐานภาพถ่ายไปท่ีบ้าน

การเพิม่โทษปรับความเร็ว
แบบขัน้บันได



จุดแข็ง
1. นโยบายและยทุธศาสตรค์วามปลอดภยัทางถนน เช่น ศปถ. 

คมนาคม สปท. ตระหนักถึง

ปัญหาการใชค้วามเร็วและก าหนดใหเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงหลกัท่ี

ตอ้งด าเนินการแกไ้ข  

2. หน่วยงานหลกัดา้นถนนมีความพรอ้มดา้นบุคลากรและ

งบประมาณ

ส าหรบัขบัเคล่ือนมาตรการทางวิศวกรรมส าหรบัการจดัการ

ความเร็ว

3. การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัการความเร็วไดร้บัการ

ยอมรบัมากข้ึน เช่น อุปกรณต์รวจวดัความเร็วพรอ้มถ่ายภาพแบบ

กึ่งอตัโนมติั/แบบอตัโนมติั ระบบ GPS ระบบ RFID เป็นตน้

4. มีภาคีเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพในการสนบัสนุนการขบัเคล่ือน

มาตรการจดัการความเร็ว 

ครอบคลมุทัว่ประเทศ มีความเขม้แข็งและเช่ือมโยงกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สอจร. สคอ.

5. เครือข่ายสื่อมวลชนใหค้วามสนใจเกาะติดสถานการณค์วาม

ปลอดภยัทางถนน

จุดอ่อน
1. แนวทางการจดัการความเร็ว ยงัขาดความชดัเจนในระดบัแผนแม่บทและ

แผนปฎิบตัิการตลอดจนกลไกการก ากบัติดตาม และการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน 

2. ขาดมาตรฐานและการใหค้วามส าคญักบัการออกแบบถนนเพื่อจดัการ

ความเร็ว รวมถึงการยอมรบัของผูร้บัผิดชอบดา้นงานออกแบบทาง และการ

ติดตามประเมินผลยงัมีอยูค่่อนขา้งน้อย

3. ขาดบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานวิศวกรรมจราจรในหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน 

4. ความเร็วจ  ากดัตามกฎหมาย ยงัขาดความเหมาะสมในทางปฏบิติั เช่น เขต

เมือง รถจกัรยานยนต ์การจ าแนกตามประเภทถนน ระวางโทษปรบั

5. กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัมีขอ้จ  ากดั เช่น ประสิทธิผลของแนว

ทางการตรวจจบัความเร็วในปัจจุบนั การติดตามผูก้ระท าผิด ขอ้มูลผูก้ระท า

ผิดซ ้า ระบบตดัคะแนน การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน การรบัรูต่้อ

ความเร็วจ ากดัอยา่งถกูตอ้งของประชาชน

6. ขาดแคลนอปุกรณก์ารตรวจจบัความเร็วและการดแูลรกัษา

7. ขาดโครงสรา้งผูร้บัผิดชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายส าหรบัถนนของ

หน่วยงานทอ้งถ่ิน

8. เจา้หนา้ที่ต  ารวจมีภารกิจตอ้งด าเนินการหลายดา้น เช่น ปราบปราม ยา

เสพติด จราจร โดยท่ีงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อความปลอดภยัทางถนน

ไดร้บัความส าคญัเป็นอนัดบัรอง

9. มีช่องว่างในเชิงโครงสรา้งและการก ากบัดแูลเก่ียวกบัการใชค้วามเร็ว

ของยานพาหนะในการขนสง่ เช่น รถโดยสารรบัจา้งเอกชน รถบรรทุก

เอกชนรายยอ่ย ยานพาหนะของราชการ

10. รูปแบบของการสื่อสาร รณรงค ์ประชาสมัพนัธใ์นปัจจบุนั ยงัขาดความ

น่าสนใจและมีอิทธิพลน้อย

11. กระบวนการใหค้วามรู ้เขน่ การเรียนการสอนในระบบการศึกษา หลกัสูตร

อบรมสอบใบขบัขี ่หลกัสตูรโรงเรียนสอนขบัรถ ยงัใหค้วามส าคญัตอ่ปัญหา

ความเร็วค่อนขา้งนอ้ย เมื่อเปรียบเทียบกบัระดบัความรุนแรงของปัญหา

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis)

ส าหรับการวางยุทธศาสตร์การจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย



โอกาส

1. แนวทางปฏิบตัิที่ดี (Good Practice) ของการจดัการความเร็ว มี

อยูแ่พร่หลายและไดร้บัการยอมรบัในสากล สามารถน ามา

ประยุกตใ์ชไ้ด้

2. นวตักรรมและเทคโนโลยสี  าหรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและจ  ากดั

ความเร็ว 

ปัจจุบนัเร่ิมไดร้บัการยอมรบัและมีราคาถกูลง

3. หน่วยงานวิจยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง มีความพรอ้มในการ

สนบัสนุนดา้นวิชาการและบริการสงัคมเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี

การจดัการความเร็วมาประยกุตใ์ช ้

4. ภาคเอกชนเริ่มตื่นตวัในการติดตามการใชค้วามเร็วของพนกังาน 

ดว้ยเหตุผลเชิงธุรกิจ

5. พนัธกิจดา้น CSR ของภาคเอกชน ท าใหเ้กิดการสนับสนุนดา้นการ

ส่ือสาร งบประมาณ และทรพัยากรในการจดัการความเร็ว เช่น 

Toyota SCG เอพี ฮอนดา้ บ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ฯลฯ

6. การใชค้วามเร็วสง่ตอ่ความส้ินเปลืองพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่ง

เป็นเร่ืองท่ีสงัคมตระหนักและใหค้วามส าคญัมากยิง่ขึ้ น

7. กระแส Social Network เป็นช่องทางเขา้ถึงประชาชนไดง่้ายและ

สะดวกมากขึ้ น ส่งผลต่อการรบัรูใ้นวงกวา้ง ผ่านการแชรแ์ละเช่ือมโยง

ขอ้มลูความรูต่้างๆ 

อุปสรรคหรอืภยัคกุคาม
1. การใชค้วามเร็ว เป็นเรื่องที่เคยชินในสงัคมทุกภาคสว่น และไดร้บัอิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้มตา่งๆ รอบตวั เช่น โทรทศัน์ ส่ือโฆษณา ภาพยนตร ์เกมส์

2. การขยายตวัของเศรษฐกิจและจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้ น เป็นสาเหตุของปัญหา

จราจรติดขดัสง่ผลใหก้ารด ารงชีวิตประจ  าวนัมีความเรง่รบีและการใชค้วามเร็ว

ไปสูจ่ดุหมาย

3. สงัคมยงัใหค้วามส าคญัตอ่การปรบัปรุงขยายความกวา้งถนน เพื่อใหก้ารจราจร

คล่องตวัและสะดวกสบาย (Mobility) มากกว่าความปลอดภยั (Safety)

4. ประชาชนมกัมีทศันคติไม่ยอมรบัมาตรการจดัการความเร็ว ทั้งรปูแบบ Police 

enforcing และ Self-enforcing รวมถึงมองว่าความเร็วจ  ากดัในปัจจบุนัก าหนดไว้

ต า่เกินไป

5. การจ ากดัความเร็วของยานพาหนะ มีผลกระทบดา้นลบในแง่ความสูญเสียโอกาส

และเวลาการเดินทาง

6. มิติโครงสรา้งของประชากรไทยมีความหลากหลาย ท าใหก้ารรบัรูห้รือถ่ายทอด

ความรูเ้ร่ืองการจดัการความเร็ว อาจไม่ทัว่ถึงและเกิดผลกระทบต่อกระแสในวงกวา้ง

7. แนวโน้มของรถยนตท่ี์จ าหน่ายในทอ้งตลาด มีสมรรถนะดา้นก าลงัเครื่องยนตท่ี์

สูงข้ึน

8. ผูป้ระกอบการเอกชน อาจไม่เห็นดว้ยกบัภาระค่าใชจ้า่ยในการติดตั้งอปุกรณ์

เทคโนโลยกีารจดัการความเร็วของยานพาหนะ

9. นวตักรรมและเทคโนโลยกีารจดัการความเร็ว เช่น ITS, Intelligence Speed 

Adaptation, Average Speed Control เป็นตน้ จ  าเป็นตอ้งลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ใชง้บประมาณสูง

เพื่อสนบัสนุนการใชง้านระบบดงักลา่ว 

10. การใช ้Social Network กระจายขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการหลีกเล่ียงและช่องว่างของ

ขั้นตอนการบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น ต าแหน่งการตรวจจบัความเร็ว การละเวน้ไม่

ช าระค่าปรบั การเช่ือมโยงขอ้มลูผูก้ระท าผิดกบัขนส่ง การจ าหน่ายอุปกรณ์

ตรวจจบั/ต่อตา้นสญัญาณจากอปุกรณต์รวจจบัความเร็วของเจา้หน้าท่ี

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis)

ส าหรับการวางยุทธศาสตร์การจดัการความเร็วเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย



 เป็นกลยุทธท์ี่ใชจ้ดัการปัญหาการใชค้วามเร็วที่เป็นความเส่ียงตอ่อุบตัเิหตทุางถนน 

โดยอาจเป็นบริเวณทางแยก เขตชุมชน ช่วงถนน หรือภาพรวมทั้งโครงข่ายถนน

 ค านึงถึงปัจจยัทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลตอ่การใชค้วามเร็ว เช่น ทศันคตขิองผูข้บัข่ี 

พฤตกิรรมของผูข้บัข่ี การออกแบบถนน สภาพแวดลอ้มขา้งทาง สภาพการจราจร 

ยานพาหนะ กฎหมายความเร็วและการบงัคบัใช้

 ครอบคลมุมาตรการตา่งๆ ทั้งดา้นวิศวกรรม (Engineering) ดา้นการบงัคบัใช้

กฎหมาย (Enforcement) และดา้นการใหค้วามรู ้(Education)

การจัดการความเรว็ (SPEED MANAGEMENT)



ส่งเสริมและสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมาย

ความเร็วท่ีมี
ประสิทธิภาพ

1 2

3

4

5
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือและ
การสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนในการ
จัดการความเร็ว

สร้างจิตส านึก ความเข้าใจ 
และการรับรู้ของผู้ใช้ถนนต่อ
อันตรายของการใช้ความเร็ว 
เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้มาตรการวิศวกรรม
ทางถนนเพ่ือการจัดการ
ความเร็ว

ก าหนดความเร็วจ ากัด
ท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีรับรู้

ของประชาชน

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท าร่างพิมพ์เขียว
แนวทางการจัดการความเร็วเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
(Speed Management Blueprint for Road Safety)

SPEED MANAGEMENT 

STRATEGIES FOR 

THAILAND

ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

ก าหนดความเร็วจ ากัดท่ีเหมาะสม
และเป็นท่ีรับรู้ของประชาชน

1

1.1 ก าหนดความเร็วจ ากัดส าหรับ
สภาพแวดล้อมและถนนทุกประเภทท่ี
เหมาะสมและเป็นมาตรฐานทัว่ประเทศ

1.2 สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของ
ผู้ใช้ถนนเก่ียวกับความเร็วของ
จ ากัดตามกฎหมายหรือ
ความเร็วท่ีเหมาะสมในการขับขี่



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

ก าหนดความเร็วจ ากัดท่ีเหมาะสม
และเป็นท่ีรับรู้ของประชาชน

1

1.1 ก าหนดความเร็วจ ากัดส าหรับ
สภาพแวดล้อมและถนนทุกประเภทท่ี
เหมาะสมและเป็นมาตรฐานทัว่ประเทศ

1.2 สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของ
ผู้ใช้ถนนเก่ียวกับความเร็วของ
จ ากัดตามกฎหมายหรือ
ความเร็วท่ีเหมาะสมในการขับขี่

 ศึกษาทบทวนความเร็วจ ากัดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับล าดับชัน้และ
ลักษณะทางกายภาพของถนนหรือไม่/อย่างไร

 ก าหนดล าดับชัน้ของโครงข่ายถนนให้เหมาะสมและ
ชดัเจน

 พัฒนาคู่มือแนวทางการก าหนดความเร็วจ ากัด
ท่ีเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ี 

 วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือติดตัง้ป้ายบังคับ
ความเร็วจ ากัดบนถนนสายหลักและเขตพืน้ท่ีชุมชน
ให้เป็นมาตรฐานและมีความต่อเน่ือง

 ส่งเสริมการใช้ป้ายและเคร่ืองหมายจราจรเตือนผู้ขับข่ี
ให้ลดความเร็วในบริเวณหรือสถานการณ์ท่ีมีความ
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เช่น การใช้เคร่ืองหมายจราจรบน
ผิวทาง การใช้ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS)

แนวทางการขับเคลื่อน



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

สนับสนุนการใช้มาตรการวิศวกรรม
ทางถนนเพื่อการจัดการความเร็ว

2

2.1 ส่งเสริมการออกแบบและปรับปรุง
ถนนท่ีควบคุมการใช้ความเร็วของ
ผู้ขับขี่ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

2.2 ผลักดันให้การด าเนินมาตรการ
วิศวกรรมทางถนนเพื่อการ
จัดการความเร็วเป็นท่ียอมรับ
และเป็นภารกิจประจ าของ
หน่วยงานถนน



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

สนับสนุนการใช้มาตรการวิศวกรรม
ทางถนนเพื่อการจัดการความเร็ว

2

2.1 ส่งเสริมการออกแบบและปรับปรุง
ถนนท่ีควบคุมการใช้ความเร็วของ
ผู้ขับขี่ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

2.2 ผลักดันให้การด าเนินมาตรการ
วิศวกรรมทางถนนเพื่อการ
จัดการความเร็วเป็นท่ียอมรับ
และเป็นภารกิจประจ าของ
หน่วยงานถนน

 ศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ขัน้ตอนการออกแบบ

 การใช้มาตรการ Traffic Calming เพ่ือจัดการความเร็วบนถนน
ในเขตชุมชน

 พัฒนาแนวทางการจัดการความเร็วบนถนนสายหลักผ่านเขตเมือง
หรือบริเวณอ่ืนที่ไม่สามารถใช้มาตรการ Traffic Calming

 พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการความเร็วบริเวณเขตก่อสร้าง 
(Work Zone) และจุดเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางถนน 
(Safe Transition)

 การพัฒนาคู่มือและแนวทางการจัดการควมเร็วส าหรับการออกแบบ
ถนนใหม่และการปรับปรุงถนนเดิม

 ส่งเสริมให้การออกแบบถนนเพ่ือการจัดการความเร็ว เป็นเนือ้หาการ
เรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา

 พัฒนาและจัดให้มีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานถนน ทัง้ภาครัฐและเอกชน

 เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารของหน่วยงานถนน
และหน่วยงานก าหนดนโยบาย

 ส่งเสริมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต

แนวทางการขับเคลื่อน



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ความเร็วท่ีมีประสิทธิภาพ

3

3.1 ปรับปรุงกฎหมายความเร็วจ ากัดและ
บทลงโทษให้เหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ของปัญหา

3.2 ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานบังคับใช้
กฎหมายความเร็ว 

3.3 ปรับปรุงการระบบบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ความเร็วท่ีมีประสิทธิภาพ

3

3.1 ปรับปรุงกฎหมายความเร็วจ ากัด
และบทลงโทษให้เหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ของปัญหา

3.2 ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานบังคับใช้
กฎหมายความเร็ว 

3.3 ปรับปรุงการระบบบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

 เพิม่เติมหรือแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับความเร็วจ ากัดจ าแนกกับพืน้ที่และ
ประเภทยานพาหนะที่ครบถ้วนและเหมาะสมยิง่ขึน้

 ทบทวนความเหมาะสมของการก าหนดความเร็วขัน้ต า่บนทางด่วนหรือ
มอเตอร์เวย์

 ปรับปรุงการก าหนดอัตราค่าปรับและบทลงโทษที่มากขึน้ตามความรุนแรง
ของการฝ่าฝืนกฎหมาย

 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายความเร็วให้เป็นภารกิจหลักในการกวดขันวินัย
จราจร

 พัฒนาแนวทางและคู่มือการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการจัดการความเร็ว
 พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากร (อุปกรณ์และ

ก าลังคน) ในการบังคับใช้กฎหมายความเร็ว
 จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอ พร้อมทัง้พัฒนาแนว

ทางการก าหนดมาตรฐานและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความ
ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

 การลงทุนน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ 
โดยภาครัฐด าเนินการเองหรือส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมด าเนินงาน 

 ติดตามและประเมินผล

 ทบทวนและก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลให้ครบถ้วนและมี
ความชดัเจน

 ปรับปรุงการเช่ือมโยงระบบข้อมูลทะเบียนรถและการติดตามผู้กระท าผิด โดย
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

 พัฒนากระบวนการสืบค้นและตรวจสอบการกระท าผิดซ ้ าที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ

แนวทางการขับเคลื่อน



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

สร้างจิตส านึก ความเข้าใจ 
และการรับรู้ของผู้ใช้ถนน เพื่อการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรม

4

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปเกิดจิตส านัก 
ความเข้าใจ และรับรู้ถึงความเสี่ยงและผลที่
ตามมาของการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมาย
ก าหนดหรือการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม

4.2 มุ่งเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอันตรายของการใช้
ความเร็ว ส าหรับกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้เริม่ขับข่ีรถยนต์ 
และกลุ่มผู้ขับข่ีรถโดยสาร

4.3 ลดการสื่อสารสาธารณะที่อาจเป็นแรงกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการใช้ความเร็ว 



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

สร้างจิตส านึก ความเข้าใจ 
และการรับรู้ของผู้ใช้ถนน เพื่อการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรม

4

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปเกิดจิตส านัก 
ความเข้าใจ และรับรู้ถึงความเสี่ยงและผลที่
ตามมาของการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมาย
ก าหนดหรือการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม

4.2 มุ่งเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอันตรายของ
การใช้ความเร็ว ส าหรับกลุ่มวัยรุ่น 
กลุ่มผู้เริม่ขับข่ีรถยนต์ และกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสาร

4.3 ลดการสื่อสารสาธารณะที่อาจเป็นแรงกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการใช้ความเร็ว 

 ติดตามสถานการณ์สถิติอุบัติเหตุเนื่องจากความเร็ว ทัง้ในระดับประเทศและ
ระดับพืน้ที่

 ศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้ความเร็ว

 ศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ
อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้
ความเร็ว

 ส ารวจและติดตามทัศนคติ ความเข้าใจ การรับรู้ และพฤติกรรม เก่ียวกับ
การใช้ความเร็ว

 พัฒนารูปแบบวิธีการและด าเนินการรณรงค์ให้ความรู้ต่อสาธารณะ 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเส่ียงเฉพาะ เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรม พร้อมทัง้ติดตามและประเมินผลลัพธ์

 พัฒนาและปรับปรุงเนือ้หาของการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการสอบ
ใบอนุญาตขับขี่ 

 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในระดับต่างๆ ริเร่มพัฒนาและด าเนินกิจกรรมการให้
ความรู้เก่ียวกับการขับขี่ปลอดภัยและความเส่ียงของการใช้ความเร็ว 

 สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนผู้จ าหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดการใช้
เนือ้หาเก่ียวกับความเร็วและพละก าลังของเคร่ืองยนต์เป็นจุดเน้นในการ
โฆษณาส่งเสริมการขาย

แนวทางการขับเคล่ือน



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ในการจัดการความเร็ว

5

5.1 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรและ
มาตรการเสริมอื่นๆ ในการจัดการ
ความเร็ว 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อการจัดการความเร็ว



ยุทธศาสตรข์บัเคลื่อนการจดัการ
ความเรว็ส าหรบัประเทศไทย

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ในการจัดการความเร็ว

5

5.1 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรและ
มาตรการเสริมอื่นๆ ในการจัดการ
ความเร็ว 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการ
ความเร็ว

 สนับสนุนการใช้มาตรการองค์กรในหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และสถานศึกษา

 สร้างแรงจูใจและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี
ติดตามและควบคุมความเร็วของรถโดยสารและขนส่งสินค้า 

 ส่งเสริมการใช้มาตรการด้านประกันภัยเพ่ือจูงใจผู้บริโภค
ให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย

 สนับสนุนให้เกิดการประสานและบูรณาการในการริเ่ริม่และ
ด าเนินมาตรการจัดการความเร็วในระดับชุมชน 

 ด าเนินมาตรการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ เพ่ือส่ือสาร
และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรการด้านวิศวกรรมใหม่ๆ 
รวมถึงเน้นย า้อันตรายและความเส่ียงจากการใช้ความเร็ว

แนวทางการขับเคลื่อน



10 ความท้าทายในครึ่งทศวรรษถัดไป
การจัดการความเรว็เพือ่ความปลอดภัยทางถนนส าหรบัประเทศไทย

1. การใชค้วามเร็ว เป็นเร่ืองที่เคยชินในสงัคมทุกภาคสว่น และไดร้บัอิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้มตา่งๆ รอบตวั เช่น โทรทศัน์ ส่ือโฆษณา ภาพยนตร ์เกมส์

2. การขยายตวัของเศรษฐกิจและจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้ น เป็นสาเหตุของปัญหาจราจรติดขดั 

สง่ผลใหก้ารด ารงชีวิตประจ  าวนัมีความเรง่รีบและการใชค้วามเร็วไปสูจุ่ดหมาย

3. สงัคมยงัใหค้วามส าคญัตอ่การปรบัปรุงขยายความกวา้งถนน เพื่อใหก้ารจราจรคล่องตวั

และสะดวกสบาย (Mobility) มากกวา่ความปลอดภยั (Safety)

4. ประชาชนมกัมีทศันคตไิม่ยอมรบัมาตรการจดัการความเร็ว ทั้งรปูแบบ Police enforcing 

และ Self-enforcing รวมถึงมองว่าความเร็วจ  ากดัในปัจจุบนัก าหนดไวต้  า่เกินไป

5. การจ ากดัความเร็วของยานพาหนะ มีผลกระทบดา้นลบในแงค่วามสูญเสียโอกาสและ

เวลาการเดินทาง



10 ความท้าทายในครึ่งทศวรรษถัดไป
การจัดการความเรว็เพือ่ความปลอดภัยทางถนนส าหรบัประเทศไทย

6. มิตโิครงสรา้งของประชากรไทยมีความหลากหลาย ท าใหก้ารรบัรูห้รือถ่ายทอดความรู ้

เร่ืองการจดัการความเร็ว อาจไมท่ัว่ถึงและเกิดผลกระทบต่อกระแสในวงกวา้ง

7. แนวโนม้ของรถยนตท่ี์จ าหน่ายในทอ้งตลาด มีสมรรถนะดา้นก าลงัเครื่องยนตท์ี่สูงข้ึน

8. ผูป้ระกอบการเอกชน อาจไม่เห็นดว้ยกบัภาระค่าใชจ้า่ยในการตดิตั้งอุปกรณเ์ทคโนโลยี

การจดัการความเร็วของยานพาหนะ

9. นวตักรรมและเทคโนโลยกีารจดัการความเร็ว เช่น ITS, Intelligence Speed Adaptation, 

Automatic Speed Camera, Average Speed Control เป็นตน้ จ  าเป็นตอ้งลงทุนโครงสรา้ง

พื้ นฐานท่ีใชง้บประมาณสูง เพื่อสนบัสนุนการใชง้านระบบดงักลา่ว 

10. การใช ้Social Network กระจายขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการหลีกเลี่ยงและช่องว่างของขั้นตอน

การบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น ต าแหน่งการตรวจจบัความเร็ว การละเวน้ไมช่ าระค่าปรบั 

การเช่ือมโยงขอ้มลูผูก้ระท าผิดกบัขนส่ง การจ าหน่ายอุปกรณต์รวจจบั/ต่อตา้นสญัญาณจาก

อุปกรณต์รวจจบัความเร็วของเจา้หน้าท่ี



http://www.thairoads.org


